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73. numer pisma Związku Piłsud-
czyków Rzeczypospolitej Polskiej  
„Piłsudczyk” wpisuje się w 100 – 

lecie obchodów Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej oraz XXX – lecie 
powołania Związku Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej. Z tych na szcze-
gólne podkreślenie zasługują: Centralne 
Obchody „Imienin Marszałka”, tradycyjnie zorganizowane w War-
szawie, gdzie w trakcie Mszy Św. w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego, główny celebrans Biskup Polowy ks. gen. bryg. dr Józef 
Guzdek poświęcił sztandar Okręgu Mazowieckiego ZPRP. 

PIŁSUDCZYKOWSKIE FORUM zamieszczamy relacje z po-
siedzeń Zarządu Krajowego ZPRP w dniu 27.01. 2018 r. w Gdań-
sku i 10.06. 2018 r. w Kosakowo-Rewa. Inne główne wydarzenie 
‘piłsudczykowskie”, które wpisują się w 100 - Lecie Niepodległo-
ści to kolejna XV Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopol-
skiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz  83. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
obchodzona na szczeblu centralnym w Warszawie w dwóch od-
słonach: Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i na Polu Moko-
towskim, Jego imienia. 

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH - Kronika Wydarzeń 
terenowych struktur Związku m.in.: z Kraśnika, Warszawy, Kozie-
nic, Głowaczowa.

Po prezentacji tych znamiennych wydarzeń nie sposób się-
gnąć do głębszej refleksji jaką stanowi esej prof. dr hab. Tadeusza 
Kmiecika „Marszałek Józef Piłsudski jako historyk wojskowości” 
oraz w SŁOWIE KAPELANA homilia ks. dr płk Zbigniewa Kępy.

 Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA, 
spotka się z   życzliwą oceną i zainteresowaniem.

Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek

W dniu 17 marca 2018 r. w ramach obchodów Imieniny Marszałka, w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego w Warszawie, dokonano wręczenia i poświęcenia sztandaru 
Okręgowi Mazowieckiemu ZPRP. Donatorami sztandaru był gen. bryg. ZP Andrzej 

Grabowski [ojciec chrzestny] i Celina Śliwa [matka chrzestna]. Sztandar poświęcił J.E. ks. Bi-
skup Polowy gen. bryg. dr Józef Guzdek. 

Na zdjęciu  prezes Zarządu Krajowego ZPRP generał ZP. Stanisław Władysław Śliwa prze-
kazuje sztandar prezesowi Okręgu Mazowieckiemu ZPRP gen. dyw. ZP Wiesławowi Leszkowi 
Ząbkowi. 
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TRADYC JE

ROCZNICE NARODOWYCH POWSTAŃ 
25.03.1794; 29.11.1830; 22.01.1863

Okres zaborów 1795 - 1918,  trwający prawie 123 lata, naznaczony był zrywami niepodległościowymi, które wywierały istotny wpływ 
na kształtowanie się świadomości społecznej naszego narodu. Tragiczne w skutkach powstania narodowe: Kościuszkowskie - 1794, 
Listopadowe -1830, Styczniowe - 1863, zakończone zawsze dramatem klęski, pogarszały i tak ciężkie położenie społeczeństwa 
polskiego, poddawanego okrutnym represjom, totalitarnemu zniewoleniu, systemu stworzonego przez absolutyzm zaborców. Po 
każdej z tych klęsk rodziło się pytanie - o sens walki zbrojnej o niepodległość? Konfederacja Barska [4.03.1768] najdłużej trwająca wojna 
z Rosją - przyspieszyła I rozbiór Polski, Insurekcja Kościuszkowska [25.03.1794] - spowodowała III rozbiór, Powstanie Listopadowe 
[29.11.1830] - utratę autonomii, Powstanie Styczniowe [22.01.1863] -  pacyfikacje, wywłaszczanie i konfiskatę majątków, masowe 
zsyłki na Sybir, ostry kurs „rusyfikacji” społeczeństwa polskiego. Powstania narodowe przegrane militarnie, aktywizowały  jednak 
społeczeństwo polskie, rozwijały świadomość i tożsamość narodową. Wskazywały Europie istotę walki „o naszą i waszą wolność”, 
inicjowały solidarność międzynarodową w walce o niezawisłość narodową, uświadamiały zaborcom, że naród polski nigdy nie 
pogodzi się z utratą niepodległości i wolności. Warto te zasady i ideały przypominać, kultywować i przekazywać młodemu pokoleniu 
a zwłaszcza te, które zaważyły na losach Polski i Europy.

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Podjęcie 155 lata temu przez 
naród polski kolejnego zry-
wu niepodległościowego 

niosło ze sobą okres długotrwałej 
walki z despotyzmem carskim. Rok 1863 

stanowił kontynuację odwiecznego dążenia 
Polaków do niepodległości. U schyłku XIX wieku Polacy dostrzega-
jąc szansę na wyzwolenie spod jarzma  carskiego ponownie zerwali 
się do walki, lecz Europa i świat patrzyła obojętnie na zmagania szla-
checkich powstańców z potężną armią carską. Było to najbardziej 
dramatyczne ze wszystkich polskich powstań narodowych, bez 
gruntownych przygotowań, braku broni i środków finansowych. 
Trwało jednak najdłużej, absorbując większość siły zbrojnej Rosji, 
u schyłku walk dochodząc do 400 tys. żołnierzy rzuconych prze-
ciwko  Polsce. Powstanie zostało bezwzględnie i niezwykle krwawo 
stłumione. Ci co nie zginęli lub nie wyemigrowali na Zachód, ujęci 
- podzielili los zesłańców na Syberii. Konfiskata  majątków, weryfika-

cja rodowodów, grabieże i stosowane na szeroką skalę kontrybucje, 
podcięły podstawy gospodarcze kraju.

Po Powstaniu Styczniowym zrozumiano, że walka zbrojna o nie-
podległość wobec dysproporcji sił pomiędzy Polską a trzema potę-
gami rozbiorowymi, bez pomocy z zewnątrz nie ma szans na zwy-
cięstwo. Społeczeństwo polskie wyciągnęło z tej bolesnej lekcji 
wniosek, że jedynie w sprzyjającej koniunkturze międzynarodowej 
można podjąć walkę o niepodległość.

Powstanie Styczniowe mimo klęski militarnej, wywarło ogrom-
ny wpływ na dalsze dzieje narodu polskiego. Zadziwiły skuteczno-
ścią działania „Podziemnego Państwa Polskiego”, dysponującego 
własnym wojskiem, administracją, policją i prasą. Przyczyniło się do 
moralnego odrodzenia  społeczeństwa polskiego, wytworzyło prze-
konanie o konieczności stworzenia warunków niezbędnych do od-
zyskania Niepodległości. Z doświadczeń Powstania Styczniowe-
go korzystał przyszły Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudski 
w pracy nad stworzeniem Wojska Polskiego.

Obraz Tadeusza Ajdukiewicza z 1875 r.
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Podjęcie ponad 200 lat temu 
przez naród polski zrywu 
niepodległościowego nio-

sło ze sobą okres długotrwałej walki 
z despotyzmem carskim o wolność 

i swobody obywatelskie. Rok 1794 stano-
wił więc kontynuację konfederacji barskiej 1768-

1772, która po okresie regresji I Rzeczypospolitej za „saskich czasów”, 
przyniosła uświadomienie, że niepodległość jest jedną z najwyższych 
wartości danych narodowi polskiemu i trzeba ją wykuwać z bronią 
w ręku. Przez 4 lata wojny polsko-rosyjskiej o niepodległość, patrioci 
barscy, a później uczestnicy wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku pod 
Zieleńcami udowadniali to czynem, stanowiąc posiew dla przepro-
wadzenia gruntownej reformy państwa [uchwały Konstytucji 3 Maja] 
oraz podłoże dla kolejnych narodowych powstań.

Insurekcja Kościuszkowska otwiera okres naszych powstań na-
rodowych. Powstańcy walczyli w osamotnieniu, a przebieg naszych 

zmagań z okupantem wykazał niezbędną konieczność poparcia 
międzynarodowego. Nie związanie przez Francję Prus, a przez Turcję 
Rosji był jedną z głównych przyczyn przegranej. Brak broni i pienię-
dzy, a  więc czynnik natury gospodarczej, bez pomocy z zewnątrz 
walkę tą praktycznie przekreślał.

