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Szanowni Czytelnicy !
69. numer pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” zawiera materiały związane z działalnością Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskie, terenowych struktur Związku jak też Zarządu Krajowego.
W tym roku odstąpiliśmy od zorganizowania Centralnych Obchodów „Imienin
Marszałka”, tradycyjnie organizowanych
w Warszawie na rzecz lokalnych uroczystości organizowanych na
swoim terenie przez oddziały i okręgi ZPRP. Szczególnie polecamy
uroczystości patriotyczno-religijne zorganizowane przez: Oddział
ZPRP w Szczucinie – II Zlot szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; odsłonięcie Pomnika J. Piłsudskiego, w Majątku Gize Marczak,
przez Oddział ZPRP Olecko; 5 – lecie powstania Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie; Mszę św. „ Kawaleryjską” w Zarębach
Kościelnych; inaugurację Roku Marszałka, w powiecie Ostrowieckim; pielgrzymkę piłsudczyków do Zułowa na Litwie. Tradycyjnie
też prezentujemy bogate dokonania okręgów i oddziałów ZPRP
z Gdyni, Gdańska, Wyszkowa, Warszawy, Ciechanowa, Ostrowi
Maz. Szczuczyna, Kraśnika, Sycowa osiągane dzięki współpracy
z władzami samorządowymi, szkołami i środowiskami niepodległościowymi.
Po prezentacji tych znamiennych wydarzeń nie sposób sięgnąć
do głębszej refleksji oraz rodowodów piłsudczykowskich. Polecamy esej z cyklu; Rocznice – znane i nieznane – dr Wiesława Leszka
Ząbka Konfederacja Barska [1768-1792] oraz z działu RODOWODY
– Jubileusz 80. Rocznicy urodzin gen. bryg. Związku Bohdana WroninWalknowskiego.
Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA,
spotka się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.
Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek
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Temat z okładki
Na okładce prezentujemy zdjęcia z uroczystości patriotyczno-religijnej w Majatku Gize Marczak związane z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie nr 1 - przedstawia właścicieli majątku: por. zw. Annę Marczak i mjr. zw. Lecha
Marczaka. Zdjęcie nr 2 - akt dekoracji Honorowym Orderem Związku płk zw. dr inż. Waldemara Krajewskiego.
Zdjęcie nr 3 - podpisanie przez prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwę, aktu
erekcyjnego pod Dąb Niepodległości. Red.
Redaguje zespół. Redaktor naczelny - dr Wiesław L.Ząbek, z-ca redaktora - red. techniczny - Tadeusz Ekiert, sekretarz redakcji - Stanisław Trzciński
Przygotowanie do druku: PAT. Foto: Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak, Stanisław Olszewski, Lechomir Domaszewicz, Jerzy Hlades
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych materiałach. Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Materiały prosimy przesyłać na płytach CD lub pocztą internetową na adres e-mail: pilsudczyk@pat.waw.pl, redakcja-saper@o2.pl
www.pilsudczyk.pl
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TRADYC JE

Ruch piłsudczykowski w Polsce

J

MARSZAŁEK W AWF

ózef Piłsudski był zwolennikiem powstania wyższej szkoły
sportowej, mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska.
Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 29 listopada 1929 roku,
a po śmierci Marszałka przyjęła jego imię. Natomiast tytuł Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego uzyskała 23 sierpnia 1938 roku.
Pod koniec 1988 r. w środowisku działaczy sportowych i organizacji społecznych działających na terenie Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie zrodziła się inicjatywa, a w ślad za tym
pojawiły się petycje wnioskujące przywrócenie nazwy Uczelni
z okresu międzywojennego oraz odsłonięcia Pomnika Józefa Piłsudskiego. Szczególnie gorąca dyskusja na ten temat objęła środowisko akademickie i osoby prywatne w latach 1989 – 1990.
W wyniku tych działań na wniosek senatu AWF, w dniu 8 czerwca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej specjalną ustawą przywrócił tradycyjną nazwę Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego. Jednocześnie z inicjatywy dziennikarzy i społeczności akademickiej, której przewodził red. W. Zieliński, w m. październiku 1990 r., z okazji inauguracji roku akademickiego i przywrócenia uczelni jej patrona, został odsłonięty obelisk z granitową rzeźbą

Źródło: www.awf.edu.pl

Józefa Piłsudskiego, autorstwa Alfonsa Karnego, a cokołu Jerzego
Kaliny, w centralnym miejscu parku na tle zabytkowej architektury
Uczelni. Postument o wys. 2 m z piaskowca został pozyskany z rozebranego pomnika gen. Karola Świerczewskiego, usytuowanego
w pobliżu tunelu przy trasie W-Z. Popiersie powstało w latach 30,
XX wieku i przetrwało wszystkie zawieruchy wojenne, schowane
w Łazienkach Królewskich. Skromną uroczystość, aczkolwiek z licznym udziałem społeczności akademickiej, młodzieży szkół i społeczeństwa dzielnicy Bielany zakończyło zbiorowe odśpiewanie
„Marszu I Brygady”...
Wiesław Leszek Ząbek

ZAPOMNIANE POMNIKI MARSZAŁKA
OBELISK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W MARYSINIE WAWERSKIM

W

dziesiątą rocznicę Odzyskania Niepodległości dla
upamiętnienia tego wydarzenia, a także dla złożenia
hołdu żołnierzom i mieszkańcom Gminy Wawer, poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r. zawiązał się Obywatelski
Komitet Budowy Pomnika. Dzięki ich staraniom postawiono
przed frontowym wejściem do Gminnej Szkoły Początkowej
ponad czterometrowy obelisk na którym umieszczono odlany
w brązie medalion z popiersiem Marszałka oraz poniżej tabliczkę z napisem: „Rok 1930. Pierwszemu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Budowniczemu Polski Odrodzonej w dziesiątą rocznice wyzwolenia Ojczyzny od najazdu bolszewickiego.”
Poniżej duża tablica mosiężna z napisem:
POLEGLI NA POLU CHWAŁY
ODPIERAJĄC OD GRANIC PAŃSTWA
POD WODZĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
NAWAŁĘ NAJEŹDŹCÓW W LATACH
1918 - 1920
OSMALIŃSKI ZYGMUNT - uczeń
PEŁKA MICHAŁ
- robotnik
WOJTOWICZ JÓZEF
- robotnik
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TRADYC JE
Uroczyste odsłonięcie Pomnika z udziałem p. Aleksandry
Piłsudskiej i literata p. Wacława Sieroszewskiego nastąpiło we
wrześniu 1930 r., a w 1937 r. odsłonięto ostatni fragment Obelisku – stylizowanego w brązie orła podrywającego się do lotu.
Lata wojny i okupacji Pomnik przetrwał w stanie nienaruszonym, pomimo ciężkich bombardowań i walk ulicznych w 1944
r. Nie uniknął jednak swego losu w mrocznych latach totalitaryzmu stalinowskiego. W 1948 r. zdarto z cokołu dumnego orła,
medalion i tablice pamiątkowe, a następnie w głębokim dole
zakopano świadectwo bohaterskiej woli narodu polskiego, przeciwstawiającego się zbrojnie najeźdźcy sowieckiemu.
Przez następne 40 lat dorastające i kolejne pokolenie mieszkańców Wawra, przechodząc czy spacerując obok posesji przy
ul. Płowieckiej 77 nie domyślało się prawdy zakopanej w dole.
[...] Aż do dnia 11 listopada 1988 r., kiedy nieznana ręka czy ręce
odkopała część obelisku, a na drzwiach pobliskiego budynku
dawnej szkoły zawiesiła biało-czerwoną opaskę i napis... „Tu stał
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1948 roku władze PRL
zwaliły go i zakopały...”
Z inicjatywy p. Bronisława Welsza, po wielu staraniach powołano Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego, by pokonując piętrzące się trudności, w dniu 16
listopada 1991 r. uroczyście odsłonić i poświęcić wstępną część
Obelisku. Powróciły na dawne miejsce zniszczone tablice oraz
medalion z wizerunkiem Marszałka, ale wciąż brakowało istotnego elementu Pomnika. Dumnego Orła, podrywającego się do
lotu. Ostatecznie, w dniu 19 marca 1994 r., w rocznicę imienin
Marszałka, Orzeł wrócił na swoje miejsce. Pozostała nowa tradycja, która na stałe weszła w życie społeczne mieszkańców gminy Wawer, Marysina i Wygody - uroczystych obchodów rocznic
i świąt narodowych pod Pomnikiem Marszałka.

OBELISK W ZIELONEJ

Z

apomniany głaz - obelisk w parku przy ul. Korkowej
w Zielonej. Tak jak wiele pomników, obelisków czy głazów, tak i ten kryje w sobie mroczną tajemnicę. Ufundowany i postawiony społecznym zrywem byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej, przechodził lata euforii i chwały,
w okresie II Rzeczypospolitej, by ulec w okresie stalinowskim
fali zapomnienia, przysypany ziemią, okryty jak płaszczem
krzakami, dawał nieme świadectwo prawdzie o czynie niepodległościowym, o umiłowaniu wolności:
NA POLACH
WAWRA I ZIELONEJ
DNIA 29 KWIETNIA 1917 ROKU
JÓZEF PIŁSUDSKI
UCZĄC POLAKÓW BIĆ SIĘ
ZA WOLNOŚĆ, ĆWICZYŁ
OCHOTNICZE WOJSKO
ZEBRANE POTAJEMNIE
					W POLSKIEJ
					ORGANIZACJI
			 		WOJSKOWEJ

Monumentalny głaz, z ociosaną i oszlifowaną płytą czołowa,
wsparty na podobny kamiennym cokole, położonym na podeście
betonowym, symbolizował ołtarz ofiarny na którym w służbie Ojczyzny, złożono: pracę i walkę, miłość i nienawiść, krew i cierpienie,
tych dla których Niepodległa nigdy nie zginęła. Wydobyty z mroku
zapomnienia, z nieudolnie poprawionym czarną farbą napisem,
czeka na życzliwą dłoń kładącą kwiat i palącą znicz. Jakże przypomina losy innych pomników, głazów i krzyży, którymi usłana jest
nasza Ojczyzna, a także i Warszawa, o których to ramy pracy nie
pozwalają napisać [ sprawa Krzyża Katyńskiego z dolinki katyńskiej
na cmentarzu powązkowskim, pomnika - głazu Katyńskiego przy
Placu Zamkowym, czy Pomnika Peowiaka na Placu Małachowskiego przed Zachętą].
Wiesław Leszek Ząbek
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

PUCK

W

Pucku, jak co roku, w dniu 10 lutego 2017 r. obchodzono rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Uroczystości zorganizowana przez samorząd miasta i powiatu pod patronatem starosty Powiatu Puckiego p. Wojciecha
Detlafa, zgromadziła mieszkańców regionu kaszubskiego na
placu portowym. Poprzedziła je Msza św. celebrowana przez
metropolitę gdańskiego arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia.
Licznie zebrani piłsudczycy na czele z prezesem Zarządu Krajowego ZPRP gen. Związku Stanisława Władysława Śliwę złożyła kwiaty przed pomnikiem gen. Józefa Piłsudskiego, który
w 1920 r. symbolicznie wrzucając pierścień do wody dokonał
aktu zaślubin Polski z Morzem.
Red.
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

ODDZIAŁ KASZUBSKO-POMORSKI
W KARTUZACH

W

dniu, 15 września 2017 roku minie rok od powstania
naszego oddziału. Pierwsze założycielskie zebranie, odbyło się w Kartuzach w Centrum Informacji Miejskiej,
gdzie obecni byli m.in. przedstawiciele Zarządu Krajowego, na czele z Prezesem, Generałem Związku, Stanisławem Władysławem Śliwą. Ukonstytuował się zarządu w składzie: prezes - Tomasz Kocent,
wiceprezes Kazimierz Socha-Borzestowski, sekretarz Mirosława Paczoska, skarbnik Maria Zielińska i członek zarządu Czesław Wolski.
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu
Krajowego, odznaczeń związkowych, Srebrny Honorowy Krzyż
Związku dla Tomasza Kocenta oraz Kazimierza Sochy-Borzestowskiego. Przyjęliśmy trzy „filary” naszej działalności:
– szeroko pojęta działalność patriotyczna, oraz uchwałę o powołaniu komitetu organizacyjnego budowy pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Kartuzach;
– szkolenie patriotyczno-obronne skierowane głównie do tutejszej młodzieży;
– działalność społeczna i pomocowa.
Bardzo ważna stała się dla nas kontynuacja tradycji 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednostki
związanej z Kaszubami. Największym wyzwaniem jest budowa
pomnika Komendanta. Zanim jeszcze powstał oddział, już w lipcu
zeszłego roku udaliśmy się z tym pomysłem, wraz z p. Kazimierzem
Socha-Borzestowskim, do burmistrza Kartuz p. Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego. Inicjatywa od początku spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony burmistrza jak również samych radnych.
Według naszego pomysłu pomnik ma stanąć na skwerze w centrum miasta, który również z naszej inicjatywy, w grudniu 2016
roku decyzją Rady Miejskiej otrzymał, nazwę „66 Kaszubskiego
Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Planujemy odsłonięcie pomnika w przyszłym tj. 2018 roku, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Mamy też kamień na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, przywieziony z samego Zułowa,
z ostatniej wyprawy na Litwę, w ramach delegacji Związku.
Szkolenie patriotyczno-obronne od początku stało się jednym
z naszych priorytetów. Organizujemy kursy strzeleckie z karabinków kbks. Odbywają się one średnio raz w miesiącu i połączone

KARTUZY
są z zajęciami o tematyce patriotycznej. Szkolenia są prowadzone
przez p. Zygmunta Glińskiego oraz p. Czesława Wolskiego, eksperta w dziedzinie przysposobienia obronnego. Dzięki temu, że
naszymi członkami są z kolei byli żołnierze zawodowi, możemy
odbywać szkolenia teoretyczne z zagadnień przysposobienia
obronnego, z kolei członkostwo strażaków ochotników i strażaków
zawodowych, zapewnia nam m.in. zajęcia z ratownictwa
medycznego oraz zaplecze logistyczne w postaci budynku remizy
OSP w Dzierżążnie, z którą to jednostką podpisaliśmy zresztą 21
maja br. porozumienie o współpracy.
W obszarze działań społecznych i pomocowych, przyjęliśmy
przede wszystkim plan cyklicznej pomocy naszym Siostrom i Braciom na Kresach Wschodnich II RP. W ramach ogólnopolskiej akcji
„Rodacy Bohaterom” zorganizowaliśmy już dwie zbiórki żywności
przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Przy tych inicjatywach współpracujemy ściśle z dwiema tutejszymi parafiami,
wspomnianą już wcześniej Św. Kazimierza w Kartuzach i Św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami, obok wymienionych wcześniej również z harcerkami ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kartuzach. Oprócz głównego
organizatora, Stowarzyszenia Odra-Niemen, lokalnie pod względem logistycznym współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Traugutt” z Pruszcza Gdańskiego.
Planujemy również utworzyć Izbę Pamięci 66. Kaszubskiego
Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i samego Komendanta. Będzie to również docelowo, odpowiednie miejsce do
przechowywania sztandaru oddziału.
Podaję konto do wpłat na pomnik:
Nazwa odbiorcy: ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RP TOWARZYSTWO
PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ODDZIAŁ KASZUBSKO-POMORSKI
W KARTUZACH
Nr konta: 14 7999 9995 0652 3296 6804 0001
Tytułem: „Wpłata na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach”
Tomasz Kocent
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

GDAŃSK
82. ROCZNICA ŚMIERCI
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W GDAŃSKU

N

a zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska oraz Prezesa
Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk Tadeusza Zbigniewa Pluty Gdańszczanie
zgromadzili się w piątek 12 maja o godz. 11:00 u stóp pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oddali hołd pamięci Komendantowi, który ratował nasze granice przed najeźdźcą i obronił kraj
przed bolszewicką rewolucją. Warto zaznaczyć, że autorem pomnika Marszałka jest rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, uczeń prof. Stanisława Radwańskiego, Pan Tomasz Radziewicz. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego wyszedł
spod jego dłuta ponad dwadzieścia lat temu dzięki inicjatywie
społecznego komitetu, który się wówczas zawiązał.
Wśród uczestników gdańskich uroczystości byli przedstawiciele środowisk kombatanckich, funkcjonariusze służb mundurowych, samorządowcy, delegaci instytucji kultury oraz uczniowie
gdańskich szkół. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która odegrała hymn państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej. Warty honorowe zaciągnęli żołnierze
z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, funkcjonariusze policji
i straży pożarnej, a także Związek Strzelecki „Strzelec”.
W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zgromadzeni goście
wysłuchali wystąpienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds.
polityki przestrzennej Wiesława Bielawskiego, który powiedział
między innymi, że zwycięska Bitwa Warszawska nazywana „Cudem nad Wisłą” zdecydowała o zachowaniu niepodległości Polski,
a Piłsudski okazał się genialnym politykiem i strategiem, wybitnym – kto wie, czy nie najwybitniejszym w dziejach Polski, mężem
stanu. Jesteśmy tu, aby wsłuchiwać się w to co miał nam do powiedzenia – kontynuował Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska.
Pułkownik Związku Piłsudczyków Tadeusz Zbigniew Pluta zapewnił zebranych, że Marszałek jest wzorem godnym naśladowania, również obecnie, a związek postawą swoich członków z dumą
stara się zachęcać młodych ludzi do patriotyzmu, szacunku do
starszych, miłości do Ojczyzny, czy rzetelnej pracy dla jej i obywateli dobra.
Modlitwę za Marszałka odmówił proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku ksiądz komandor porucznik Sławomir Pałka.
Na zakończenie uroczystości u stóp pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego złożone zostały wiązanki i wieńce. Uczestnicy obchodów wysłuchali również Marsza I Brygady.
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V-LECIE OKRĘGU
ŚRODKOWOPOMORSKIEGO ZPRP

KOSZALIN
KAR

W dniu 18 marca 2017 roku, w przededniu obchodów Imienin
Marszałka odbyły się w Koszalinie uroczystości V – lecia powstania Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

U

roczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie piłsudczycy wzięli udział w mszy św. w intencji Marszałka
i Okręgu Środkowopomorskiego ZPRP. Mszę św. odprawił kapelan garnizonowy ks. płk dr Mariusz Śliwiński, a zabezpieczała orkiestra wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
w Koszalinie. Po mszy św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie
ekspozycji dedykowanej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
w Sali Tradycji 8. Koszalińskiemu Pułku Przeciwlotniczego. Odsłonięcia Tablicy Marszałka dokonali: prezes Zarządu Krajowego ZPRP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa, w asyście
dowódcy 8. Koszalińskiego pułk przeciwlotniczego, płk dypl.
Andrzeja Mentela, a Tablicę poświęcili: ks. płk dr Mariusz Śliwiński- kapelan garnizonu i ks. infułat gen. dyw. Związku dr Marian
Próchniak – naczelny kapelan Związku. Następnie odczytano
decyzję i uchwały o wyróżnieniach, m. in.: odznaczeń; uhonorowania białą bronią; mianowania na kolejne stopnie wojskowe; przekazanie pamiątkowych medali z okazji V-lecia Okręgu.
Ceremonii wręczania dokonał prezes Zarządu Krajowego ZPRP
gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa w asyście: gen. bryg.
Związku Ryszarda Tarnowskiego, Honorowego Prezesa ZPRP
Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie, gen. bryg. Związku Włodzimierza Warchalskiego, prezesa ZPRP Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie.
Po okolicznościowych wystąpieniach honorowych gości,
uczestnicy uroczystości udali się do Klubu Centrum Sił Powietrznych w Koszalinie, gdzie wysłuchano koncert choru
z Barwic „Chwytaj Dzień”. Wspólny żołnierski obiad zakończył tą
wyjątkową udaną uroczystość.
Na podstawie sprawozdania:
Włodzimierza Warchalskiego
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ZARĘBY KOŚCIELNE
W wyniku transformacji ustrojowej powstawały ruchy oddolne, zmierzające do odtworzenia tradycji wojskowej II Rzeczypospolitej, w tym tradycji kawaleryjskich reaktywujących pamięć
o poszczególnych pułkach kawalerii. Taką inicjatywę podjął,
ks. kan. dr Andrzej Dmochowski, syn kawalerzysty 10. Pułku
Ułanów litewskich, tworząc na terenie miejscowej parafii dwa
plutony jazdy: Kawalerii Pospolitego Ruszenia i 10. Pułku Ułanów Litewskich. Z okazji świat narodowych: 3 maja; 15 sierpnia;
11 listopada, w uroczystej mszy św. uczestniczą wspomniani kawalerzyści. W trakcie uroczystości odbywają się pokazy musztry
konnej, szarży ułańskiej oraz posługiwania się lancą i szablą.

O

parciem dla w/w działalności jest kościół św. Apostoła
Szymona i Judy Tadeusza w Zarębach Kościelnych, wchodzący w skład zabytkowego kompleksu klasztornego [barokowy kościół z 1755 r. i zespół klasztorny zbudowany w latach
1761-1774 r.]. W okresie Powstania Styczniowego 1863 r. miejscowy kościół stanowił punkt oparcia dla oddziału płk Ignacego
Mystkowskiego, o czym informuje tablica epitafijna umieszczona
na froncie budynku kościoła. Mieszkańcy parafii i osady Zaręby
Kościelne [dawna siedziba rodu Zarembów, prawa miejskie od
1732 r.], kultywują do dziś tradycje związane z Powstaniem Styczniowym, współpracując z Okręgiem Nadbużańskim ZPRP z Wyszkowa, Oddziałem ZPRP z Pułtuska i Ostrowi Maz.
Wyrazem tego były uroczystości patriotyczno - religijne zorganizowane przez proboszcza miejscowej parafii ks. kan. płk Związku dr Andrzeja Dmochowskiego, w dniu 3 maja 2917 r. z udziałem
grupy kawaleryjskiej i pocztów sztandarowych.
Uroczystość miała kilka odsłon. Rozpoczęła się od prezentacji
grupy kawaleryjskiej i przemarszu na plac przed kościołem wraz ze
sztandarami, gdzie o godz.11,00 przewidziana była msza polowa.
Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej, odśpiewaniem Hymnu Narodowego i spektaklem słowno-muzycznym, w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły.
Mszę św., w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w 200.
setną rocznicę Tadeusza Kościuszki, w roku 2017, który przez Zgro-
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madzenie Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony
Rokiem Kościuszkowskim, celebrował ks. kan. Grzegorz Śniadach,
proboszcz par. Dąbrówka Kościelna, a homilię wygłosił ks. kan. Stanisław Gadomski. Udział w uroczystościach wzięli także piłsudczycy:
z wiceprezesem Zarządu Krajowego gen. dyw. Związku dr. Wiesławem Leszkiem Ząbkiem; prezesem Okręgu Nadbużańskiego płk.
Związku Konradem Wróblem z delegacją i sztandarem; delegacją
oddziału pułtuskiego z płk. Zenonem Kruchelskim i płk. Kazimierzem Karpińskim oraz delegacją oddziału z Ciechanowa z pocztem
sztandarowym.
Po mszy św. nastąpiło przegrupowanie grupy konnej i pocztów
sztandarowych pod Kapliczkę Powstania Styczniowego ufundowaną przez Okręg Nadbużański ZPRP, która została odsłonięta i poświęcona wraz ze złożonym aktem erekcyjnym.
W trakcie dalszej części uroczystości ks. kan. płk Związku dr
Andrzej Dmochowski został uhonorowany przez prezesa Zarządu
Krajowego ZPRP gen. Związku Stanisława Władysława Śliwę stosownym grawertonem z okazji obchodów 25-lecia posługi kapłańskiej.
Wręczył go wiceprezes Zarządu Krajowego gen. dyw. Związku dr
Wiesław Leszek Ząbek, w asyście płk Związku Konrada Wróbla.
Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości i wręczeniu wyróżnień nastąpiła defilada plutonu konnego z pocztami
sztandarowymi przed klasztorem i przemarsz ulicami miasta na pobliski cmentarz parafialny do grobu płk Ignacego Mystkowskiego,
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Wspólny żołnierski obiad
zakończył tą wyjątkowo patriotyczno-religijną uroczystość.
Wiesław L. Ząbek

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

ROK MARSZAŁKA W KOMOROWIE

M

szą św. w kościele garnizonowym p.w. św. Józafata w Komorowie 19 marca 2017 r. zainaugurowano obchody
Roku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,
ustanowionego w powiecie ostrowskim, uchwałą Pady Powiatowej. Uroczystość, nad którą honorowy patronat objął starosta Zbigniew Kamiński, połączono z obchodami Imienin Marszałka. Zorganizowały je: 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, Starostwo
Powiatowe oraz Ostrowski Oddział ZPRP. W uroczystościach udział
wzięły delegacje ościennych organizacji piłsudczykowskich: Okręgu Nadbużańskiego z pocztem sztandarowym i prezesem płk
Związku Konradem Wróblem; oddziału ZPRP z Ciechanowa ze
sztandarem, oddziału ZPRP z Pułtuska oraz Okręgu Mazowieckiego ZPRP z wiceprezesem Zarządu Krajowego ZPRP gen. dyw.
Związku Wiesławem Leszkiem Ząbkiem i seniorem Związku ppłk
Mieczysławem Brejtfusem. Oprawę uroczystości zabezpieczyła
kompania honorowa ze sztandarem 22 WOK, orkiestra straży pożarnej oraz poczty sztandarowe z lokalnych szkół i drużyn ZHP nr
29 „Pogodni”i z Komorowa.
Po mszy św. główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem
Józefa Piłsudskiego, odsłoniętego 19 września 1999 r. jako replika pomnika z 1932 r. Wręczono akty mianowania na oficerskie
stopnie ZPRP oraz odznaczenia związkowe. Honorowy Złoty Krzyż
Związku otrzymali m.in.: ppłk Mirosław Haba, dowódca 22. WOK,
Zbigniew Kamiński, starosta ostrowiecki, ks. prałat ppłk Sławomir
Niewęgłowski, proboszcz parafii św. Józefata.
Złożenie kwiatów i wspólna fotografia zakończyła tę część
uroczystości. Następnie goście zwiedzili Izbę Pamięci i Aleję Pomników, nawiązującej do tradycji oręża polskiego, od Bolesława
Chrobrego do Powstania Listopadowego.
Wspólny żołnierski obiad zakończył to wyjątkowe spotkanie.