Powstanie przyczyniło się do wytworzenia kultu i legendy Na-
czelnika w sukmanie, walczącego o „wolność naszą i waszą”, 
podejmującego próbę przeprowadzenia reform społecznych. Nie 
w pełni również wykorzystano dorobek, jaki Tadeusz Kościuszko 
wniósł w tworzenie i rozbudowę wojska polskiego opartego na ar-
mii regularnej, milicji obywatelskiej i pospolitym ruszeniu obrony te-
rytorialnej. System,  który funkcjonuje do dziś  w innych krajach m. in. 
w Stanach Zjednoczonych. Przyszli dowódcy powstań narodowych 
nie doceniali roli ludu w walce o niepodległość, którego świadomość 
została tak wyraziście unaoczniona w bitwie pod Racławicami, dała 
o sobie znać w przyszłych powstaniach narodowych.

Z mało znanych rocznic za-
sługujących na baczniejszą 
uwagę, należy przywołać za-

wiązaną 29 lutego 1768 roku w Barze, 
małej forteczce na Podolu, przez grupę 

szlacheckich patriotów – Konfederację - 
zwaną [od miejsca założenia] Barską. Konfedera-

cję  zawiązali: podkomorzy różański Michał Krasiński oraz starosta wa-
recki Józef Puławski z udziałem członków rodu Potockich, Sapiehów 
i Krasińskich, w tym biskupa kamienieckiego, Adama Krasińskiego. 

Konfederaci dowodzeni przez Józefa i Kazimierza Puławskich nie 
mogli się skutecznie przeciwstawić Korpusowi Ekspedycyjnemu wy-
słanemu przeciwko powstańcom  przez Katarzynę II. Nie mniej Po-
wstanie Barskie - najdłużej trwające [1768-1792] - rychło przybrało 
formę wojny partyzanckiej, toczonej ze zmiennym szczęściem przez 
okres kilku lat. 

Wysłanie przez Katarzynę II do Polski Korpusu Ekspedycyjnego 
wywołało reakcje międzynarodowe i doprowadziło m.in. do wojny 
Rosji z Turcją. Natomiast Prusy i Austria pod pretekstem, zabezpie-
czenia swoich żywotnych interesów, wkroczyły na ziemię Rzeczpo-
spolitej, rozciągając wzdłuż granic tzw. kordon sanitarny. Znacznie 
wcześniej na Ukrainie sytuację powstańców konfederackich skom-
plikowała skierowana  przeciwko nim - bynajmniej nie bez wiedzy 
Moskwy - tak zwana „koliszczyzna” [hajdamaczyzna] - powstanie 
chłopów i Kozaków pod wodzą Iwana Gonta i Maksyma Żeleźniaka. 

Wkroczenie wojsk zaborczych do Rzeczpospolitej przyspieszy-
ło upadek Powstania. Dzielnie broniła się załoga na Wawelu w Kra-
kowie, zaś ostatni bastion oporu, klasztor na Jasnej Górze w Czę-
stochowie, 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.

Na Sybir podążyła 5 tysięczna grupa patriotów polskich, 
w tym znaczna liczba duchowieństwa, zapoczątkowując Golgotę 

Wschodu. Konfederacja pod względem politycznym mało realistycz-
na, jawiła się jako „wsteczny”, anachroniczny ruch szlachecki, ostro 
zwalczana 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 niepod-
ległościowe, podważając podstawowe pryncypia polskiej racji stanu, 
zapatrzonej na Wschód, ślepo i wiernie wykonującej zalecenia dworu 
carskiego, a które zwolna zaczęły procentować miarą przyszłego na-
cjonalizmu polskiego.

Upadek Konfederacji nie położył kresu walkom, które trwały 
jeszcze po I rozbiorze Polski. Było to najbardziej uporczywe i naj-
dłuższe 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 umiesz-
czaliśmy na bojowych sztandarach], a przede wszystkim podjął sta-
rania o uniezależnienie się od obcej kurateli i carskiego despotyzmu.

Pomimo niepowodzeń, Konfederacja Barska ukazała, rodzącą 
się świadomość narodową, konieczność naprawy Rzeczpospoli-
tej, odpowiedzialność za jej losy. Przyniosła w efekcie próby na-
prawy 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 Kon-
stytucji 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

ROCZNICA KONFEDERACJI BARSKIEJ

ROCZNICA POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO

dr Wiesław L. Ząbek
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W dniu 27 stycznia 2018 roku w Sali im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w POMORSKIM URZĘDZIE WO-
JEWÓDZKIM w Gdańsku odbyło się posiedzenie  

Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Krajowego – kol. Sta-
nisław, Władysław Śliwa, który po przywitaniu uczestników 
spotkania przedstawił porządek obrad. 
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego Związku Pił-

sudczyków RP za rok 2017 – referuje Prezes Zarządu Krajowe-
go Związku Piłsudczyków – kol. Stanisław Władysław Śliwa.

2. Wyróżnienia i podziękowania członkom Związku .
3. Przedstawienie Planu Zamierzeń Zarządu Krajowego ZP RP 

na rok 2018.

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
KRAJOWEGO ZWIĄZKU 

PIŁSUDCZYKÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GDAŃSK

Widok Sali Odpraw
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4. Sprawozdanie z rozliczenia składek za rok 2017 - Skarbnik, 
kol. Tomasz Madej.

5. Sprawozdania z Działalności Okręgów i Oddziałów Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – referują Prezesi 
Okręgów i Oddziałów Związku.

6. Dyskusja – wolne wnioski,  propozycje do planu pracy na rok 
2018.

7. Zakończenie obrad - kol. Stanisław, Władysław Śliwa.
Zaproponowany przez Prezesa Zarządu Krajowego  porzą-

dek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przedstawiając dokonania ZPRP w 2017 r kol. S. Śliwa zwró-

cił uwagę, iż odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Krajowego, 
wręczone zostały sztandary: dla Okręgu Kaszubskiego w Ko-
sakowie; oddziałowi w Łodzi. W listopadzie 2017 roku również 
uczestniczyliśmy również w uroczystościach na Kahlenbergu 
we Wiedniu. Natomiast Urodziny Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, 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 „PIŁSUD-
CZYK”, redagowanym przez redaktora naczelnego kol. dr Wie-
sława, Leszka Ząbka. 

Dalsze planowane przedsięwzięcia w 2018 r. to:
•	W dniu 10 lutego w Pucku odbędą się uroczystości upamięt-

niające Zaślubiny Polski z Morzem, które Platynowym Pier-
ścieniem dokonał w roku 1920 - Generał Haller 

•	W dniach 17 marca 2018 roku Zarząd Krajowy zaprasza człon-
ków oraz Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczy-
ków Rzeczypospolitej Polskiej wraz z pocztami sztandarowy-
mi i delegacjami szkół objętych patronatem na Uroczystości 
„Imienin Marszałka”, które tradycyjnie odbędą się w Warsza-
wie w Katedrze Polowej WP. Podczas tych uroczystości zosta-
nie poświęcony i wręczony sztandar Okręgowi Mazowieckie-
mu w Warszawie. 

•	W dniach 11 – 13 maja 2018 r. odbędzie się II Ogólnopolski 
Festiwal Pieśni Legionowej w Zielonce k/ Warszawy, w któ-
rym współorganizatorem jest Związek Piłsudczyków Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

•	10 czerwca 2018 roku członkowie Związku Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej wezmą udział w Uroczystościach w Re-
wie - w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza. 

•	23 sierpnia 2018 roku planowana jest IV Pielgrzymka Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę 
w Częstochowie. Msza Święta jest o godzinie 13.30, podczas 
której zostanie wręczony i poświęcony Sztandar dla Oddziału 
Tomaszów Lubelski ZPRP. Pielgrzymka zostanie zakończona 
Apelem Jasnogórskim. 

•	13 września 2017 roku Święto Związku Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej obchodzone będzie w Okręgach i Od-
działach. 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 - uroczy-
stości w Okręgach i Oddziałach Związku Piłsudczyków w ca-
łej Polsce.

•	7 listopada 2018 r. odbędą się uroczystości w Wiedniu na 
Kahlenbergu.

•	5 grudnia 2017 roku - 150 Rocznica Urodzin Pierwszego Mar-
szałka 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 prezesi terenowych struktur Związku. 
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitej Polskiej kol. Stanisław Władysław Śliwa podziękował 
wszystkim członkom i zaproszonym gościom za aktywną dys-
kusję i konstruktywne wnioski do planu działania na 2018 r. i na 
tym posiedzenie zostało zakończone.