OSTRÓW MAZOWIECKA

KOMOROWO - w okresie zaboru rosyjskiego stacjonował tu 23. Niżowski
pułk piechoty i 24. Simbirski pułk piechoty. W latach 1891-1894 powstał
kompleks koszarowy. W okresie II Rzeczypospolitej, w latach 1926-1939
był siedzibą Szkoły Podchorążych Piechoty, natomiast, w latach II wojny
światowej, w 1941 r. Niemcy utworzyli na terenie nieistniejących koszar
18. pułku artylerii lekkiej obóz jeniecki, Stalag 333.
Inne Miejsca Pamięci Narodowej:
• Pomnik w Nagoszewie – stanowi granitowy pomnik na zbiorowej mogile ustanowiony w 1917 r. Bitwa pod Nagoszewem, odbyła się, w dniu
23 czerwca 1863 r, gdzie oddziały partyzanckie pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego stoczyły walkę z wojskami carskimi.
• Cmentarz jeńców radzieckich w m. Grądy stanowiący Stalag 324, gdzie
od m. sierpnia 1941 r Niemcy więzili ponad 120 tys. żołnierzy [zginęło
ponad 80 tys.]
• Pomnik poległych pod Pecynką. W dniu 31 sierpnia 1944 r. wojska
niemieckie uderzyły na zgrupowanie partyzanckie AK w Puszczy Białej. W miejscu bitwy wzniesiono pomnik na mogile poległych w walce
partyzantów 3. Bat. 13 pp AK zmobilizowanego w ramach Akcji „Burza”. W pobliżu pomnika usytuowany jest żelazny krzyż upamiętniający
miejsce egzekucji 14 żołnierzy z 3. Bat. 13 pp AK.
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KRAŚNIK
PIŁSUDCZYCY Z OKRĘGU KRAŚNIK NA
ODSŁONIĘCIU POMNIKA MARII I LECHA
KACZYŃSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

W

  dniu 02.05.2017r. w Białej Podlaskiej miała miejsce
uroczysta ceremonia odsłonięcia pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich. Inicjatorem budowy tego pomnika był
senator Grzegorz Bierecki. Pomnik odlano z brązu. Przedstawia
spacerującą i uśmiechniętą parę prezydencką. Został usytuowany
na skwerze przy placu Wojska Polskiego. W sąsiedztwie pomnika
kwitły poletka tulipanów odmiany „Maria Kaczyńska”.
Odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza św. w pobliskim kościele NNMP z udziałem wielu duchownych, gości i mieszkańców
Białej Podlaskiej. Na uroczystość licznie przybyli przedstawicieli
administracji rządowej, samorządowej, szkół, organizacji kombatanckich i społecznych oraz posłowie, w tym m.in. wicepremier
Mateusz Morawiecki, wicemarszałek senatu Maria Koc, wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek, szef WSzW w Lublinie Piotr Chudzik
i wielu innych.
Krajowy Związek Piłsudczyków RP, w uzgodnieniu z prezesem
związku gen. zw. Stanisławem Śliwą, reprezentowała 18 osobowa
grupa umundurowanych piłsudczyków z Okręgu w Kraśniku wraz
z pocztem sztandarowym, na czele z płk zw. Stanisławem Olszewskim - wiceprezesem zarządu Zw. Piłs. Okręg w Kraśniku.
Ceremonię odsłonięcia rozpoczęto odczytaniem listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym m.in. mocno podkreślona została wielka serdeczność i ciepło pary prezydenckiej, którzy kochali
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Polskę i, że Lech Kaczyński był „gorącym patriotą, zasłużonym działaczem ruchu Solidarność i wybitnym mężem stanu, któremu nasza
ojczyzna wiele zawdzięcza”.
Po okolicznościowych przemówieniach: prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka, senatora Grzegorza Biereckiego oraz
oddaniu salwy honorowej, prezes PIS Jarosław Kaczyński dokonał
odsłonięcia pomnika i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Następnie przybyłe delegacje i osoby indywidualne złożyły wieńce
i wiązanki kwiatów.
Pomnik został tak usytuowany, jakby para prezydencka patrzyła na wzniesiony w oddali pomnik Sybiraków, pomnik męczeństwa
naszego narodu na Wschodzie. Pod pomnikiem widnieje napis
- cytat z wypowiedzią Pana prez. Lecha Kaczyńskiego uczący nas
wszystkich, że „warto być Polakiem”.
Tuż po powrocie z uroczystości jeden z członków kraśnickiego
okręgu mjr zw. Piotr Przygodzki napisał:
MĄŻ I ŻONA
Pomnik niezwykły dwojgu postawili
Mąż stanu i Jego Żona
W drogę ruszyli, misją kierowani
Miejscem Ziemia skrwawiona,
W dłoniach splecionych potrzeba jedności
Marsz dziwny, bo całą aleją,
W przeszłość wpatrzeni by nie umarła
Pewnym krokiem Idą z wielką nadzieją.
Na szlaku trudnym i wyboistym
Wiarą napełnieni pewni Tacy
Na skrzydłach honoru niesieni
Za nimi ciągną prawdziwi Polacy.
Droga ginie przed krokiem ostatnim
Krzyżem wielkim staje się ona.
W ramiona śmierci wpadli
Ich pamięć - Mąż i Żona
Tekst i zdjęcia: płk zw. Stanisław Olszewski

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA
UROCZYSTOŚCI KU CZCI
PIERWSZEGO MARSZAŁKA
POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W

/Relacja własna/

dniu 12 maja 2016 r. w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowane staraniem Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystościach
wzięły udział delegacje Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z pocztami sztandarowymi.
Uroczystą zbiórkę poprzedziła Msza św. w Katedrze Polowej
WP. Okolicznościową homilię wygłosił JE. Ks. Bp gen. bryg. dr
Józef Guzdek. O godz. 12,00 odbyła się uroczysta odprawa warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Po złożeniu wieńców oraz wiązanek kwiatów uczestnicy
uroczystości udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie również uczczono pamięć Wielkiego Polaka.
Wspólne zdjęcie piłsudczyków z senator RP p. Anną Anders
i min. Ud/sKiOR Janem Józefem Kasprzykiem zakończyło uroczystość.
Wiesław Ząbek
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SZCZUCZYN
PIŁSUDCZYKOWSKIE SPOTKANIA 2017

Zlot Szkół
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

i Zjazd Okręgów i Oddziałów
Związku Piłsudczyków RP
w Szczuczynie

D

nia 2 czerwca 2017 roku z inicjatywy Pani Dyrektor
Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Anny
Jagusz oraz Zarządu oddziału Związku Piłsudczyków
RP w Szczuczynie odbył się II Zlot Szkół im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej. Był to szczególny dzień również dlatego, że szkoła w Szczuczynie obchodziła ósmą rocznicę nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd zgromadził
przedstawicieli wielu szkół noszących imię Marszałka Piłsudskiego z całej Polski oraz prezesów i przedstawicieli Okręgów
i Oddziałów ZP RP.
Wśród zaproszonych gości był m.in.: Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał związku Stanisław
Władysław Śliwa wraz z członkami Zarządu Krajowego ZP RP,

12

przedstawiciel dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku – Pan
Paweł Murawski. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: poseł na
Sejm RP Pan Kazimierz Gwiazdowski, asystent Posła na Sejm RP
Mieczysława Baszko - Pan Michał Zarzecki, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Wójt Gminy Radziłów
Pan Krzysztof Milewski, sekretarz Gminy Wąsosz Pani Agnieszka Wróblewska. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również:
przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbieta Arciszewska i Pani Bożena Obuchowska, Prezes Zarządu Oddziału
ZNP w Grajewie Pani Bogumiła Kierznowska oraz długoletni
przyjaciele i sponsorzy szkoły, wśród których był przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie Pan Wojciech
Grochowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Pan
Mirosław Rainko, lokalny przedsiębiorca Pan Karol Sobolewski,
właściciel Z.P.H.U Jobimet Pan Józef Bardłowski oraz właściciel
Piekarni w Grabowie Pan Szczepan Mieńkowski. W tym szczególnym wydarzeniu brali udział goście specjalni z Białorusi,
członkowie ZP RP o/ Szczuczyn – Denis Krawczenko, Czesław
Remizowicz oraz Stefan i Jan Łopacki.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez płk
związku Pana Adama Jagusza prezesowi Zarządu Krajowego
Panu Stanisławowi Władysławowi Śliwie Generałowi Związku
oraz powitania zebranych gości na ul. Kościelnej. Następnie
w rytmie przygrywającej orkiestry dętej wszyscy przemaszerowali do Kościoła pw. Imienia NMP w Szczuczynie, gdzie ks.
dziekan Robert Zieliński i ks. Robert Mieczkowski celebrowali
mszę świętą w intencji Ojczyzny. W czasie mszy św. uroczystą
wartę pełnili członkowie oddziału Piłsudczyków ze Szczuczyna.
Podczas mszy św. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa, wręczył
na ręce proboszcza ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej w podziękowaniu za dotychczasową współpracę.
Następnie odbył się montaż słowno-muzyczny, do którego
uczniów przygotowała Pani Katarzyna Romanowska. Uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Pił-
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sudskiego (Paulina Zamojska, Michał Balejko, Maria Józwik,
Przemysław Jagusz) oraz uczennica Publicznego Gimnazjum
im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie - Emilia Nagel, a także członkowie ZP RP Oddział w Szczuczynie - Martyna
Downar i Mariusz Trzonkowski, za pomocą odczytanych wspomnień i wierszy ludzi, którzy znali Piłsudskiego, przeplatanych
wzruszającymi piosenkami przy akompaniamencie gitarowym
Pana Adama Jagusza przypomnieli postać Marszałka w różnych odsłonach.
Po zakończonej części artystycznej odbył się uroczysty przemarsz pod pomnik założyciela miasta Stanisława Antoniego
Szczuki. Tu nastąpiło złożenie kwiatów, wręczenie odznaczeń,
wystąpienia gości oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Marszałek Józef Piłsudski w moich oczach”. Niezwykłą
atrakcją był odtańczony polonez przez uczniów Publicznego
Gimnazjum w Szczuczynie, którzy wystąpili w pięknych staropolskich strojach. Do występu przygotował ich Pan Marek Hanc
– opiekun zespołu „Perełki”.
Na koniec wszyscy zebrani prowadzeni przez członków
szczuczyńskiego „MOTO STARS” przemaszerowali ulicami
Szczuczyna do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie mogli zjeść ciepłą grochówkę i bigos. Zaproszeni goście mieli okazję do serdecznych rozmów przy kawie i cieście,
zwiedzania szkoły, w tym m.in. sali poświęconej pamięci Marszałka J. Piłsudskiego oraz obejrzenia wystawy nagrodzonych
prac w konkursie plastycznym.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie oraz cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje władzom parlamentarnym i samorządowym
za współudział w uroczystości oraz za wszelką przychylność
i życzliwość. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji i uświetnienia tego
wydarzenia.
Anna Glińska
nauczyciel ZS im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Szczuczynie
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MAZURSKA UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO-RELIGIJNA
W przepięknym krajobrazie ziemi oleckiej, zielonych wzgórz, soczystej zieleni drzew, krzewów, barwnych kobierców gazonów
i rabatów, przeglądających się w lustrzanej wodzie jeziora, usytuowany jest porfirowy obelisk poświęcony Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.
Twórcami Jego są właściciele „Majątku Giże Marczak”; por Związku Anna Marczak i mjr Związku Lech Marczak, przy współudziale prezesa Oddziału ZPRP, płk Związku dr inż. Władysława Krajewskiego i prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy. Oni też, w dniu 3 czerwca 2017 r. byli organizatorami wspaniałej uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z odsłonięciem i poświęcenie wspomnianego obelisku z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego1 w przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