Redakcja

Złożenie kwiatów pod Tablicą Epitafijną Józefa Piłsudskiego
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WARSZAWA

CENTRALNE OBCHODY IMIENIN MARSZAŁKA

Pierwsza: Rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez J.E. 
ks. Biskupa Polowego gen. bryg. dr Józefa Guzdka w kon-
celebrze z kapelanami Związku: ks. płk ZP dr Andrzejem 

Dmochowskim; ks. prałat płk ZP dr  Edmundem Skalskim; ks. 
płk ZP Krzysztofem Gołębiowskim. Wzruszającą homilię pod-
kreślającą zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego w służbie Na-
rodu i Ojczyzny wygłosił ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa. 
Szczególnym akcentem Mszy Św. było poświęcenie sztandaru 
Okręgu Mazowieckiego ZPRP oraz uhonorowanie  przez pre-

zesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP Stanisława Władysława 
Śliwę,  Biskupa Polowego WP stosownym Ryngrafem, a Rodzice 
Chrzestni sztandaru [gen. bryg. ZP Andrzej Grabowski i por. ZP 
Anna Marczak] wręczyli wiązankę kwiatów z okazji zbliżających 
się imienin Ordynariusza Polowego WP. Miłym  gestem Bisku-
pa Polowego było przekazanie tych kwiatów nestorom i zało-
życielom Związku [płk ZP Tadeusz Kułakowski, płk ZP Mieczy-
sław Brejtfus] na ręce najstarszej Damy Związku płk ZP Janinie 
Wróbel.

Centralne obchody „Imienin Marszalka Józefa Piłsudskiego”, zostały zorganizowane przez Zarząd Krajowy 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, w wigilię święta, w dniu 17 marca 2018 r. w Katedrze Polowej 
WP w Warszawie. Uroczystość - rozpoczęta od powitania przybyłych piłsudczyków, pocztów sztandarowych, 
celebransów Mszy Św. oraz przyjaciół i sympatyków Związku Piłsudczyków RP przez prezesa Okręgu Mazowieckiego 
gen. dyw. ZP dr Wiesława Leszka Ząbka - miała cztery odsłony.
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Druga: Uroczystość wręczenia sztandaru zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym. Po odczytaniu Aktu Erekcyj-
nego sztandaru i wbiciu gwoździ przez donatorów, 

Rodzice Chrzestni sztandaru: gen. bryg. ZP Andrzej Grabowski 
i por. ZP Anna Marczak [w zastępstwie nieobecnej Cecyli Śliwa] 
wręczyli sztandar prezesowi ZPRP, który przekazał go prezeso-
wi Okręgu Mazowieckiemu gen. dyw. ZP dr Wiesławowi Lesz-
kowi Ząbkowi. Po prezentacji sztandaru, prezes Wiesław Ząbek 
wręczył go pocztowi sztandarowemu, w składzie: ppłk ZP Jacek 
Brejtfus, mjr ZP Jerzy Drągowski, kpt. ZP Sławomir Wikieł. Za-
bierając głos prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP Stanisław 
Władysław Śliwa podziękował celebransom i pogratulował pił-
sudczykom osiągnięć dokonanych w Roku Piłsudczykowskim 
oraz w rozpoczynających się obchodach 100. lecia Odzyskania 
Niepodległości i XXX lecia powołania ZPRP.

Trzecia: To - po odprowadzeniu sztandarów organizacyj-
nych - koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Pawła 

Szkopa, który za piękne wykonanie „Pieśni Legionowych” był 
gorąco oklaskiwany przez uczestników uroczystości.

Czwarta: odsłona odbyła się w Sali Konferencyjnej Ka-
tedry Polowe, w czasie której zostały wręczone oko-
licznościowe podziękowania dla donatorów sztandaru 

i fundatorów „gwoździ” oraz inne  wyróżnienia, zakończone de-
gustacją tradycyjnej „grochówki żołnierskiej”, przygotowanej 
przez sympatyka Związku, restauratora, p. Rafała Kolasińskiego.

Wiesław L. Ząbek
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WARSZAWA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
PIEŚNI LEGIONOWEJ

W dniach 11 – 13 maja 2018 r. Okręg Mazowiecki ZPRP 
uczestniczył jako współorganizator w II Ogólnopol-
skim Festiwalu Pieśni Legionowej w Wołomin - Zie-

lonka,  pod honorowym patronatem przewodniczącej Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego p. Bożeny Żelazowskiej. Wcześniej Zarząd Krajowy 
ZPRP przy współudziale terenowych struktur Związku, władz 
samorządowych i szkół ponadpodstawowych zorganizował eli-
minacje na szczeblu okręgowym [cztery okręgi] na terenie kraju. 

Natomiast w dniu 13 maja na Koncercie Galowym Laure-
atów, w imieniu prezesa Zarządu Krajowego ZPRP, współor-
ganizatora II OFPL, gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy, 
wiceprezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. dyw. ZP dr Wiesław 
Leszek Ząbek wraz z przedstawicielem Okręgu Mazowieckiego 
ZPRP płk ZP Józefem Melakiem wręczyli: główną nagrodę Buz-
dygan Związku, Złote Krzyże Związku, Ryngrafy Związku, m.in. 
dla: zdobywczyni pierwszego miejsca – Konstancji Molewskiej 
z Oddziału ZPRP Ciechanów; III  miejsca – Moniki Andrzejew-
skiej  z Okręgu Nadburzańskiego Wyszków; nagrody specjalnej 
– Kongi Kisiel z Ciechanowa. 

Podkreślić należy, iż nagrodę za trzecie miejsce ufundował 
Okręg Mazowiecki, a w organizacji eliminacji na szczeblu okrę-
gowy udział wziął Związek Piłsudczyków RP.

WLZ

ŚWIĘTO PIEŚNI LEGIONOWEJ W WOŁOMINIE - ZIELONKA



9

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA
UROCZYSTOŚCI 83. ROCZNICY ŚMIERCI MARSZAŁKA

W dniu 12 maja 2018 r. Okręg Mazowiecki ZPRP wziął udział 
w uroczystościach 83. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, w dwóch odsłonach: pierwsza delegacja pod przewodnictwem  
płk ZW Józefa Melaka złożyła trzy wieńce na Placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie [Pomnik Marszałka, Grób Nieznane-
go Żołnierza. Pomnik Smoleński]. Inna grupa pod kierownictwem 
gen. dyw. ZW Wiesława Leszka Ząbka wspólnie ze Szkołą Podsta-
wowa nr 70 zorganizowała uroczystości pod Obeliskiem na Polu 
Mokotowskim w Warszawie, miejscu ostatniego pożegnania Mar-
szała z Wojskiem Polskim i ludnością Warszawy.

ZEBRANIE OKRĘGU MAZOWIECKIEGO
W dniu 29 maja 2018 r. w miejscowym Ratuszu Dzielnicy Rem-

bertów m. st. Warszawy odbyło się otwarte zebranie Okręgu Mazo-
wieckiego ZPRP.  Honorowymi gośćmi byli: prof. Akademii Sztuki 
Wojennej dr hab. płk Józef Marczak, który wygłosił prelekcję „Kon-
cepcja obronności państwa w kontekście myśli i dzieł Józefa Piłsud-
skiego” oraz pisarz i eseista płk Jana Chruśliński, który w trakcie spo-
tkania autorskiego przedstawił swoje najnowsze powieści. Zebra-
nie zaszczycili również przedstawiciele ościennych struktur ZPRP: 
płk ZW Zbigniew Kowalski – prezes Oddziału ZPRP w Przasnyszu, 
który zapoznał zebranych z realizacją kolejnego Pomnika Czynu 
POW; płk ZW Zenon Kruchelski z Oddziału w Pułtusku; ppłk ZW Je-
rzy Drągowski z Oddziału ZPRP w Kozienicach. W trakcie spotkania 
prezes Okręgu Mazowieckiego gen. dyw. dr Wiesław Leszek Ząbek 
wręczył legitymacje nowym członkom Związku, wyróżnienia i sto-
sowne upominki książkowe dla solenizantów – Stanisławów.

Uzgodniono również, iż kilkunastu Jubilatów [29] obchodzą-
cych swoje 60. 75 i 80 urodziny zostaną uhonorowani w trakcie ob-
chodów Święta Związku w m. wrześniu br. Po dyskusji nad Progra-
mem działania w 2018 r. i sprawozdaniem finansowym przedsta-
wionym przez skarbnika płk ZW Leszka Sadurę podjęto uchwały:
- w sprawie powołania w skład Zarządu Okręgu kol. Annę Malinow-

ską Wawrzyńczak;
- w prawie  powołania Zespołu Młodzieżowego Okręgu Mazowiec-

kiego;
- w sprawie powołania Zespołu Internetowego Redakcji „Piłsud-

czyk”.

HERBATKA U  MARSZAŁKA
w 79 Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie degustowana w dniu 16 marca 
2018 r.

Zgoła niecodzienną formę upamiętnienia rocznicy Urodzin 
Marszałka przyjęło Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie. Na jeden 
dzień sala gimnastyczno-widowiskowa przyjęła wygląd dużej 
kawiarni z nakrytymi białą serwetą i zastawą stolikami, a zapro-
szonym gościom i młodzieży szkolnej serwowano kawę, herba-
tę i tradycyjny – ulubione przez Marszałka - ciasto ze śliwkami. 
Natomiast proscenium zamieniono na salon rodziny Piłsud-
skiego w Sulejówku, gdzie pani domu Aleksandra Piłsudska, 
podejmowała herbatką i ciastem swoje przyjaciółki.

W trakcie spotkania uhonorowano również liczne grono 
laureatów VI Warszawskiego Konkursu „Tak żyć, jak żyłem warto 
było”.

KRONIKA WYDARZEŃ
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GDYNIA - REWA
Z wizytą na Pomorzu

W dniu 10 czerwca 2018 r. w Rewie 
odbyła się XV Uroczystość Odsło-
nięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej 

Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Rocznicy Zaślubin 
Polski z Morzem. Uroczystości z udziałem 
mieszkańców regionu kaszubskiego Rewy 
i miejscowych wczasowiczów zaszczycili 
m.in.: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich; 
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik; pre-
zes Zarządu Krajowego Związku Piłsud-
czyków Rzeczpospolitej Polskiej gen. zw. 
Stanisław Władysław Śliwa z liczną delega-
cją Związku Piłsudczyków RP; prezes Ligi 
Morskiej i Rzecznej kpt ż.w. Andrzej Króli-
kowski; prezes Polskiego Towarzystwa Na-
utologicznego gen. bryg. zw. prof. Daniel 
Duda; przedstawiciele Garnizonu Gdynia, 
Akademii Marynarki Wojennej, środowisk 
kombatanckich i społecznych z pocztami 
sztandarowymi oraz młodzieży szkolnej.  

W trakcie uroczystości Gwiazdami uho-
norowano m.in.: …………………………
……………………………………………
…………………………………….. 

Oprawę uroczystości wystawiając Kom-
panię Honorową wraz z orkiestrą wojskową 
wystawiła Akademia Marynarki Wojennej.
   

Aleja Ludzi Morza 
im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w REWIE 
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POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO 
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP - 

TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

REWA, 10 CZERWCA 2018 R. 

GDYNIA - REWA

Posiedzenie Członków Zarządu Krajowego Związku 
Piłsudczyków RP - TPJP otworzył prezes Związku kol. 
Stanisław Władysław Śliwa dziękując  zebranym za 

przybycie.  
Następnie zaproponował przyjęcie następującego po-

rządku posiedzenia:   
1. Przedstawienie porządku obrad 
2. Powołanie nowych Oddziałów Związku Piłsudczyków RP: Od-

działu  Związku Piłsudczyków w Witebsku na Białorusi oraz 
Oddziału  Ziemi Świdwińskiej w  Świdwinie.

3. Przyjęcie Uchwał o  powołaniu nowych  w/w  Oddziałów 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Krajowego, Generała Związ-
ku Stanisława, Władysława Śliwy z  działalności Związku Pił-
sudczyków RP za pierwsze półrocze 2018 roku.

5. Przedstawienie głównych przedsięwzięć dla Związku Piłsud-
czyków RP na drugie półrocze 2018 roku – Prezes Zarządu 
Krajowego , Generał Związku – Stanisław, Władysław Śliwa.

- obchody  100-lecia Niepodległości Polski,
- obchody 30-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Pol-

skiej w ramach IV Pielgrzymki na Jasną Górę.
6. Dyskusja i wolne wnioski do planu na drugie półrocze2018 

roku.

7. Zakończenie i   podsumowanie obrad  Krajowego Zarządu 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Prezes Za-
rządu Krajowego Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa

 Zaproponowany porządek posiedzenia został przegłosowany 
i przyjęty jednomyślnie.

 
Ad.1. Informacje o  działalności Związku w  2018 r. przedsta-

wił kol. Stanisław Władysław Śliwa. Podkreślił dalszy prężny 
rozwój Związku, którego wymiernym dowodem są nowo 
powstające oddziały m.in.: W Świdwinie i Witebsku na Biało-
rusi.  Poinformował, iż 23 sierpnia 2018 r. planowana jest IV 
Pielgrzymka Piłsudczyków połączona z obchodami 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości i  XXX –lecia utworzenia ZPRP. 
Odbędzie się również poświęcenie i  wręczenie sztandarów 
związkowych dla Oddziału w Olecku i…..

Ad. 2. Prezesi Okręgów i  oddziałów Związku zapoznali zebra-
nych z  działalnością swoich terenowych kół. [ ważniejsze 
przedsięwzięcia w  kronice okręgów i  oddziałów związku]. 
W żywej dyskusji omówiono w/w problemy.

Ad. 3 Na zakończenie dyskusji podjęto uchwały o  powołaniu 
nowych oddziałów ZPRP w Świdwinie i Witebsku na Białorusi. 

Posiedzenie zakończył kol. Stanisław W. Śliwa, dziękując uczest-
nikom za aktywną dyskusje

Red.
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KRAŚNIK

KRONIKA WYDARZEŃ
 

W dniu 11 stycznia 2018 r. - na Placu Litewskim w Lublinie – 
odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego Po-
mnika Nieznanego Żołnierza. Pierwotny Pomnik Nieznanego Żoł-
nierza w Lublinie był ustawiony przez Towarzystwo Gimnastyczne 
„SOKÓŁ”, w dniu 3 sierpnia 1925 r. w rocznicę bitwy Legionów Jó-

zefa Piłsudskiego pod Jastkowem. Odnowiony pomnik odsłonięto 
w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Umieszczony napis 
głosi: „Nieznanemu Żołnierzowi 1914-1920. Przechodniu uchyl 
czoła ku Czci Bohatera Poległego za Polskę”. W uroczystości 
udział wzięli m.in.: władze samorządowe miasta i regionu; człon-
kowie organizacji kombatanckich, zakładów pracy, organizacji 
społecznych, młodzież szkolna, a także mieszkańcy Lublina i okolic. 
Kraśnicki Okręg Związku Piłsudczyków RP reprezentowała delega-
cja w składzie: gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki, płk zw. Stanisław Ol-
szewski, mjr zw. Marek Gąszczyk oraz poczet sztandarowy. 

W dniu 21 lutego 2018 r. w Przedszkolu Niepublicznym w Cheł-
mie zorganizowany został, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Krasomówca”, mający na celu przybliżenie dzieciom tematyki 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. Obecni na konkursie pił-
sudczycy [płk zw. Stanisława Olszewskiego i kpt. zw. Wiesława Bodo] 
zaprezentowali dzieciom zbiory tzw. „piłsudczany” oraz przekazali 
album z II Pielgrzymki Związku Piłsudczyków RP na Jasną Górę. 

W dniu 17 marca 2018 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji rocznicy Imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, której w asyście 5. księży przewodni-
czył Biskup Polowy W.P. gen. bryg. dr Józef Guzdek. W czasie tej Mszy 
nastąpiło poświęcenie i uroczyste wręczenie Sztandaru dla Okręgu 
Mazowieckiego Związku Piłsudczyków RP w Warszawie. Następnie 
w sali konferencyjnej Katedry miało miejsce wręczenie odznaczeń 
przyznanych przez Prezesa Zarządu Krajowego gen.bryg.zw. Stani-
sława Władysława Śliwę oraz poczęstunek żołnierski. W uroczystości 
tej uczestniczyła 40. osobowa delegacja umundurowanych człon-
ków Okręgu oraz poczet sztandarowy. 

Ponadto biłgorajska grupa naszego Okręgu w składzie 12 osób 
brała udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na wła-
snym terenie. I tak: 
a) w dniu 16 lutego 2018 r. pięciu umundurowanych członków 

wzięło udział w uroczystości w Biłgoraju z okazji 76. rocznicy 
utworzenia Armii Krajowej składając wiązankę kwiatów. 

b) w dniu 1 marca 2018 r. 8 osób tj. płk zw. Ryszard Łuczyn, ppłk zw. 
Aleksander Bełżek, ppłk zw. Kazimierz Schodziński, mjr zw. Jaro-
sław Lipiec, mjr zw. Stanisław Stec, mjr zw. Monika Buczko, mjr zw. 
Stanisław Blicharz i kpt zw. Anna Drożdziel wzięli udział w obcho-
dach w Biłgoraju Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
składając również wiązankę kwiatów. 

c) w dniu 15 marca 2018 r. w lokowskiej Sali Tradycji odbyło się 
spotkanie z młodzieżą szkolną (52 osoby) podczas którego kilku 
członków Związku z płk. zw. Ryszardem Łuczynem na czele zapre-
zentowało znajdujące się na tej sali liczne zbiory związane z osobą 
i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

d) w dniu 13 kwietnia 2018 r. 6. osobowa grupa z Biłgoraja z płk. 
zw. Ryszardem Łuczynem wzięła udział w uroczystości z okazji 
Dnia Pamięci Ofiar Katynia również składając wiązankę kwia-
tów.                            

gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki
płk zw. Stanisław Olszewski
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W   dniu 21 lutego 2018 r. na zaproszenie Dyrekcji i Rady 
Pedagogicznej Przedszkola Niepublicznego z Oddziała-
mi Integracyjnymi „Razem”, funkcjonującego w Zespole 

Przedszkolno-Szkolnym w Chełmie, udali się z Okręgu ZP RP w Kra-
śniku dwaj piłsudczycy: płk zw. Stanisław Olszewski -wiceprezes 
zarządu i kpt. zw. Wiesław Bodo. Okazją do tej wizyty była orga-
nizowana już od 10 lat uroczystość  połączona z Międzyszkolnym 
Konkursem Recytatorskim „Krasomówca”. W tym roku dla uczcze-
nia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski uroczystość zo-
stała  przygotowana  z zamysłem przybliżenia tej tematyki dzie-
ciom. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem licznie przybyłych 
gości i  zaśpiewaniem „Roty” w  wykonaniu Wiktorii Rzeszot z Gim-
nazjum „Razem”, która zaśpiewała jeszcze „Jedzie, jedzie na kasztan-
ce”. Kilka innych patriotycznych pieśni wykonali w trakcie uroczy-
stości świetnie przygotowani przedszkolacy. 