W

bogatym programie uroczystości przewidziano:
polową Mszę św. celebrowaną przez ks. kan. Romualda Ciechanowicza, proboszcza parafii Matki Bożej
Szkaplerznej w Świętajnie, w koncelebrze z: ks. kan. Czesławem
Krolem, proboszczem parafii św. Leona w Gałkach i kapelanem
15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, ks. kmdr. ppor. Tadeuszem Koczy; odsłonięcie i poświęcenie obelisku; uroczyste
zasadzenie „Dębu Niepodległości” i wkopanie „Kapsuły Czasu”;
wręczenie stopni związkowych i odznaczeń; program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych z Olecka; Koncert pieśni legionowych i patriotycznych w wykonaniu orkiestry z Olecka. Uroczystość zabezpieczała kompania honorowa z pocztem sztandarowym 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi.
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe; delegacje
z okręgów i oddziałów ZPRP z prezesem Zarządu Krajowego
ZPRP gen. zw. Stanisławem Władysławem Śliwą oraz Honorowi Goście, m.in: minister kancelarii Prezydenta RP, p. Adam
Kwiatkowski; senator RP, p. Małgorzata Kopiczko; p. Tomasz
Stachurski – reprezentujący Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, p. prof.
Wiesław Jan Wysocki.
Po zakończeniu mszy polowej i odprowadzeniu kompani
honorowej ze sztandarem, uczestników uroczystości powitali
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gospodarze: Anna i Lech Marczakowie. W swoim wystąpieniu
mjr Związku Lech Marczak nawiązał do piękna tej ziemi - małej
Ojczyzny, której cząstkę stanowi Majątek Giże Marczak, obfitującą w piękną historię i tradycje. W majątku gościli m.in.: Prezydenci RP, śp. prof. Lech Kaczyński i Andrzej Duda oraz inni wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki. Po wręczeniu wyróżnień: awansów i odznaczeń, zasadzono „ Dąb Niepodległości” umieszczając pod nią Kapsułę Czasu, którą podpisali
m.in.: minister kancelarii Prezydenta p. Adam Kwiatkowski; senator Rzeczypospolitej Polskiej p. Małgorzata Kopiczko; prezes
Zarządu Krajowego ZPRP generał Związku Stanisław Władysław
Śliwa; prezes Oddziału ZPRP w Olecku płk Związku dr inż. Władysław Krajewski; proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Świętajnie ks. kanonik Romuald Ciechowicz; prof. UKSW Wiesław Jan Wysocki; Komendant Główny OHP p. Marek Surmacz;
właściciele Majątku Giże Marczak: por. Związku Anna Marczak,
mjr Związku Lech Marczak oraz ich dzieci: Marek, Alicja, Mikołaj,
ppor. Związku Mateusz.
Po obejrzeniu widowiska słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów szkół z Olecka uczestnicy uroczystości udali się na
przyjęcie przygotowane przez miejscową regionalną kuchnię.
Wspólne rozmowy i spontanicznie zorganizowane sesje zdjęciowe zakończyły tą wyjątkowo udaną uroczystość.
Wiesław Leszek Ząbek
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GDAŃSK
POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W

dniu 04 lutego 2017 roku w Sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w POMORSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Krajowego – kol. Stanisław,
Władysław Śliwa, który po przywitaniu uczestników spotkania
przedstawił porządek obrad.
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP za rok 2016 – referuje Prezes Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków – kol. Stanisław Władysław Śliwa.
2. Wyróżnienia i podziękowania członkom Związku.
3. Przedstawienie Planu Zamierzeń Zarządu Krajowego ZP RP na
rok 2017.
4. Sprawozdanie z rozliczenia składek za rok 2016 - Skarbnik, kol.
Tomasz Madej.
5. Sprawozdania z Działalności Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – referują Prezesi Okręgów
i Oddziałów Związku.
6. Przerwa obiadowa.
7. Dyskusja – wolne wnioski, propozycje do planu pracy na rok
2017.
8. Zakończenie obrad - kol. Stanisław Władysław Śliwa.
Zaproponowany przez Prezesa Zarządu Krajowego porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Przedstawiając dokonania ZPRP w 2016 r kol. S. Śliwa zwrócił
uwagę, iż odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Krajowego, wręczone
zostały sztandary: oddziałowi w Szczuczynie, okręgowi Północnemu w Rozewiu i okręgowi Gdańskiemu w Gdańsku; ufundowano
i odsłonięto Obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego na Polach Mokotowskich w Warszawie; podpisano Porozumienie o Współpracy
pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej; w listopadzie 2016
roku również uczestniczyliśmy również w uroczystościach na Kahlenbergu we Wiedniu.
Natomiast uroczystości Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego,
w dniu 5 grudnia 2017 roku były obchodzone w okręgach i oddziałach Związku Piłsudczyków w całym kraju.
Wydarzenia z życia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej prezentowane są na bieżąco w czasopiśmie „PIŁSUDCZYK”,
redagowanym przez redaktora naczelnego kol. dr Wiesława Leszka
Ząbka.
Następnie prezes Zarządu Krajowego poinformował zebranych
o tym, że w styczniu 2017 r. odbyły się uroczystości narodowo-patriotyczne, związane z odzyskaniem Pomorza, w których uczestniczyli członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Dalsze planowane przedsięwzięcia, to:
• W dniu 10 lutego w Pucku odbędą się uroczystości upamiętniające Zaślubiny Polski z Morzem , których Platynowym Pierścieniem dokonał w roku 1920 - Generał Haller,
• W tym samym dniu Gdynia będzie obchodziła 91. Rocznicę
nadania praw miejskich. W tych uroczystościach jak co roku
będą uczestniczyli członkowie Związku Piłsudczyków Okręgów:
Pomorskiego, Kaszubskiego i Północnego.
• W dniach 17 – 18 marca 2017 roku Zarząd Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie zaprasza Zarząd Krajowy oraz Prezesów
Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej na Uroczystości z okazji Jubileuszu 5-tej Rocznicy powstania Okręgu Środkowopomorskiego.
• W dniach 11 – 15 maja planowany jest wyjazd członków Związku Piłsudczyków do Wilna i Zułowa, miejsca urodzin Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Szczegóły dotyczące planowanego wyjazdu zaprezentuje przedstawiciel Biura Turystycznego, zaproszony na dzisiejsze spotkanie.
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• 15 czerwca 2017 roku członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wezmą udział w Uroczystościach w Rewie
- w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza.
• 17 sierpnia 2017 roku planowana jest III Pielgrzymka Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę w Częstochowie. Msza Święta jest o godzinie 13.30, podczas której zostanie wręczony i poświęcony Sztandar dla Oddziału Ziemi Łódzkiej
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Pielgrzymka
zostanie zakończona Apelem Jasnogórskim.
• 13 września 2017 roku Święto Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgach i Oddziałach. Uroczystości centralne
planowane są w Warszawie, poprzedzone Mszą Świętą, w intencji Związku Piłsudczyków, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
• 10 – 11 listopada 2017 roku Święto Niepodległości - uroczystości
w Okręgach i Oddziałach Związku Piłsudczyków w całej Polsce.
• 5 grudnia 2017 roku - 150 Rocznica Urodzin Pierwszego Marszałka Polski J.Piłsudskiego, centralne uroczystości odbędą się
w Warszawie, w Katedrze Wojska Polskiego.
W dyskusji o realizacji zadań przez terenowe Okręgi i Oddziały
związku głos zabrali m,in.:
Prezes Okręgu Mazowieckiego w Warszawie - kol. dr Wiesław Leszek Ząbek, w swojej wypowiedzi, zwrócił zebranym uwagę na fakt, że: w ramach Stowarzyszenia tworzymy grupę mundurową potwierdzoną Statutem Związku, której zasady funkcjonowania,
umundurowania i występowania publicznie określa Regulamin,
zatwierdzony przez Zarząd Krajowy. W mundurach występujemy na
uroczystościach państwowych lub związkowych, zgodnie z zasadami
określonymi w w/w Regulaminie. My nie jesteśmy wojskiem, a mundur historyczny, nawiązujący do tradycji strzeleckich i legionowych nie
jest choinką, żeby przyozdabiać go różnymi odznakami czy licznymi
odznaczeniami. Za naruszanie podstaw prawnych organizacje są rozwiązywane. My nie tworzymy stowarzyszenia wojskowego. Należy nie
tylko czytać Statut ale i nader wszystko go przestrzegać.
Rok 2017 chcemy wykorzystać na przygotowanie się do obchodów 30-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy organizacją znaną w Polsce, dostrzeganą także w Warszawie
i to nas zobowiązuje. W kolejnych numerach „Piłsudczyka” będziemy
przypominać korzenie naszego Związku. Sesje historyczne poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego organizowane na Zamku Królewskim
w Warszawie czy w Muzeum Wojska Polskiego na które przyjeżdżał
Prezydent Kaczorowski z Londynu. Odsłaniane pomniki z Jego udziałem. Organizowaliśmy spotkania z młodzieżą harcerską, z Żołnierzami Wyklętymi czy kombatantami z Kanady, Anglii, Belgii, Litwy i Białorusi. To my doprowadziliśmy do składania wieńców pod Pomnikiem
Marszałka Piłsudskiego, w trakcie świąt narodowych i wojskowych.
Dziś mało kto pamięta, że pomnik Marszałka Piłsudskiego na placu
Jego imienia w Warszawie, został zbudowany ze składek członków
ZPRP, a nie z dotacji państwowych. Jest więc nasz. To wszystko nas obliguje do tego, żeby na 30-lecie Związku przypomnieć wszystkim dorobek patriotyczny jaki tworzymy przez lata. Musimy wszystkie szkoły
imienia Marszałka Piłsudskiego objąć opieką. Powstanie Monografia
– „Ruch piłsudczykowski w Polsce”, żeby widziano nas nie tylko jako
asystę wielkich uroczystości ale inspiratorów i współorganizatorów
uroczystości patriotyczno-niepodległościowych. W 2017 roku planujemy kolejny Zlot Szkół imienia Marszałka Piłsudskiego. Chcemy przywrócić Szlak Marszu Józefa Piłsudskiego, Sulejówek –Belweder.

Prezes Zarządu Krajowego podziękował Prezesowi Okręgu Mazowieckiego i podkreślił, że ciężar uroczystości obchodów 30-lecia
Związku będzie w Warszawie.
Prezes Okręgu w Kraśniku – kol. Jerzy Cichocki z dumą podkreślił, iż Okręg liczy 110 członków, w tym 70 umundurowanych.
Sprawozdanie i preliminarz budżetowy składa zawsze w styczniu.
Członkowie Okręgu biorą udział we wszystkich uroczystościach
krajowych oraz uroczystościach organizowanych przez Związek.
Wyjeżdżamy co roku na Ukrainę do Kostiuchnówki, jesteśmy zawsze na Kahlenbergu i w Warszawie. Szczególna uroczystość dla
nas - to 12 maja - rocznica Śmierci Marszałka. Mamy dobre kontakty ze szkołami imienia Marszałka Piłsudskiego.
Prezes Okręgu Pomorskiego – kol. Julian, Aleksander Michaś
– plan został.
Prezes Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie – kol. Konrad
Wróbel - planujemy odsłonięcie Pomnika Marszałka w Gminie Somianka i w Wyszkowie w roku 2018. W działaniach tych wspomaga
nas Burmistrz Wyszkowa. Realizujemy spotkania z młodzieżą i Konkurs „Rok Józefa Piłsudskiego”.
Prezes Okręgu Środkowopomorskiego – kol. Władysław
Warchalski – zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości obchodów 5-lecia Okręgu, które odbędzie się, w dniach 17 – 18 marca
2017 roku w Koszalinie.
Prezes Okręgu Mazurskiego w Białej Piskiej – kol. Marek
Marcińczyk – przedsięwzięcia zaplanowane zostały zrealizowane,
wiedza o Marszałku Józefie Piłsudskim wśród dzieci i młodzieży
jest przekazywana i pogłębiana. Dzieci realizują przedstawienia

17

PIŁSUDCZYKOWSKIE FORUM
patriotyczne na scenie i zdobywają dużo sympatii widzów. Realizujemy podróże historyczne np. do Wilna. Nawiązaliśmy współpracę
z Ochotniczymi Hufcami Pracy w Piszu, współpracujemy z Hufcem
14-14 w Piszu i Białej Piskiej.
Prezes Okręgu w Ciechanowie – kol. Jacek Andrzej Stachiewicz – okręg liczy 46 członków, uczestniczyliśmy w uroczystościach
patriotycznych i państwowych, w Marszu Kompanii Kadrowej
z Krakowa do Kielc, w Internecie prowadzimy stronę „Kadrówka
2017” – oferujemy pomoc we współpracy ze szkołami. Sprawozdanie w załączeniu.
Okręg Gdański w Gdańsku – kol. Tadeusz Pluta – Okręg Gdański działa 4 rok, w Gdańsku nie ma wojska i członkowie naszego
okręgu są postrzegani jako organizacja mundurowa. Rok 2016 był
dla nas rokiem szczególnym: otrzymaliśmy Sztandar. Uroczystość
nadania okręgowi sztandaru miała miejsce w Kościele Garnizonowym we Wrzeszczu w dniu 10 listopada. Od 2 lat bardzo dobrze
układa się nam współpraca ze szkołą Spartakus, pierwsze roczniki
składają swoje ślubowania na sztandar pod Pomnikiem Marszałka
Piłsudskiego w Gdańsku.
Prezes Okręgu Dolnośląskiego w Sycowie – kol. Włodzimierz
Pacelt - Realizujemy Konkurs Wiedzy o Marszałku. Finał Konkursu
w maju 2017 roku. Współpracujemy z Ochotniczymi Hufcami Pracy w Oleśnicy, młodzi junacy z OHP brali udział w uroczystościach
centralnych obchodów Imienin Marszałka Jozefa Piłsudskiego
w Warszawie.
Prezes Oddziału Ostrów Mazowiecka - kol. Jerzy Trojanowski
– oddział liczy 36 członków w tym 2 emerytów, składki zrealizowano w 100%. Sprawozdanie w załączeniu.
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków, kol. Stanisław Władysław Śliwa, podziękował prezesom Okręgów i Oddziałów za przedstawione sprawozdania i ogłosił przerwę obiadową.
Po przerwie Prezes udzielił głosu przedstawicielowi Kresowego
Biura Podróży, który przedstawił propozycję wyjazdu do Wilna –
„Śladami Marszałka” w terminie od 11 – 15 maja 2017 roku, koszt
wycieczki - 850 złotych i 15 euro, w cenie: transport autokarowy
w obie strony, 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje. Ciekawy program zwiedzania między innymi: miejsca urodzin Marszałka w Zułowie i miejsca chrztu, a także Wilna.
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Następnie udzielono głosu Pani Elizie Kołcz – zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
w Oleśnicy, która przedstawiła zebranym informację o działaniach
programowych i opiekuńczych realizowanych w Centrum. Młodzież OHP należy do Związku Piłsudczyków i bierze udział w uroczystościach upamiętniających Osobę Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie o głos poprosiła kol. Wita Ludwichowska – Pawłowska, przewodnicząca Sekretariatu Zarządu Krajowego ZP RP, która
jako były Pomorski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców
Pracy w Gdańsku - w nawiązaniu do wypowiedzi poprzedniczki - poinformowała zebranych o genezie tej instytucji - Junackich
Hufcach Pracy, powołanych Dekretem Prezydenta Ignacego Mościckiego, w okresie międzywojennym, gdy tworzyły się zręby Państwa Polskiego. Instytucji, której powierzone wówczas zostało wychowanie poprzez pracę młodzieży polskiej ze środowisk miejskich
i wiejskich. Po II wojnie światowej wrócono do idei wychowania
młodzieży przez pracę i powołano do życia Ochotnicze Hufce Pracy na czele których stoi Komendant Główny OHP / kiedyś w randze
Generała/ w Komendzie Głównej w Warszawie oraz 16 Komendantów Wojewódzkich. Ustawowym zadaniem Ochotniczych Hufców
Pracy nadal jest wychowanie i przygotowanie do zawodu młodzieży w przedziale wiekowym od 15 do 25 roku życia.
Wita Ludwichowska-Pawłowska podkreśliła w swojej wypowiedzi szczególne znaczenie Porozumienia o Współpracy, które zostało podpisane przez Generała Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Stanisława, Władysława Śliwę i Komendanta
Głównego Ochotniczych Hufców Pracy – Pana Marka Surmacza
w Warszawie, podczas Uroczystości Odsłonięcia na Polach Mokotowskich Obelisku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej kol. Stanisław Władysław Śliwa podziękował
wszystkim członkom i zaproszonym gościom za przybycie na obrady Zarządu Krajowego i na tym posiedzenie zostało zakończone.
Redakcja

PIŁSUDCZYKOWSKIE FORUM

PIŁSUDCZYCY W BUTRYMAŃCACH
Z MODLITWĄ ZA MARSZAŁKA
(przedruk z Kuriera Wileńskiego)

W

maleńkiej parafii w Butrymańcach, na południe od
Wilna, przy samej granicy z Białorusią, Zarząd Krajowy
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył spotkanie z modlitwą w intencji Marszałka, w Jego 82. Rocznicę śmierci. Nieprzypadkowo wybrano Butrymańce. Tu posługuje
Bogu i ludziom jeden z największych patriotów, ksiądz Józef Aszkiełowicz, legenda nie tylko kapłaństwa, ale wszystkich Polaków
zamieszkujących Litwę. Prawdziwy autorytet wiary i szacunku dla
dawnych Kresów i Macierzy.
Podczas Mszy świętej koncelebrowanej
przez księdza infułata, naczelnego kapelana ZP RP, generała
Mariana Próchniaka i ks. Józefa
Aszkiełowicza, proszono Boga
o spokój duszy twórcy Państwa
Polskiego, o wzajemny szacunek
obu narodów, polskiego i litewskiego, o pokój na świecie.
Po liturgii Mszy zostały wręczone najwyższe odznaczenia piłsudczyków. Złotymi Krzyżami Związku
uhonorowano księdza Józefa Aszkiełowicza i Edwarda Klonowskiego,
niestrudzonego kombatanta, „wiecznego” opiekuna kwater legionistów,
najwierniejszych żołnierzy Marszałka.
Srebrnym krzyżem uhonorowano redaktora Wilnoteki, współpracownika
TVP Polonia, Walentego Wojniłło. – Za
jego solidność i wytrwałość w „malowaniu” obrazem i słowem rzeczywistości Polaków zamieszkujących współczesna Litwę
– uzasadniał Stanisław Śliwa, prezes Zarządu Krajowego, generał ZP RP.
Później Kawalkada samochodów z Butrymańc udała się na wileńską Rossę, tam gdzie obok Matki spoczywa serce Józefa Piłsudskiego. W tym szczególnym, drogim miejscu polskiej pamięci oddano cześć Marszałkowi, złożono wieniec, zapalono znicze. Część
delegacji wraz z księdzem Józefem Aszkiełowiczem udała się do
Ostrej Bramy i do Hospicjum, a prezes Zarządu Krajowego, generał
Związku Stanisław Śliwa i naczelny kapelan ZP RP, ks. infułat generał Marian Próchniak pojechali do Radia Znad Wilii, by uczestniczyć
w cyklicznej, autorskiej audycji „Spotkania z Polską”.
Były wspomnienia, historia powstania Związku, tradycje piłsudczykowskie, legionowe pieśni. Oj, niejednemu Polakowi zakręciła
się łza w oku...
Okazało się po rozmowie z senator Anną Grażyną Sztark, że najwyższy i największy pomnik Marszałka stoi w Koszalinie, na Pomorzu. I takie też było pytanie konkursu radiowego.
Uważnie słuchali tej audycji nasi Rodacy, bo z odpowiedzią nie
było problemu. W audycji „Spotkania z Polską” było bardzo wiele
pierwiastków patriotycznych, bardzo wiele ciepłych słów kierowa-
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nych do Rodaków i braci Litwinów. Poza anteną ks. infułat gen. Marian Próchniak z satysfakcją stwierdził, że już się zauważa poprawny
stosunek do Polaków, jest więcej wzajemnego zrozumienia – Zapewne jest jeszcze sporo do zrobienia, ale już widać ocieplenie klimatu. To może rokować dobrą, sąsiedzką współpracę i zrozumienie
– dodał.
Po radiowej audycji delegacja generałów i pułkowników Związku była
podejmowana obiadem przez ustępującego
ambasadora RP w Wilnie Jarosława Czubińskiego.
Ponownie była okazja do wspomnień,
do wielu ważnych polsko-polskich rozmów
w sympatycznej atmosferze. W ubiegły piątek pogoda wyjątkowo dopisała. Słońce zachęcało do realizacji dalszej części programu pobytu delegacji piłsudczyków
na Wileńszczyźnie. Tym razem sznur
samochodów udał się do miejsca
gdzie „wszystko się zaczęło” – jak
mówił o Wadowicach i o sobie święty Jan Paweł II. W Zułowie też się
wszystko zaczęło. Tu na świat 150
lat temu przyszedł Józef Klemens
Piłsudski.
Jeszcze straszą kołchozowe,
porozbijane obory, ale widać
rękę ZPL, ich staranność o te
szczególne miejsce historii, nie
tylko naszego państwa. Dąb,
który jeszcze rośnie w miejscu,
gdzie stała kołyska małego Ziuka, niestety z każdym
rokiem jest coraz bardziej anemiczny.
Kilka lat temu pisałem, że toczy go grzyb o nazwie opieńka. To
wyjątkowo złośliwy grzyb. Jeszcze kilka lat i dąb posadzony ręką
prezydenta RP, Ignacego Mościckiego, może się przewrócić.
To dobrze, że w 2005 roku w święto Niepodległości „Kurier
Wileński” i leśnicy z Pomorza pobrali żołędzie i udało się wyhodować kilkanaście młodych dębczaków. Rosną teraz przed urzędami,
szkołami, a nawet w rezydencji śp. Konstantego (Jerzego) hrabiego
Śniadeckiego.
– Tyle jest miejsc związanych z Marszałkiem, tyle tu pamiątek,
tak miłych naszemu sercu... – mówi generał Stanisław Śliwa. Delegacja ustawiła się do oddania honorów przed pamiątkowym
obeliskiem. Odmówiono modlitwę za Marszałka i … śpiewaliśmy,
długo śpiewaliśmy legionowe pieśni. Mimo że już pora była wracać, nawet 400 kilometrów do Olecka (tam zjechali się z całej Polski
piłsudczycy), to nikt nie patrzył na zegarek.
Kilku oficerów pobrało w Zułowie ziemię i kamienie, które pojechały do Macierzy, pod miejsca upamiętniające Marszałka Piłsudskiego.
Krzysztof Subocz
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WARSZAWA
ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Z

ebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Mazowieckiego, zorganizowane w dniu 4 marca 2017 r. w Sali
Kolumnowej Ratusza, zaszczycił Jego gospodarz, burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy p. mgr Mieczysław
Golónka, w towarzystwie przewodniczącego Rady Dzielnicy
Rembertów p. Stanisława Kowalczuka.
Sprawozdanie z działalności Okręgu Mazowieckiego za
upływającą kadencję przedstawił ustępujący prezes kol. Wiesław Leszek Ząbek. Sprawozdanie finansowe i projekt preliminarza kol. Leszek Sadura [z uwagi na złożoną rezygnację z funkcji skarbnika i członka Okręgu Janusza Pielata]. Nie przedstawiono sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność kol. Marka Bukowskiego.
Kolejnym punktem zebrania było wręczenie awansów, odznaczeń i wyróżnień, które otrzymali, m.in.:
HONOROWY ZŁOTY KRZYŻ ZPRP
• kpt. Waldemar Sobczyk
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• płk Zenon Kruchelski
• Czesław Skarżyński
OKOLICZNOŚCIOWY RYNGRAF
• ks. kan. rtm. zw. Andrzej Dmochowski
• płk Stanisław Wójcik
DYPLOM z upominkiem książkowym
• płk Andrzej Spirydowicz
• Mieczysław Golónka
• Stanisław Kowalczuk
• Michał Korczak
• Zbigniew Pałasz
• Józef Melak.
Po przerwie i degustacji żołnierskiej grochówki, po żywej dyskusji wybrano nowe władze Okręgu Mazowieckiego ZPRP. Prezesem ponownie [jednogłośnie] wybrano kol. Wiesława L. Ząbka;
wiceprezesami: kol. Waldemara Sobczyka i Andrzeja Spirydowicza;
sekretarzem, kol. Stanisława Trzcińskiego; skarbnikiem, kol. Leszka
Sadurę; przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, kol. Piotra Myślińskiego; przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, kol. Ryszarda Pindura. Przyjęto również program działania na 2017 r.
Okręg Mazowiecki liczy 67 członków.
Wydarzeniem szczególnym było wręczenie Jubilatowi – Seniorowi piłsudczyków, płk. zw. Mieczysławowi Brejtfusowi, Medalu 85
– lecia urodzin.
Wiesław L. Ząbek
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WSPÓLNE SPOTKANIA

WARSZAWA

Tradycyjną stała się nowatorską inicjatywa, pogłębiającą integrację środowiska rembertowskiego w Warszawie,
wspólnego organizowania zebrań związkowych. Tym bardziej, iż w dobie trudności finansowych, braku dofinansowania organizacji pozarządowych, kombatanckich i niepodległościowych przez władze Rzeczypospolitej i wielokrotnej
przynależności do różnych stowarzyszeń tych samych członków, ażeby odrębnie organizować zebrania. Toteż po raz kolejny na tzw. „majówce pod dachem” w Dzielnicowym Ratuszu w Rembertowie, w dniu 10 czerwca spotkali się saperzy
i piłsudczycy, zaszczyceni przez władze samorządowe i prezesów lokalnych organizacji pozarządowych.

S

potkanie zaszczycił gospodarz Ratusza, burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy p. mgr Mieczysław Golónka. Wykład inauguracyjny wygłosił pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej płk rez. prof. Józef Marczak.
Następnie prezes Okręgu Mazowieckiego ZPRP, gen. dyw.
zw. Wiesław Leszek Ząbek, przedstawił uczestnikom spotkania
główne przedsięwzięcia związane z realizacją planów działania
Związku na lata 2017 /2018. Kolejnym punktem zebrania było
wręczenie awansów, odznaczeń i wyróżnień, które otrzymali,
m.in.i:
HONOROWY ZŁOTY KRZYŻ ZPRP
• prof. Józef Marczak
• płk Bogdan Maria Hanak
HONOROWY SREBRNY KRZYŻ ZPRP
• Jerzy Drągowski
• Jacek Brejtfus
AWANS ZWIĄZKOWY
• Mieczysław Brejtfus – pułkownik Związku
• ks. kan. Andrzej Dmochowski – pułkownik Związku
• Stanisław Zieliński – pułkownik Związku
• Józef Melak – podpułkownik Związku
• Mieczysław Wójcik – podpułkownik Związku
• Bernard Edward Malinowski – major Związku
Wręczono również legitymacje dla 10 nowo przyjętych
członków Związku. Wydarzeniem szczególnym było wręczenie
dekretu Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej ks. Bp dr Janusza
Stepnowskiego, powołującego ks. kan. rotmistrz zw. dr Andrzeja Dmochowskiego na kapelana Okręgu Mazowieckiego ZPRP
oraz uhonorowanie Jubilata – Seniora piłsudczyków płk zw. Tadeusza Kułakowskiego medalem 90 –lecia urodzin.
Następnie uczestnicy spotkania przeszli na posesję kol. Waldemara Sobczyka na wspólne grillowanie.
								