Nad przebiegiem konkursu czuwało specjalnie powołane jury, 
a całą uroczystość wspólnie prowadzili Pani Aneta Wawrzon i Pan 
Mariusz Matera.

Przed rozpoczęciem konkursowych recytacji 10–ciorga przed-
szkolaków z chełmskich przedszkoli umundurowani piłsudczy-
cy zaprezentowali dzieciom kilkanaście zdjęć z najważniejszych 
uroczystości organizowanych przez Związek Piłsudczyków RP, 
odznaczenia i ryngrafy związkowe, wygląd sztandaru związko-
wego i szablę z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Prezentację sym-
boli związkowych i zwięzłą informację dotyczącą celów działalno-
ści związku, najważniejszych wydarzeń z okresu I Wojny Światowej, 
sylwetkę oraz dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego rolę  
w odzyskaniu Niepodległości przedstawił płk zw. Stanisław Ol-
szewski.

Na zakończenie swej wypowiedzi przekazał na ręce Pani Dyrek-
tor Agnieszce Kozłowskiej pamiątkowy album z II Pielgrzymki ZP 
RP na Jasną Górę oraz wręczył wszystkim dzieciom i ich rodzicom, 
a także gościom kolorowe kalendarzyki na 2018r. z wizerunkiem 
Komendanta Józefa Piłsudskiego.  

PIŁSUDCZYCY WŚRÓD CHEŁMSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

W kolejnej części uroczystości przedszkolaki zaprezentowali 
bogaty w historię program artystyczny. Słowno muzyczne wystę-
py były poprzedzone tańcem Poloneza. Wśród wielu wspaniałych 
tekstów autorstwa Pani Anny Tokarz, znalazły się m.in. takie, jak np.:

„To moja Ojczyzna, ta wielka i mała,
Chociaż tyle przeszła, ciągle jest wspaniała.
Choć w swej historii tak wiele wycierpiała,
Zawsze walczyła, nigdy się nie poddała.
Dzięki temu dziś wolnymi być możemy,
I wszyscy zgodnie, radośnie świętujemy
Stulecie odzyskania niepodległości
Po 123 latach braku wolności.
W programie pomiędzy recytowanymi tekstami nie zabrakło 

także wielu patriotycznych piosenek, m.in. „Moja Ojczyzna”, „Tu 
wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Polska - moja Ojczyzna”, „Jestem Po-
lakiem” itp.

Na prośbę Pani dyrektor podsumowania konkursu dokonał 
płk zw. Stanisław Olszewski, który przy tej okazji także podzięko-
wał organizatorom uroczystości i przedszkolakom za przygotowa-
nie uroczystości  i profesjonalne interpretacje tekstów i pieśni oraz 
miał zaszczyt wręczyć dzieciom - laureatom konkursu okoliczno-
ściowe dyplomy. Ponadto wszystkim uczestnikom konkursu  orga-
nizatorzy wręczyli nagrody książkowe. Uroczystość miała miejsce 
w świetlicowej sali z bogatą i pomysłowo wykonaną dekoracją, wy-
datnie uświetniającą obchody stuletniej rocznicy odzyskania Nie-
podległości i rysunkami na ścianach imitującymi atmosferę i wy-
gląd chełmskiej Starówki. 

Kwiaty dla kierownictwa oświatowej placówki i gości oraz 
liczne zdjęcia i wspólny obiad zakończyły patriotyczny dzień 
w chełmskim przedszkolu. 

Tekst i foto: płk zw. Stanisław Olszewski



ZAMIAST FELIETONU
Historyczne paradoksy

Dostaję listy od czytelników, że nader selektywnie podchodzimy do wyda-
rzeń historycznych, gloryfikując inne formacje wojskowe [ szczególnie tzw. Żoł-
nierzy Wyklętych”, a pomijając czyn zbrojny żołnierzy 1 i 2 . Armii WP w II wojnie 
światowej. Szanuję te poglądy i opinie ale proponuje dokładnie wczytywać się 
w publikowane teksty. Nie negujemy tradycji oręża polskiego wykuwanego na 
wszystkich frontach II wojny światowej i powojennego czynu zbrojnego podzie-
mia niepodległościowego – na te słuszne i niesłuszne.  Nie dzielimy krwi żołnier-
skiej w służbie Ojczyzny niezależnie po której stronie została przelana – mówiąc 
słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego „… iż ma taki sam kolor”. 

Jednak do napisania tego felietonu zobligowała mnie aktualna dyskusja toczą-
ca się wokół ustaw przygotowanych  przez Instytut Pamięci  Narodowej,  dotyczą-
cy zmiany ustawy o IPN- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
z dnia 26.01.2018 r. i wcześniejszej , tzw. „ dezubekizacyjnej’, dotyczącej „ nowelizacji 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym..” z dnia 16.12.2016 r., a dotycząca zbioro-
wej odpowiedzialności za czyny nie popełnione… Tchnie ona „chichotem hi-
storii” – w prostej linii powrotem do okresu PRL i to w najgorszej odsłonie lat 1945-
1956 t.j. okresu „stalinizacji życia publicznego”, gdzie również obowiązywała odpo-
wiedzialność zbiorowa, a dotyczyło to żołnierzy AK czy NSZ, rodzin tzw.  „kułaków”, 
„szpiegów” z PSZ na Zachodzie czy „niepewnych politycznie” bezpartyjnych, gdyż 
za mało kochali  kierowniczą rolę partii w społeczeństwie - czytaj „właściwej partii”. 
Paradoks!

Kontrowersje budzi natomiast czynienia z wszystkich  tzw. Żołnierzy Wyklętych”, 
niezłomnych i prawych bojowników o wolność i niepodległość, wbrew faktom hi-
storycznym i przekazom[ z autopsji] świadków historii, którzy z rąk zdemoralizowa-
nych żołnierzy „zbrojnego podziemia” doświadczyli niegodziwości lub byli świadka-
mi pospolitych zbrodni. Sam pochodzę  z wielopokoleniowej oraz z licznej wielo-
rodowej rodziny, którzy byli w podziemiu zbrojnym zarówno w AK czy NSZ [NZW]. 
Realizowali tym samym pokoleniowe, niepodległościowe tradycje. Ale byli i też tacy, 
gdzie dla rodziny nie byli powodem do dumy , wręcz przeciwnie – wstydu - biorąc 
pod uwagę ich „dokonania’ względem sąsiadów czy Polaków żydowskiego pocho-
dzenia. Pisałem o tym w swojej  książce „Tradycje niepodległościowe na Północnym 
Mazowszu” [ Warszawa 1994 r.]. Zrównanie  całego zbrojnego podziemia do miana 
„Żołnierzy Niezłomnych” jest nadużyciem, zakłamywaniem historii… Paradoks!

Kolejna sprawa odpowiedzialności zbiorowej. Traktowanie kadry Wojska Polskie-
go sprzed 1989 roku jako „polskojęzycznej armii”, którą za uczciwą i ofiarną służbę 
należy ukarać pozbawiając ciężko wysłużonej emerytury. Podobnie jak funkcjona-
riuszy porządku publicznego. Jak wytłumaczyć wdowom i dzieciom poległych funk-
cjonariuszy w obronie życia i mienia ludności cywilnej, że ich ofiara była daremną 
a poniesiona śmierć w słusznej sprawie - bezsensowna. Jest przecież „sprawiedliwa 
ustawa”. Czy było też inne państwo pomiędzy Bugiem a Odrą. Pomijanie zatem war-
tości bojowych WP, które ze względu na ilość i uzbrojenie i wyposażenie był drugą 
siłą w Układzie Warszawskim, gwarantującej bezpieczeństwo Ojczyzny. Czy dzisiaj 
nieliczne, nie dozbrojone i nie doposażone może  się szczycić, iż jest czołową siłą 
w NATO [bez nowoczesnej obrony powietrznej, lotnictwa, wojsk lądowych etc.]. Czy 
wystarczy pospolite ruszenie sił OTK. W II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski z trzech 
armii zaborczych stworzył doskonałe [na obecne warunki] Wojsko Polskie, nie pyta-
jąc kto i gdzie służył. Czy nie powraca koło historii „stalinowskiej odpowiedzialności 
zbiorowej”? Bez stosownych zarzutów, bez sądu i obrony, bez  patrzenia na zasługi 
… Już dzisiaj, w niektórych instytucjach przy przyjmowaniu do pracy sprawdza się 
„poprawność” do trzeciego pokolenia. Kolejny paradoks! Na pewno  nie ostatni…?

Wiesław Ząbek

COKÓŁ

Szary cokół
Szary napis 
z słońca z deszczu wyschnięty…
Szara twarz
Szare słowa
Czyta  list zmoknięty.

Odległy czas
Zaciera ślady
Cierpienie… rozpacz przemija
Jak ten cokół,
W tym miejscu
Bez pomnika - jak ziemia niczyja…

Stoi zastygły
Strzegąc snu wyklętych
Już nie – uroczysty…
Historią  lat zamknięty.

•	    *      *

Tylko raz do roku
Ręka dziecka mała
Rzuci kwiat na cokół
Suchy  jak ta skała. 

Czyjeś kroki zgasną
Ciemnych włosów bielą 
Kliszą zaś utrwali
Ślad minionych dziejów.

Inna też  kaskada
Perlistego śmiechu
Dotknie Cię  spojrzeniem
Z chłopcem na wybiegu.

Utrwali też  kliszą 
Nieme Twe cierpienie.
Pogrążony w ciszy
Gasisz snu marzenie

•	    *      *

Stoisz.
Stoisz sam na straży,
Stoisz niespokojny 
Dziwiąc się tej pustce, 
W przeszłych latach wojny.

O której nie śnili - Ci -
Co tutaj leżą…
Łącząc się - snem wiecznym
Z Polską i z Macierzą.

     
Wiesław Leszek Ząbek
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W       dniu 02.03.2018 r. zmarł ponad 100-letni członek 

Zw. Piłs. RP Okręg w Kraśniku płk Bolesław Kowal-
ski ps. „Wicher”. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 

w dniu 07.03.2018 r. w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Ol-
bięcinie. Był uczestnikiem walk wrześniowych w 1939 r. - jednym 
z ostatnich żyjących żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Zaraz  po udanej ucieczce 
w okolicach Kocka z niemieckiej niewoli już w  listopadzie 1939 r. 
wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a potem walczył w szeregach 
Armii Krajowej. Podczas walk w Akcji „Burza” w Lasach Gościera-
dowskich został ciężko ranny i musiał długo ukrywać się przed 
NKWD. Prawie do ostatnich swoich dni aktywnie działał w or-
ganizacjach społecznych i kombatanckich. Za udział w walkach  
i aktywność społeczną otrzymał wiele odznaczeń, orderów i dy-
plomów (ponad 40), w tym m.in.: Krzyż Walecznych, Krzyż Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej i inne.

Odszedł na wieczną wartę człowiek niezwykle szlachetny 
i skromny ale wielki bogactwem duchowym i prawością charak-
teru, dzielny i wierny Ojczyźnie Niezłomny Żołnierz, wielki patrio-
ta, społecznik  i nasz przyjaciel piłsudczyk. W swoim pamiętniku 
przed kilkoma laty napisał: „Wojsko Polskie to moja świętość, Oj-
czyzna to matka, a sztandar to było bóstwo, bo uosabia majestat 
Rzeczypospolitej. Słychać było łomot naszych serc, gdyśmy (na 
niego) składali przysięgę”.

Podczas ubiegłorocznych jubileuszowych uroczystości jego 
100 -letniej rocznicy urodzin mówił i wielokrotnie powtarzał: „że 
największą radością dla niego jest życie w wolnej Polsce. - Nigdy 
nie myślałem, że mnie spotkają takie zaszczyty. Nie o ordery, tyl-
ko o wolną Polskę walczyliśmy. Cieszę się, że odejdę na wieczną 
wartę w wolnej Polsce… ”. 

Pożegnali go okolicznościowymi wystąpieniami i wieńca-
mi m.in.: władze samorządowe województwa i miasta Lublin, 
przedstawicie organizacji kombatanckich i społecznych, mło-
dzież szkolna oraz piłsudczycy na czele z  gen. bryg. zw. Jerzym 
Cichockim wraz z liczną grupą umundurowanych piłsudczykó.

Jeden z przyjaciół śp. płk. Bolesława Kowalskiego  - poeta Pan 
Piotr Rybiński  w ostatniej zwrotce wiersza  pt. „Modlitwa żołnie-
rza”, dedykowanego zmarłemu napisał: 

„Żyłem Panie jak umiałem, czasami grzeszyłem
Ale zawsze święta była moja szabla, polskiego ułana
Dla Polski żyłem, tylko Ojczyźnie mojej służyłem
Bo Polak tylko przed Tobą Panie pada na kolana.”
Pan gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki w pożegnalnym słowie 

m.in. powiedział: „Pan Bóg pozwolił Ci jeszcze przeżyć na ziemi, 
uroczyście obchodzony w całej Polsce, Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, a następnego dnia zabrał Cię na wieczną war-
tę u Stóp Tronu Najwyższego”.

Płk Bolesław Kowalski ps. „Wicher” spoczął przy dźwiękach  
orkiestry WP i odgłosach salwy honorowej na cmentarzu para-
fialnym w rodzinnym grobie.

Cześć Jego pamięci!
Tekst i foto: płk zw. Stanisław Olszewski

OSTATNIE POŻEGNANIE PIŁSUDCZYKA - KLEBERCZYKA
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MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI
JAKO HISTORYK WOJSKOWOŚCI 

Józef Piłsudski nie posiadał ukończonych studiów historycznych. 
Mimo to ówcześni historycy zawodowi nie mieli wątpliwości co 
do tego, że Piłsudski jest kompetentnym historykiem1. Podkre-

ślali, że Piłsudski „pisał dzieła historyczne”, był autorem „poważnych 
odczytów o treści historycznej”, „przywiązywał dużą wagę do swej 
działalności jako badacz dziejów”, był historykiem bo kochał historię, 
wniósł do nauki historycznej „wartości trwałe”, był „człowiekiem histo-
rii”, przytaczali oprócz innych argumentów ten, że Piłsudski sam się za 
niego uważał2. Znany historyk Marceli Handelsman twierdził, że Pił-
sudski nie tylko pisał dzieła historyczne, ale uważał siebie za historyka. 
Historycy podkreślali również, że był autorem poważnych odczytów 
o treści historycznej3.

Sam Piłsudski pisząc o sobie jako o historyku dodawał, że jest sa-
moukiem4. Zdając sobie sprawę ze swoich braków chętnie utrzymy-
wał kontakty z zawodowymi historykami np. Marcelin Handelsma-
nem, Wacławem Tokarzem i Bolesławem Limanowskim5.

Poważną część dorobku Piłsudskiego w zakresie historii stanowią 
prelekcje, wykłady i odczyty. Materiały pomocnicze do wygłaszania 
wykładów i odczytów, pisania książek gromadził przed pierwszą woj-
ną światową. W tym też czasie rozpoczął działalność jako wykładowca. 
Pierwszy publiczny wykład wygłosił w końcu 1901 r. w klubie robot-
niczym Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. Przedstawił w nim 
tematykę powstania listopadowego. Ze względu na działalność nie-
legalną nie mógł wygłaszać tego wykładu w zaborze rosyjskim ani au-
striackim. Natomiast miał taką możliwość w Londynie, po ucieczce ze 
szpitala Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu6.

Wykłady wygłaszane przed 1914 r. zrekonstruowane zostały 
w oparciu o streszczenia oraz sprawozdania świadków słuchaczy. Były 
one stenografowane przez słuchaczy np. Juliana Stachiewicza, dzięki 
któremu ocalało kilka wykładów7. Części wykładów nie odtworzono 
i nie wydrukowano, prawdopodobnie przepadły one bezpowrotnie.