Wiesław L. Ząbek
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SYCÓW
Piłsudczycy na motorach
3 maja, trwają uroczystości w centrum miasteczka Syców na
Dolnym Śląsku. Pochód ze sztandarami otwiera grupa motocyklistów. Gdy podjeżdżają bliżej, na ich głowach widać jednak nie kaski, lecz… szare maciejówki. Skąd ten legionowy
symbol i co mają wspólnego miłośnicy jednośladów z tradycją piłsudczykowską?

J

ak wyjaśnia Władysław Tokarski, komandor grupy - początki zawiązywania naszej grupy motocyklowej „Kardan” datują się na 2009 rok. Wówczas, przygotowując się do Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, wybrałem się na Pierwszą Pielgrzymkę Motocyklistów Wilno - Ostra
Brama. Odwiedzaliśmy tam miejsca związane z naszym wielkim
Marszałkiem. Wtedy to właśnie połknąłem „piłsudczykowskie-
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go bakcyla”, choć historia Polski interesowała mnie od zawsze.
W czasie 10 Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego pogłębiłem wiedzę na temat życia i śmierci J. Piłsudskiego, a w 2012
jadąc w rajdzie „Śladami Polaków do Turcji na 170 lecie zawiązania polskiej osady Polonezköy w Adampolu” tę wiedzę ciągle
pogłębiałem. Na kolejnych wyprawach: w 2013 „Śladami Polaków w Szwajcarii’’, w 2014 „Śladami Gąsienic 1. dyw. Pancernej
gen. Maczka” ciągle się przewijali chłopcy legionowi, podobnie
w 2015 r., gdy jechałem „Śladami rotmistrza W. Pileckiego” do
miejsca jego urodzenia – Ołuńca nad jeziorem Ładoga na północy Rosji. Najwięcej wiadomości o Marszałku i legionistach
uzyskałem podczas rajdu „Szlakiem Granic II Rzeczpospolitej’’.
Wraz z kolegami odwiedziliśmy Centrum Dialogu w Kostiuchnówce. W miejscu, gdzie legioniści w czasie bitwy przeciw wojskom rosyjskim odznaczyli się szczególnym męstwem, ratując całą armię przed przerwaniem frontu. Tam, też przekazano
nam ogrom wiedzy o Piłsudskim i jego żołnierzach. Wówczas
wszyscy motocykliści grupy „Kardan” zarazili się tym bakcylem
i zaangażowali się w obchody świąt państwowych na terenie
gmin: Dziadowo, Kłoda i Syców. W tym roku, również planujemy rajd do miejscowości na Litwie związanych z Marszałkiem
– zapowiada Władysław Tokarski.
Włodzimierz Pecelt
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LEKCJA HISTORII
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej
mówią kamienie”.
wiązek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie dużą wagę przywiązuje do edukacji młodego pokolenia. Spotyka się z uczniami w szkołach, przekazuje wiedzę
o przeszłości, szczególnie tę dotyczącą Małej Ojczyzny i jej bohaterów. Jedną z inicjatyw Okręgu Nadbużańskiego jest przekazywanie pieczy nad pomnikami, tablicami i kapliczkami powstańczymi
uczniom szkół w Gminie Wyszków. 18 stycznia 2017 r. Piłsudczycy
powierzyli opiekę nad pomnikiem Grupy Operacyjnej „Wyszków”
nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkowie.
Odwiedzili szkołę i wręczyli specjalny dokument. Został on podpisany przez dyrektora Wiesława Paska oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obecności zgromadzonych uczniów z klas
IV, V i VI. Z ramienia Związku Piłsudczyków akt podpisał prezes płk
Konrad Wróbel i członkowie okręgu.
Pomnik znajduje się na terenie parafii Św. Idziego i jest poświęcony generałowi brygady Wincentemu Kowalskiemu – dowódcy
Grupy Operacyjnej „Wyszków”. Upamiętnia bohaterskich żołnierzy
walczących we wrześniu 1939 r. na Ziemi Wyszkowskiej. Został odsłonięty w 70. rocznicę II wojny światowej oraz 76. rocznicę napaści
faszystów niemieckich na Polskę. Jego inicjatorem jest pułkownik
Konrad Wróbel - prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Nadbużański w Wyszkowie. Po wręczeniu aktu odbyła
się prelekcja dotycząca 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.
Myślą przewodnią były słowa „Dał nam wolność, granice, moc
i szacunek”. Poprowadził ją płk Związku Piłsudczyków Konrad
Wróbel. Zapoznał zgromadzonych uczniów z sylwetką i działalnością, szczególnie historią walki o wolność Ojczyzny, tej wybitnej postaci historycznej, tak ważnej dla losów naszego kraju. Wypowiedzi
uatrakcyjnił pokazem zbiorów własnych oraz związku, m.in. broni
i medali związanych z postacią Piłsudskiego. Dzieci miały okazję
zobaczyć Krzyż Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości i Krzyż Powstańców Styczniowych. Uczniowie bardzo

Z

WYSZKÓW
interesowali się eksponatami i zadawali mnóstwo pytań, dotyczących zarówno odzyskania niepodległości jak i Grupy Operacyjnej
„Wyszków”. Prezes podkreślił znaczenie I Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w walkach o przedmoście Różana, Pułtuska i obronę linii Bugu w Wyszkowie. Uczniowie dowiedzieli się
też kim był gen. Brygady Wincenty Kowalski- bohater Wyszkowa.
Jedna z wyszkowskich ulic nosi nazwę tego niezłomnego żołnierza
i odważnego dowódcy. od najmłodszych lat związanego z ruchem
strzeleckim i z organizacją walki czynnej, uczestnika marszu I Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914 r. Całość dopełniły wiadomości
o mundurach, czapkach i szablach. Na zakończenie prezes związku
poprosił uczniów o zapamiętanie słów marszałka:
„Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć
i spocząć na laurach – to klęska”. Panu dyrektorowi wręczył popiersie Józefa Piłsudskiego.
Drugą szkołą, której uczniom i nauczycielom powierzyli Piłsudczycy z Wyszkowa opiekę nad miejscem pamięci była Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie. Procedury były podobne, a uczniowie zobowiązali się opiekować odsłoniętą w Deskurowie tablicą upamiętniającą osobę mjr Bronisława Deskura. To założyciel wioski Deskurów. Dla wolności ojczyzny gotów był poświecić
swoje życie, zdrowie i rodzinny majątek. Wielki patriota, demokrata
i działacz społeczny. W asyście pocztu sztandarowego społeczność
szkoły z panią dyrektor Urszulą Gałecką na czele podjęła się tego
zaszczytnego zadania związanego z opieką. Fakt ten miał miejsce
8. lutego 2017 podczas objazdowej wycieczki upamiętniającej 15.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie zamierza pieczę nad takimi miejscami powierzać kolejnym szkołom. Związek ma nadzieję,
że młode pokolenie historię swojej Małej Ojczyzny będzie tworzyć
samo … , oczywiście z pomocą takich grup jak wyszkowscy Piłsudczycy.
T. Przygoda
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KRONIKA WYDARZEŃ
OKRĘGÓW I ODDZIAŁÓW ZPRP

CIECHANÓW
• W dniu 2 maja 2017 r. delegacja oddziału wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach
patriotyczno-religijnych w Zarębach Kościelnych.
• W dniu 2 czerwca 2017 r. liczna grupa oddziału wraz
z pocztem sztandarowym i Oddziałem Strzeleckim
wzięła udział w II Zlocie Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczucinie.
• Członkowie oddziału ciechanowskiego ZPRP wraz
z pocztem sztandarowym wzięli udział w dniu 17
sierpnia 2017 r. w III Pielgrzymce piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie.
• Oddział ZPRP w Ciechanowie ściśle współpracuje
z OSW Związkiem Strzeleckim STRZELEC JS 1022 i JS
1006 w Płońsku, Grupą Rekonstrukcji Historycznej
79PP Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy oraz jednostką wojskową w Przasnyszu.
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PUŁTUSK
• W dniu 8 lutego 2017 r . delegacja oddziału ZPRP w Pułtusku wzięła udział w Rajdzie Szlakiem Powstańców 1863 r.,
w Puszczy Białej zorganizowanym przez Okręg Nadbużański
ZPRP [Artur Miler, Kazimierz Karpiński, Hubert Sieńkowski].
• W dniu 19 marca 2017 r. delegacja oddziału wzięła udział
w uroczystościach „Imieniny Marszałka” w Komorowie k/
Ostrowi Mazowieckiej.
• W dniu 22 kwietnia 2017 r. członkowie Oddziału ZPRP wraz
z strzelcami z JS 1313 na czele z komendantem pułtuskich
strzelców Robertem Dynakiem, wzięli udział w akcji sadzenia
lasu.
• W dniu 3 maja 2017 r. delegacja Oddziału [płk Zenon Kruchelski, płk Kazimierz Karpiński] wzięli udział w uroczystościach
w Zarębach Kościelnych
• Wybrano nowy zarząd koła Piłsudczyków w Pułtusku. Przewodniczący pan Janusz Iwiński z Winnicy i zastępca pani
Wanda Koniecka-Pieńkos. Członkowie zarządu: Hubert Sieńkowski, Artur Miler, Krzysztof Turek, Kazimierz Karpiński, Stanisław Czubkowski i Bogdan Mroziewicz.
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WARSZAWA

• W dniu 19 marca 2017 r. delegacja Okręgu Mazowieckiego
w składzie: gen. dyw. Związku Wiesław Leszek Ząbek; ppłk
Związku Mieczysław Brejtfus i por. Związku Jacek Brejtfus
wzięła udział w uroczystościach piłsudczykowskich w Komorowie - Ostrów Maz.
• W dniu 3 maja 2017 r. delegacja Okręgu wzięła udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Zarębach Kościelnych.
• W dniu 12 maja 2017 r. piłsudczycy Okręgu Mazowieckiego
ZPRP w ramach delegacji ogólnopolskiej okręgów i oddziałów ZPRP, wzięli udział w obchodach 82. rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanej przez Związek
Piłsudczyków. O godz. 12,00 odbyła się uroczysta odprawa
warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, następnie złożono wieńce oraz wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
• W dniu 10 czerwca 2017 r. w Okręgu Mazowieckim przeprowadzono Walne Zebranie członków ZPRP z udziałem zaprzyjaźnionych prezesów związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz niepodległościowych. Zebranych powitał Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszaw p. Mieczysław Gólonko.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Józef Marczak
z Akademii Sztuki Wojennej. W trakcie zebrania podpisano
porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 76 Dwóch
Mieczy.. Następnie wręczono wyróżnienia i odznaczenia.
Medalem Seniora Weteranów okolicznościowym grawertonem odznaczono płk Związku Tadeusza Kułakowskiego, który 7 kwietnia 2017 r. ukończył 90 lat Wręczono również legitymacje członkowskie 10 nowo przyjętym członkom Związku.
• W dniu 14 06 2017 r. piłsudczycy Okręgu wzięli udział obchodach 95. Rocznicy utworzenia Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej, którą zorganizowano w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. W trakcie uroczystości wiceprezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. dyw. Związku Wiesław
Leszek Ząbek odznaczył prezesa Zarządu Głównego ZORRP
płk Alfreda Kabatę Honorowym Złotym Krzyżem Związku.
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SYCÓW
• W dniu 12 maja 2017 r. delegacja Okręgu dolnośląskiego ZPRP ze sztandarem
wzięła udział w uroczystościach związanych z 82. Rocznicą śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
• W dniu 2 czerwca 2017 r. delegacja
Okręgu wzięła udział w III Zlocie Szkół
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Szczuczynie.
• W dniu 3 czerwca 2017 r. delegacja
Okręgu w uroczystościach piłsudczykowskich w Majątku Giże Marczak koło
Olecka.
• W dniu 12 czerwca 2017 r. delegacja
Okręgu z pocztem sztandarowym wzięła udział w odsłonięciu wystawy plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie pt. „Legiony Polskie 1914
– 1918”.
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ROCZNICE - znane i nieznane

Z

Konfederacja Barska

mało znanych rocznic zasługujących na baczniejszą uwagę, należy
przywołać zawiązaną 29 lutego
1768 roku w Barze, małej forteczce na Podolu, przez grupę szlacheckich patriotów
– Konfederację - zwaną [od miejsca założenia] Barską. Była odpowiedzią na „anarchizowanie” państwa polskiego i wszechwładne działanie posła rosyjskiego Nikołaja Repnina oraz narastającego despotyzmu Katarzyny II. Wstrząs moralny w społeczeństwie
polskim wywołało aresztowanie w nocy
z 13 na 14 października 1767 roku z rozkazu
Repnina, czołowych przedstawicieli opozycji sejmowej, m.in.: biskupa krakowskiego
Kajetana Sołtyka, biskupa kijowskiego Józefa Załuskiego, hetmana polnego Wacława
Rzewuskiego oraz jego syna, posła Seweryna, a następnie wywiezienie ich do Kaługi
na Syberii. Zwołany pod dyktando Repnina
5 marca 1768 roku Sejm, posłusznie uchwalił traktat z Rosja, sporną konstytucje przyznającą pełnie praw dysydentom i „prawa
kardynalne” utrzymujące anarchię w Polsce.
Gwarantem prawa w Rzeczpospolitej, stała
się Katarzyna II.
Konfederację Barską zawiązali: podkomorzy różański Michał Krasiński oraz
starosta warecki Józef Puławski z udziałem

członków rodu Potockich, Sapiehów i Krasińskich, w tym biskupa kamienieckiego,
Adama Krasińskiego. Konfederację ogłoszono jeszcze przed zamknięciem Sejmu,
by w ten sposób pozbawić jego uchwały mocy prawnej. W akcie konfederacji
z 4 marca 1768 roku zawarte zostały zasadnicze założenia programowe: obrona wiary
i wolności i na wzór dawniejszych konfederacji przy wierze świętej, rzymskiej katolickiej,
przy nietykalności świątyń polskich, przy
prawach starodawnych i swobodach narodowych na podźwignięcie oraz i uwolnienie
spod ciężkich i nieprzyjacielskich aresztów
współbraci naszych [...].
Konfederacja pod względem politycznym mało realistyczna, głosiła cnotę
dawnych praw i przywilejów, nie dostrzegała w zniewolonym przez carat systemie
władzy królewskiej symptomy dążenia do
przeprowadzenia reform celem zapobieżenia anarchii, ograniczenia wolnej elekcji, liberum veto, samowoli oligarchii magnackiej.
Konserwatywna wobec systemu prawnego
i spraw wyznaniowych, pełna nietolerancji do innych grup wyznaniowych [w tym
szczególnie prawosławia i ewangelistów],
na tle oświeconej i rewolucyjnej Europy, jawiła się jako „wsteczny”, anachroniczny ruch

Kazimierz Pułaski pod Częstochową, obraz Józefa Chełmońskiego z 1875 roku
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szlachecki, ostro zwalczany przez carską
Rosję i jej polskich zauszników. Nie mniej
jej wielkim wkładem był zapoczątkowany ruch niepodległościowy, wypowiedzenie wojny Rosji, której Katarzyna II nie
była w stanie stłumić przez blisko cztery
lata. Stworzyła ideały narodowe i niepodległościowe, podważając podstawowe
pryncypia polskiej racji stanu, zapatrzonej
na Wschód, ślepo i wiernie wykonującej
zalecenia dworu carskiego, a które zwolna
zaczęły procentować miarą przyszłego nacjonalizmu polskiego.
Konfederaci dowodzeni przez Józefa
i Kazimierza Puławskich nie mogli się skutecznie przeciwstawić Korpusowi Ekspedycyjnemu, wysłanemu przeciwko powstańcom przez Katarzynę II pod dowództwem
gen. Piotra Kreczetnikowa oraz Armii Koronnej dowodzonej przez gen. Franciszka Ksawerego Branickiego. Nie mniej Powstanie
Barskie - najdłużej trwające [1768-1792]- rychło przybrało formę wojny partyzanckiej,
toczonej ze zmiennym szczęściem przez
okres kilku lat.
Po błyskotliwym zwycięstwie konfederatów pod Starokonstantynowem przyszła
klęska berdyczowska. W Barze hetman Branicki z posiłkującym go gen. Kreczetnikowem bierze do niewoli ponad 1500 konfederatów wraz z ich przywódcą duchowym,
karmelitą o. Markiem Jandałowiczem, którzy
zesłani zostaną na Syberię. Pod Podhajcami
pobity zostaję Jakub Potocki i marszałek
konfederatów Michał Krasiński. Natomiast
powstają nowe ogniska walki: w Krakowie,
Wielkopolsce, w województwie sandomierskim i na Litwie. W 1769 roku w Białej, [na
granicy austriackiej] Konfederaci utworzyli
tak zwaną Generalność do której docierali
emisariusze francuscy. Wkrótce Powstanie
Barskie ogarnęło prawie całą Rzeczpospolitą.
Wysłanie przez Katarzynę II do Polski
Korpusu Ekspedycyjnego wywołało reakcje międzynarodowe i doprowadziło m.in.
do wojny Rosji z Turcją. Prusy i Austria pod
pretekstem, zabezpieczenia swoich żywotnych interesów, wkroczyły na ziemię Rzecz-
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pospolitej, rozciągając wzdłuż granic tzw.
kordon sanitarny. Znacznie wcześniej na
Ukrainie sytuację powstańców konfederackich skomplikowała skierowana przeciwko
nim - bynajmniej nie bez wiedzy Moskwy
- tak zwana „koliszczyzna” [hajdamaczyzna]
- powstanie chłopów i Kozaków pod wodzą
Iwana Gonta i Maksyma Żeleźniaka.
W 1771 roku walki nasiliły się. Sławę
jednego z wybitnych dowódców Konfederacji Barskiej zyskał Kazimierz Puławski
zajmując, a następnie skutecznie broniąc
Częstochowy [wrzesień 1770], z której stworzył dogodną bazę do szeregu wypraw pod
Poznań, w woj. kieleckie czy pod Zamość.
Skierowany z frontu tureckiego, dobrze zapowiadający się nowy dowódca Korpusu
Ekspedycyjnego gen. Suworow miał wielkie
kłopoty z przeciwstawieniem się błyskotliwym akcjom Kazimierza Puławskiego w Polsce i hetmana Ogińskiego na Litwie.
Wkroczenie wojsk zaborczych do Rzeczpospolitej przyspieszyło upadek Powstania.
Dzielnie broniła się załoga na Wawelu w Krakowie, zaś ostatni bastion oporu, klasztor
na Jasnej Górze w Częstochowie, broniony
przez Kazimierza Puławskiego, padł dopiero
18 sierpnia 1772 roku. Konfederaci czynili
jeszcze rozpaczliwe próby kontynuowania
walki u boku Turcji organizując Legion Polski, ale i on ostatecznie został rozgromiony
w 1774 roku.
Kres konfederacji położyła ingerencja
państw ościennych. Wojska pruskie i austriackie pod pozorem ustanowienia kordonu sanitarnego przeciwko przenikaniu na
ich teren oddziałów powstańczych, zajęły
najbliższe im części Rzeczpospolitej. Wkrótce dołączyła do nich Rosja. Ziściły się przygotowywane od listopada 1768 roku plany
rozbioru Polski Fryderyka Pruskiego. W 1772
roku obie władczynie Katarzyna II i Maria
Teresa przyjęły zaproszenie do uczestnictwa
w podziale łupów. Traktat rozbiorowy podpisano w Petersburgu 25 lipca 1772 roku,
zaś 13 stycznia 1773 roku trzej zaborcy wydali manifest sankcjonujący podział Polski.
Dokonał się akt międzynarodowego terroru, przy biernej i milczącej postawie Zachodu. Doszło do parodii Sejmu Niemego, który
pod obcymi bagnetami ratyfikował układ
rozbiorowy. Upokorzona Polska zdobyła
tylko na „gest Rejtana”. Na Sybir podążyła
5 tysięczna grupa patriotów polskich,
w tym znaczna liczba duchowieństwa,
zapoczątkowując Golgotę Wschodu.

Marszałek konfederacji barskiej Michał Hieronim Krasiński przyjmuje dostojnika tureckiego, obraz
Januarego Suchodolskiego

Upadek Konfederacji nie położył kresu
walkom, które trwały jeszcze po I rozbiorze
Polski. Było to najbardziej uporczywe
i najdłuższe Powstanie Narodowe. Stworzyło legendę mającą wpływ na kształtowanie się romantycznej idei walki o wolność
i niepodległość przy użyciu siły zbrojnej.
Program ideowy Konfederacji, przez wielu
badaczy, uważany za przeciwny reformom
„obozu królewskiego” - wyszydzany m.in.
przez „krakowską szkołę historyczną” - nie
mniej mocno akcentował wartości narodowe [hasła, które później umieszczaliśmy na
bojowych sztandarach], a przede wszystkim podjął starania o uniezależnienie się
od obcej kurateli i carskiego despotyzmu.
Powstanie miało realne szanse na
zwycięstwo. Wojna Rosji z Turcją [1768
-1774], spowodowała wycofanie części sił
rosyjskich z Królestwa Polskiego. Car mógł
skierować przeciwko Polsce nie więcej niż
20 tysięcy żołnierzy. W prowadzonych bitwach i potyczkach oddziały rosyjskie nie
były liczniejsze od konfederackich. Zawiodła jednak postawa króla i armii, z którą
Stanisław Poniatowski przeszedł na stronę
zawiązanej przez magnatów konfederacji radomskiej, kierowanej przez Repnina,
potocznie zwaną „Targowicką”. Zawiodła
Francja i Austria od których spodziewano
się większej materialnej pomocy i politycznego poparcia.
Regularnym wojskom rosyjskim dowodzonym, przez skierowanego z frontu
tureckiego, jednego z najwybitniejszych
generałów rosyjskich, Aleksandrowi Suworowowi, powstańcy mogli przeciwstawić

ochotniczą jazdę polską i „amatorskich”
dowódców. Zdolnych dowódców było
niewielu. Obok braci: Józefa i Kazimierza
Puławskich, świetnie spisywał się Józef
Zaremba i owiany legendą prosty kozak,
Józef Galiński.
Paradoks historii określa ramy sukcesu
powstania. Z jednej strony brak światłych
przywódców - gdyż w jakich kategoriach
można ocenić ogłoszenie detronizacji króla. Następnie nieudana próba jego porwania, a która skompromitowała konfederatów na arenie międzynarodowej - z drugiej,
brak regularnej armii, z którą Powstańcy
mogli by pobić Moskali.
Pomimo niepowodzeń, Konfederacja
Barska ukazała, rodzącą się świadomość
narodową, konieczność naprawy Rzeczpospolitej, odpowiedzialność za jej losy.
Przyniosła w efekcie próby naprawy
Rzeczpospolitej w okresie Sejmu Wielkiego i uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Z tradycji Konfederacji Barskiej rodziła
się wola walki. Ich czyn spowodował kolejny zryw w obronie Konstytucji Trzeciego Maja i wojnę rosyjsko-polską 1792
roku. Do Ich idei nawiązywali uczestnicy
Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, Powstańcy 1863
roku oraz Legioniści Polscy.
Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo.
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.
Józef Piłsudski
dr Wiesław Leszek Ząbek
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FELIETON

S

Złowrogi cień…

zczerze mówiąc nie zamierzałem się wypowiadać
w formie felietonu zważywszy na zalew informacji [nierzadko sprzecznych ze sobą] prezentowanych przez
nasze mass-media. Jednak do sięgnięcia po pióro zmusiły
mnie ostatnie refleksje jakich doznałem uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez nasze okręgi
i oddziały, a także pojawiające się tu i ówdzie paszkwile na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego. I to w przededniu zamiaru
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamierzającego ogłosić rok
2018 – Rokiem Marszałka Piłsudskiego. Pomijam opluwanie
Go, a przy okazji piłsudczyków na forach społecznościowych,
że „tylko się odznaczają… awansują… mają generałów za co,
czym się zasłużyli żeby nosić takie stopnie…”, itp.
Zainteresowała mnie książka Rafała Ziemkiewicza „Złowrogi cień Marszałka”, wręcz ksenofobiczna. Powiem szczerze, byłem przyzwyczajony do „opluskwiania” Marszałka przez
określone koła polityczne, adwersarzy Józefa Piłsudskiego.
Tym bardziej, iż Marszałek już za życia spotykał się z jawną
wrogością. Przymykałem oczy na negatywne oceny prof.
Andrzeja Garlickiego, swego czasu mieniącego się piłsudczykiem czy prof. Tomasza Nałęcza, w imię poprawności „historycznej”. Nie pobrudziłem rąk jawnym paszkwilem Gerarda
Położyńskiego. Autora rzekomo historycznego opracowania.
Znana mi była ocena obozu narodowego i ludowego odnośnie dyskredytowania zasług Józefa Piłsudskiego, w odzyskanie niepodległości czy w odniesione zwycięstwo w Bitwie
Warszawskiej. Z wieloma się zetknąłem, ba organizowałem
z nimi, w latach 90-tych wspólne konferencje popularno-naukowe na bazie Muzeum Niepodległości w Warszawie czy
Centralnej Biblioteki Wojskowej. Potrafiliśmy uzyskać na nich
konsensus odnośne Twórców Niepodległości czy autorstwa
Bitwy Warszawskiej.
Opracowanie Rafała Ziemkiewicz zaskoczyło mnie, gdyż
publikacją tą autor zamierza wpisać się w nurt „nowej polityki
historycznej”. Co prawda we wstępie zastrzega się, że: „Jest to
książka poświęcona nie tyle samemu Józefowi Piłsudskiemu, co
mitowi „twórcy naszej niepodległości”. Nie mniej dalsze wywody są zgoła inne. Kult Piłsudskiego nie tylko zaszkodził nam
w przeszłości…, ale szkodzi nam także dziś. Cofa nas w rozwoju. Niszczy to, co stanowi naszą cywilizacyjną odrębność…” Tyle i aż tyle.. Dziś bowiem do lansowanej „atmosfery
strachu” oraz groźby utraty bytu narodowego przez uchodźców, red. Rafał Ziemkiewicz [którego ongiś ceniłem i szanowałem] dołącza „Złowrogi cień Marszałka” jako zagrożenie
dla społeczeństwa polskiego. Tym samym wpisuje się w nurt
wytwarzania narodowej psychozy. Brawo!
Myślę, że legenda i pamięć o Marszałku obroni się sama.
Są trzy aksjomaty, które o tym decydują:
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- jest współtwórcą niepodległości i z trzech zaborów scalił
państwo.
- stworzył Wojsko Polskie.
- pokonał bolszewików w wojnie 1920 r. jako Naczelny Wódz.
Te czyny wystarczą, żeby utrzymał swoją obecność w Panteonie Bohaterów Narodowych. To tyle… i aż tyle!.
Wracając na podwórko piłsudczykowskie z satysfakcją
należy podkreślić, iż ruch piłsudczykowski się rozwija. Organizacja „wstała z kolan”, powstają nowe oddziały i okręgi, przyłączają się nowi sojusznicy i sympatycy. A nasze
osiągnięcia i sukcesy są nie tylko wymierne ale zasługują
na szacunek. To, że potrafimy integrować lokalną społeczność wokół władz samorządowych, szkoły i kościoła dla
realizacji zadań statutowych - budzi uznanie.
I tak trzymać – koleżanki i koledzy!
dr Wiesław L. Ząbek