Do najważniejszych tematów jego wykładów i odczytów stano-
wiły problemy dotyczące powstań narodowych (kościuszkowskie 
i listopadowe). Wykorzystywał w tym celu ważne rocznice (Racławice, 
Insurekcja Kościuszkowska, bitwa pod Grochowem). Problemy te sta-
nowiły dla niego również temat do dyskusji związanych ze sprawami 
aktualnymi i sytuacją Polaków pod zaborami. Wykłady te nie zostały 
później opublikowane, ze względu na trudności w odtworzeniu tek-
stu. Piłsudski nie prowadził jednak szerszych badań nad tymi wydarze-
niami. Wygłaszał również wykłady na temat wojny rosyjsko – japoń-

1/ Większość znanych historyków wojskowości po zakończeniu pierwszej wojny światowej nie miała studiów historycznych ukończonych na uniwer-
sytetach. Służyli w wojsku, co umożliwiło im gruntowne poznanie rzemiosła wojskowego i byli badaczami z zamiłowania. Druga grupa historyków 
legitymowała się wykształceniem akademickim, jak również doświadczeniem wojskowym np. Marian Kukiel i Wacław Tokarz.
2/ A. Chwalba, Józef Piłsudski, historyk wojskowości, Kraków 1993, s. 9.
3/ Pomimo braku studiów historycznych, decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Piłsudski otrzymał doktorat honoris causa. Uroczysta pro-
mocja i wręczenie dyplomu odbyło się 29 kwietnia 1921 r.
4/ Przez samouctwo rozumiał pracę jaką musiał wykonać, aby nauczyć się pisania tekstów na odpowiednim poziomie naukowym.
5/ A. Chwalba, Józef Piłsudski… op. cit., s. 11.
6/  Józef Piłsudski w 1900 r. został osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej za drukowanie artykułów w drukarni Robotnika. Działający w tym 
czasie konspiratorzy zdecydowali, że będzie tam symulował chorobę psychiczną. Miał udawać objawy obłąkania omamowego. Histerycznie reagował 
na widok munduru i odmawiał przyjmowania posiłków w obawie przed zatruciem. W tej sytuacji przewieziono go do szpitala Mikołaja Cudotwórcy 
w Petersburgu. Polska konspiracja zdołała umieścić w tym szpitalu lekarza, członka Polskiej Partii Socjalistycznej Władysława Mazurkiewicza. Po kilku 
tygodniach pobytu wyprowadził on Piłsudskiego poza mury szpitala.
7/  A. Chwalba, Józef Piłsudski, op. cit., s. 14.
8/  Tamże s. 17.
9/Tematy wykładów dotyczyły działań zaczepnych dywizji japońskiej w 1905 r., działań armii francuskiej w 1870 r., działań formacji Burów podczas 
obrony rejonów umocnionych w okresie wojny burskiej.
10/ Wykłady były płatne. Słuchacze im więcej godzin opłacali, tym ich łączna cena była niższa.
11/ Cyt. ze: A. Chwalba, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 33.

skiej 1904 – 1905 r. Doskonale znał tę problematykę. Wykładów tych 
również nie udało się odtworzyć.

Tematem wykładów Piłsudskiego, oprócz wymienionej proble-
matyki były również inne zagadnienia związane z działaniami wo-
jennymi. Dotyczyły one organizacji działań improwizowanych, wy-
korzystania momentu zaskoczenia w warunkach działań wojennych, 
organizacji armii europejskich w XIX wieku, problematyki zaplecza, 
dowodzenia, miejsca naczelnego wodza w strukturze armii oraz mo-
rale żołnierza8. Omawiając wymienione zagadnienia, korzystał z do-
kumentacji pochodzącej ze sztabów i dowództw oraz pól bitew na 
przełomie XIX i XX wieku.

Piłsudski wygłaszał również wykłady specjalistyczne. Poruszał 
w nich zagadnienia fachowe. Przygotowując się do tych wykładów, 
korzystał głównie z literatury wojskowej o tematyce historycznej9.

W semestrze zimowym 1911/1912 zorganizowano w Szkole Nauk 
Społeczno–Politycznych w Krakowie cykl wykładów na poziomie uni-
wersyteckim, łącznie z ćwiczeniami i dyskusjami10. Wykładowcami byli 
profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, lub inni nauczyciele 
akademiccy z tytułem doktora. Piłsudski został zaangażowany do wy-
kładów jako jeden z nielicznych bez studiów uniwersyteckich. Jego te-
matem wykładów miała być „Historia militarna powstań narodowych”. 
Przydzielono mu na  omówienie tego problemu 10 godz. Ponieważ 
uznał on, że problematyka ta jest zbyt szeroka na przyznaną mu ilość 
godzin, wybrał ostatecznie powstanie styczniowe 1863 r. Zadecydo-
wały o tym jego zainteresowania i stopień zaawansowania badań 
związanych z tym tematem. Chciał w ten sposób wypełnić istniejącą 
lukę w historii na temat tego powstania. Jednocześnie przygotowując 
plan dziesięciu wykładów doszedł do wniosku, że w ciągu przyzna-
nego mu czasu nie będzie mógł przedstawić tak sformułowanego 
tematu. W związku z tym, zamiast wyczerpującej historii militarnej po-
wstania styczniowego, postanowił zaprezentować słuchaczom tylko 
zarys tej problematyki. „Kiedy zastanawiałem się – mówił – nad ograni-
czeniem pracy, przyszedłem do przekonania, że ujęcie całości dziejów 
powstania styczniowego za strony militarnej jest rzeczą niemożliwą ze 
względu na czas i na pewne braki w źródłach, o których jeszcze będę 
mówił… Wobec tego zatrzymam się na przedstawieniu ewolucji wo-
jennej jaka zaznaczyła się u bojowników 1863 roku oraz na jej rozwoju 
pod wpływem tych czy innych okoliczności”11.

Wykłady odbyły się w lutym i maju 1912 r. Ich słuchaczami byli 
uczestnicy kursu oficerskiego „Strzelca” krakowskiego, studenci Uni-
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wersytetu Jagiellońskiego i uczniowie najstarszych klas gimnazjalnych. 
Zarys historii militarnej powstania styczniowego przedstawiony w wy-
kładach był próbą omówienia osiągnięć i niedociągnięć kierownictwa 
powstania. Omówione zostały również działania dowództw powstań-
czych w pierwszych tygodniach jego trwania. W tym czasie usiłowano 
nadać jednolity kierunek działania oddziałów partyzanckich.

Piłsudski zwrócił uwagę na to, że zima 1863 r. zadecydowała 
o tym, że powstańcy nie zapewnili sobie lepszych pozycji do działań 
w następnych miesiącach. Dlatego też 80% całego cyklu wykładów 
przeznaczył na omówienie działań w kilku tygodniach przed i po 22 
stycznia 1863 r. W czasie pozostałych 20% omówił problematykę kil-
kunastomiesięcznej wojny partyzanckiej do końca powstania.

Piłsudski w roli wykładowcy występował najczęściej w latach 1912 
– 1913 w Krakowie i Lwowie, a także w Borysławiu, Nowym Sączu, 
Wieliczce, Zakopanem oraz na Śląsku Cieszyńskim. Wykłady te orga-
nizowały różne organizacje i instytucje12.

Słuchaczami wykładów i odczytów Piłsudskiego byli najczęściej: 
drukarze, metalowcy, górnicy (solni, naftowi i węglowi), kolejarze, na-
uczyciele oraz młodzież gimnazjalna i akademicka13.

Piłsudski prowadził również wykłady o tematyce historyczno – 
wojskowej dla członków organizacji paramilitarnych: Związku Walki 
Czynnej i Związku Strzeleckiego. Dla tych organizacji nie wygłaszał 
pojedynczych wykładów, lecz całe cykle tematyczne. Powstanie i dzia-
łalność organizacji paramilitarnych i szkolnictwa wojskowego w Ga-
licji przed pierwszą wojną światową było następstwem ówczesnej 
sytuacji politycznej w Europie i w świecie w tym między zaborcami14.

Z inicjatywy Piłsudskiego doszło do konsolidacji stronnictw po-
pierających organizacje paramilitarne i szkolnictwo wojskowe15.

W wykładach Piłsudskiego wygłaszanych po pierwszej wojnie 
światowej w porównaniu z poprzednim okresem dominowała pro-
blematyka historyczno – polityczna. Jednym z głównych zagadnień 
był stosunek społeczeństwa cywilnego do powstania styczniowego.

Piłsudski wygłaszał również wykłady w Europie Zachodniej. 15 lu-
tego 1914 r. miał wykład w Genewie na temat wojskowej i cywilnej 
administracji powstania styczniowego. Jego słuchaczami byli Polacy, 
Szwajcarzy oraz Rosjanie. Kolejną prelekcję wygłosił 21 lutego tego 
samego roku w Paryżu, w Sali Towarzystwa Geograficznego. Jej tema-
tem były sprawy aktualne. 