SŁOWO KAPELANA

SŁOWO KAPELANA
Poszukując nowych dróg medialnego przekazu, wprowadziliśmy dział RODOWODY PIŁSUDCZYKOWSKIE, ukazujące korzenie rodzinne szczególnie zasłużonych dla naszego ruchu piłsudczyków. W tym kontekście winniśmy również zwrócić uwagę na wypowiedzi naszych kapelanów czy innych duszpasterzy, których homilie wygłaszane na naszych uroczystościach patriotyczno-religijnych są
szczególnie budujące. Przykładem może być kazanie wygłoszone przez Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków RP, ks. infułata
gen. dyw. Związku dr Mariana Próchniaka, w dniu 18 marca 2017 r. na Mszy św. w Koszalinie.

W

ponad tysiącletniej historii
Polski były momenty radosne
i smutne, zwycięstwa i klęski.
Tragiczną datą jest niewątpliwie 24 października 1795 roku. Tego właśnie dnia
i roku, w wyniku ostatecznego rozbioru
Polski nasz kraj przestał istnieć.
Niegdyś piękny i kwitnący, został rozkradziony, zabrany, zamordowany przez
trzy europejskie potęgi. Koniec historii
Polski – tak mówili zaborcy. Polska została wymazana z mapy Europy i świata. Ale
wtedy serca Polaków pęknięte z żalu i żałoby, zaczęły bić jeszcze mocniej po to,
by odzyskać Rzeczpospolitą. Na początku pierwszej wojny światowej na arenę
Europy i Polski wkracza komendant Józef
Piłsudski, który mówi: „Moim celem jest
niepodległość Polski, a więc walka z niewolą wokół nas i z niewolą w nas samych, zagnieżdżoną w sercach i umysłach, niewolą
rosnącą wraz z nami od małego dziecka
i w ten sposób hamujący nasz wzrost.” Celem Piłsudskiego na pierwszym planie
była Niepodległość Ojczyzny, wszystko
inne: partie, sojusze, ludzie, akcje krajowe, to tylko środki prowadzące do celu.
Tak właśnie Józef Piłsudski rozumiał naszą historię, nawet z niepowodzeń: klęski
Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania
Styczniowego, brał co najlepsze, a więc

siłę ducha, odwagę, niezłomność, szlachetność, poczucie narodowej dumy.
Komendant był genialnym strategiem,
a Jego gwiazda, Jego własny duch, zaczął
się wybijać na wyżyny, w tym samym
tempie i czasie, co Polska na Niepodległość. I nadszedł czas próby, kiedy Ojczyzna nasza znalazła się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie. To rok 1920 – wojna
Polski z bolszewicką Rosją i heroiczna
obrona Warszawy. Armia bolszewicka
ufna w swoje dotychczasowe zwycięstwa, upojona powodzeniem, jakie jej
towarzyszyło przez setki mil od brzegów
Dźwiny, Berezyny i Kijowa, zmuszona
została zatrzymać się na przedpolach
Warszawy. To dnia 15 sierpnia 1920 roku
w Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, jakby za wyraźną sprawa
Wszechmogącego Boga odwraca się
karta wojny. To „Cud nad Wisłą”. Armia
Bolszewicka zaczyna się cofać, następuje
odwrót, popłoch, dalej katastrofa. Wojsko
Polskie, w zwycięskim pochodzie dociera
do Wilna, Baranowic Pińska. I jak za dawnych wieków i lat, tak też było w 1920
roku, Polska przypomniała światu, że
była i jest przedmurzem chrześcijaństwa.

Obroniła nie tylko wolność, suwerenność
Ojczyzny, ale Europę, chrześcijaństwo
i całą cywilizację łacińską. W 1916 roku
Józef Piłsudski, patrząc w przyszłość,
a była ona jeszcze bardzo mglista powiedział: „ Będę dumny z Polski, będę dumny
ze swoich żołnierzy, będę dumny z samego
siebie, jeżeli będę mógł tej nieszczęsnej Ziemi dać najcenniejszy dar Boży – dar wolności, dar swobody.” I były to prorocze słowa.
Wymarzona, wymodlona, wyśniona, wywalczona, okupiona krwią żołnierza polskiego w 1920 roku, po 123 latach rozbiorów, wróciła na mapę Europy i Świata.
Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska,
jako równa wśród równych i wolna wśród
wolnych. To Józef Piłsudski był jednym
z gigantów naszej historii: Naczelnik Państwa, Komendant Legionów, Marszałek
Polski, Naczelny Wódz Zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej, Twórca Państw Polskiego,
odznaczony Orderem Orła Białego, Wielkim Krzyżem Virtuti Militari, Wielki Polak
i Patriota, po śmierci spoczął obok królów
w Panteonie Narodowym na Wawelu.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.
Amen
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INFORMAC JE

Rodowody piłsudczykowskie
Kontynuujemy dział w Piłsudczyku - rodowody piłsudczykowskie, ukazując sylwetki piłsudczyków dla których inspiracją do
działania na rzecz ruchu niepodległościowego czy piłsudczykowskiego były tradycje i wychowanie rodzinne.

BOHDAN RONIN-WALKNOWSKI
RONIN-WALKNOWSKI BOHDAN h.Wierusz (13 III 1937 Zabrze), artysta malarz.
Studia ASP Kraków (1959 – 1965) z zakresu arch. wnętrz u prof. M. Sigmonda. Uprawia: mal.,graf.,arch.wnętrz, rzeźbę. Wyst.
Indywid.: Szczecin „Klub 13 Muz” 1974,
1975, 1978, BWA Zielona Góra 1977, 10
wystaw w 1977 – 1991, Piła 1979, Lublin
1980. Wyst. zbior. kraj.: XXV-lecie ZPAP
Szczecin 1970, Plast. Szczec. w Warszawie
1975, „Sport w Sztuce” Katowice 1975,
1976, XXXIII Fest. Sztuk Plast. Sopot 1975, Plastyka Szczec.
w XXX-leciu
ZPAP
Szczecin 1975, „Konik Morski” Szczecin 1971, 1972
– nagr., Fest. Pol.
Mal. Współcz.
Szczecin 1976,
1978, 1980 –
I nagr., 1982 –
wyróżn., 1984,
Salon
Jesienny
Szczecin 1978, 1979,
XVIII „Bielska Jesień”
Bielsko 1980, „Jesienne
Konfrontacje” Rzeszów 1980,
Prezent. Środ. Szczec. Katowice 1981, „100
dzieł na X FPMW” Szczecin 1982, wyst.
poplener. Tuczno 1984, Buk 1995, 1997,
Białowieża 1988, 1989, Kamień Pom.
1994, Międzynar. Targi Sztuki „INTERART”
Poznań 1984, 1985, 1986, 1987, „Plastycy
Szczec. w 40-leciu” Szczecin 1985, Ogólnopol. wyst. „Przeciw wojnie” Majdanek
1987, ogólnopol. wyst. sztuki Łódź 1988;
zagran. : Szwecja – 11 wystaw w 1976 –
1991, St. Louis, USA 1995, Szwajcaria 1981,
1989, Niemcy – 8 wystaw w 1975 – 1986,
Hiszpania „Sport w sztuce” 1975, Bułgaria
1973, Meksyk 1978, Węgry 1979, Monako
„Grand Prix International d’ Art. Contenporain de Monte Carlo” 1980, Łotwa 1983,
1984, Finlandia 1991, Francja 1991, 1994,
Litwa 1987, Czechosłowacja 1988. Prace
w MN Szczecin, Wrocław, Poznań, Muzeum w Lublinie, w zbior. pryw. i państw.
w kraju i za granicą.
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Większe realizacje: proj. wnętrza zamku
w Tucznie, liczne mal. ścienne i reklamy,
autor i wykonawca popiersia J. Piłsudskiego na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie
w 2000 r, pomnik Jana Pawła II w Rewalu
w 2006 r., popiersie J. Piłsudskiego w Złocieńcu w 2008 r., pomnik Rybaka w Rewalu
w 2010 r., postać siedząca rybaka w Nowym
Warpnie w 2011 r., pomnik Hansa Hartiga
w Nowym Warpnie 2012 r., popiersie dr. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2007
r., projekty medali dla szczecińskich uczelni,
projekt tablicy AK „Gen. Grot-Rowecki” na pl.
Armii Krajowej w Szczecinie, tablica pam. 12
SzDZ w kośc. Garniz. w Szczecinie, tablica
pam. K. Szpotańskiego w Szczecinie, pomnik Matki w Nowym Warpnie, tablica pamiątkowa z płaskorzeźbą prof. Józefa Kępińskiego, tablica pamiątkowa z płaskorzeźbą
Doliwo - Dobrowolskiego, projekt i wykonanie 8 tablic z brązu znanych polskich żeglarzy w Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie,
projekt i wykonanie z płaskorzeźbą tablicy
pamiątkowej Jana Nowaka Jeziorańskiego
upamiętniającą pobyt w Szczecinie.
Udział w ogólnopol. konkursach plast., stypendium twórcze MKiS (1981-1982). Rzeczoznawca MKiS w dziedzinie arch. wnętrz,
malarstwa i scenografii. W latach 1983-1988
Nacz. Plastyk Szczecina. Projektant sztandaru „Solidarności” Pomorza Zach., doradca
MKR ds. plastyki 1980-1981, opracowanie
projektu I-szej uroczystości 3 Maja w Parku
Kasprowicza w 1981 roku.
Pełnione funkcje i odznaczenia: wieloletni prezes Okręgu Zachodniopomorskiego
Związku Piłsudczyków RP w Szczecinie, kapitan Mesy Szczecińskiej Bractwa Wybrzeża,
wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie, wiceprezes Oddziału
Związku Szlachty Polskiej w Szczecinie, członek zwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Zarządu Klubu
Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich. Współzałożyciel Korporacji Twórców
Artystów i Dziennikarzy, wieloletni dyrektor
„Klubu 13 Muz” w Szczecinie, w plebiscycie
„Głosu Szczec.” wybrany „Nieprzeciętnym
Szczecinianinem 1999”, honorowy tytuł „Ar-

biter Elegantiarum Pomeraniae 2000”, Przewodniczący Koła Honorowych Żołnierzy 12
Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal „Pro Patria”, medal
„Pro Memoria”, Gryf Zachodniopomorski,
złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, medal „Za zasługi dla Obronności
Kraju”, srebrny „Krzyż Związku Piłsudczyków
RP”, złoty „Krzyż Związku Piłsudczyków RP”,
medal „200-lecia 12 Pułku Ułanów Podolskich”, „Odznaka Honorowa 12 Szdz”, „Medal
Pamiątkowy AK”, „Medal 40-lecia”, medal
„W Służbie Miastu”.
Zainteresowania: historia Polski zwłaszcza
okres Legionów J. Piłsudskiego i okres międzywojenny, militaria, biała broń, medale
i odznaczenia, wydawnictwa oryginalne
NKN z okresu 1914 – 1917, posiada ogromny zbiór pamiątek z okresu legionów J. Piłsudskiego, jeden z największych na Pomorzu Zachodnim, ma na swoim koncie dziesiątki wystaw o tematyce legionowej, żeglarstwo – sternik jachtowy morski, sternik
motorowodny morski, udział w Operacjach
Żagiel w latach 1993, 1995, 1997, w latach
1970 - 1980 kierowca wyścigowy i rajdowy
zdobywca Pucharu Motoru, mistrz Polski
1975, narciarstwo wodne i zimowe, paralotniarz.
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