Udział w seminarium prof. Tokarza oraz wykład wygłoszony przez 
Piłsudskiego profesorom, członkom Komisji Historycznej Akademii 
Umiejętności w Krakowie spowodował wzrost jego zainteresowania 
środowiskiem akademickim. Na przełomie lat 1922/1923 podjął się 
próby założenia katedry historii powstania styczniowego na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie16. Pomysł ten pojawił się u niego, 
kiedy był już zmęczony polityką, a ponadto opanowała go apatia po 
zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza. Ostatecznie jednak wy-
brał pobyt w Sulejówku.

Kolejny okres w życiu Piłsudskiego jako wykładowcy stanowią lata 
1923 – 1926. W tym okresie przebywał we wspomnianym Sulejówku. 
Wykłady organizowały wówczas instytucje wojskowe i kombatanckie. 

12/ Były to najczęściej: sekcja krakowska Polskiej Partii Socjalistycznej lub towarzystwa oświatowe, np. Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza, 
Towarzystwo Szkoły Ludowej oraz organizacje akademickie, młodzieżowe i stowarzyszenia skupiające różne zawody.
13/ Zdarzały się przypadki zapraszania na wykłady dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wybitnych historyków. W tym celu zapro-
szony został prof. Wacław Tokarz, prowadzący wówczas pierwsze w dziejach nauki polskiej seminarium na temat powstania styczniowego.
14/ W sytuacji coraz gorszych stosunków międzynarodowych  pojawił się na terenie Polski ruch wojskowy. Pierwsze organizacje wojskowe powstały 
w 1906 r. Jedną z ważniejszych był Związek Walki Czynnej (od 1908 r.) w zaborze austriackim. Jego celem było przygotowanie powstania zbrojnego 
w zaborze rosyjskim. W związku z kryzysem bośniackim (1908) wojna rosyjsko – austriacka mogła wybuchnąć w każdej chwili. W tej sytuacji Austro – 
Węgry zainteresowane były istnieniem polskich organizacji paramilitarnych i udzielania im pomocy.
15/ W tym czasie szkolenie wojskowe prowadzono na następujących kursach: Kursy wojskowe Związku Walki Czynnej we Lwowie (Kurs Niższy i Kurs 
Wyższy 1908), Szkoła Podchorążych Zarzewia we Lwowie 1909, Szkoła Wyższa Polskich Drużyn Strzeleckich 1911, Kursy Wojskowe Strzelca we Lwowie 
1910 – 1914, Kursy Wojskowe „Strzelca” w Stróży 1910 – 1914, Kursy Wojskowe „Strzelca” w Oleandrach Krakowskich 1910 – 1914, Kursy Wojskowe 
„Strzelca” w Nowym Sączu 1910 – 1914.
16/ A. Chwalba, Józef Piłsudski… op. cit., s. 21.
17/ Tamże, s. 15.
18/ Tamże, s. 30.
19/ Tamże, s. 24.

Były to: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, a także organizacje skupia-
jące legionistów i członków byłej polskiej Organizacji Wojskowej. 
Słuchacze wykładów i miejsce ich wygłaszania (źle urządzone sale 
wykładowe ustąpiły miejsca nowoczesnym samom kinowym) stano-
wiły istotną różnicę w stosunku do poprzedniego okresu. Piłsudski nie 
wracał już do powstań narodowych. Prowadził głównie wykłady pro-
blematyczne.

Ostatni odczyt „O wodzu naczelnym i państwie” prowadził 
15 kwietnia 1926 r. w Klubie Społeczno - Politycznym w Warszawie. 
W następnych latach do 1935 r. nie prowadził już badań historycz-
nych, udzielał wywiadów, pisał przemówienia i listy do różnych insty-
tucji i organizacji. Nie wygłaszał już wykładów na tematy historycz-
ne17. Przygotowując się do wykładu Piłsudski dużą uwagę przykła-
dał do strony metodycznej i merytorycznej. Treść wykładu dzielił na 
zagadnienia. Przewidywał ile czasu poświęci danemu problemowi, 
czego rygorystycznie przestrzegał. Jeżeli jakiegoś problemu nie mógł 
omówić w wyznaczonym czasie, wówczas przechodził do omawiania 
innego. Wykłady zaczynał i kończył w zaplanowanym czasie. Prowa-
dził je z zegarkiem w ręku, zwracał przy tym uwagę ile mu jeszcze 
czasu zostało do wyczerpania zagadnienia. Piłsudski przychodził na 
wykłady najczęściej bez żadnych notatek. Korzystał z nich jedynie 
wówczas gdy podawał liczby, lub inne szczegółowe informacje. Miał 
jednak w pamięci kolejność zagadnień z uwzględnieniem ile czasu 
poświęci dla każdego problemu. W czasie wykładu brał pod uwa-
gę wykształcenie słuchaczy. Wiedział, że studenci, miłośnicy historii, 
nieźle orientują się w tematyce historycznej, zatem nie przedstawiał 
im rzeczy znanych. W sytuacji, kiedy się zorientował, że słuchacze nie 
znają danej problematyki, starał się ją wyjaśnić. W trakcie wykładu po-
sługiwał się przykładami historycznymi z dziejów Rzymu, wojen napo-
leońskich, wojny francusko - pruskiej (1870 - 1871), wojny rosyjsko - ja-
pońskiej i pierwszej wojny światowej. Przykłady historyczne stanowiły 
główną rolę dowodową i ilustracyjną. Czas trwania wykładu określali 
jego organizatorzy, albo jego autor. Najkrótsze trwały 30 minut, naj-
dłuższe 90. Wykład improwizował w oparciu o materiał przygotowany 
i z góry przemyślany. W niektórych wypadkach kilkakrotnie powtarzał 
te same zdania, aby ich sens pozostał na trwałe w pamięci słuchaczy. 
W trakcie wykładów nie stosował krasomówstwa, mówił rzeczowo, 
powoli, wyraźnie i głośno. Nie stosował demagogii. Zwracał uwagę na 
to, aby w trakcie wykładu używać języka komunikatywnego, nieprze-
ciążonego słownictwem specjalistycznym, historyczno - wojskowym.

Słuchacze wyrażali opinię, że jego wykłady były „grube”, w po-
równaniu do innych „chudych”18. Do przeciwników odnosił się kurtu-
azyjnie. Przestrzegał zasady mówiącej o tym, aby wykład był logiczny 
i zrozumiały. Starał się wpływać na słuchaczy kontrolując jakie reakcje 
wywołują jego słowa19. Z czasem stał się bardzo dobrym wykładowcą. 
Piłsudski wykłady uważał za ważny środek przekazu i do słowa mó-
wionego przywiązywał wielką uwagę. Ocenę Piłsudskiego jako wy-
kładowcy przedstawili w ostatnich latach m. in. Wacław Jędrzejewicz, 
Andrzej Garlicki i Bohdan Urbankowski. (...)

płk w st. spocz. prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik
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KOZIENICE
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dzień 1 marca z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go został ustanowiony przez Parlament w 2011 r. Narodo-
wym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przywrócony 

został w ten sposób szacunek i chwała tym, którzy za nieuległą i peł-
ną poświęcenia walkę z kremlowską władzą o prawdziwą niepod-
legość byli skazywani na śmierć, wieloletnie więzienie lub pobyt 
w nieludzkich obozach. W dniu tym z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Pamięć i Przyszłość” wspólnie z oddziałem Związku Piłsudczyków 
RP w Kozienicach zostały zorganizowane uroczyste obchody ku 
czci Żołnierzy Wyklętych. Odbyły się one pod patronatem Prezy-

denta RP Andrzeja Dudy w stulecie Odzyskania Niepodległości. Po-
nadto Honorowego Patronatu udzielili: Marszałkowie Sejmu i Se-
natu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administacji, Prezes  Związku 
Piłsudczyków RP gen. Stanisław Władysław Śliwa i inni.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

W odprawionej o godz. 17-tej uroczystej Mszy Św. celebrowa-
nej przez sześciu księży pod przewodnictwem ks. kan. Floriana 
Rafałowskiego uczestniczyło wielu gości, ponad 20 pocztów sztan-
darowych różnych organizacji oraz liczni mieszkańcy Ziemi Kozie-
nickiej. Wśród gości byli między innymi dwaj posłowie na Sejm, 
przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Sekretarz Stanu Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, Starosta Kozienicki Andrzej Jung 
i Burmistrz Miasta Kozienice Tomasz Śmietanka.

Podczas Mszy Św. zostały odczytane, skierowane do organiza-
torów i uczestników uroczystości, okolicznościowe listy od osób re-
prezentujących najwyższe organy i instytucje w naszym państwie.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali Centrum Myśli 
Jana Pawła II usytuowanym w podziemiach Kościoła. Tę część roz-
poczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie „Modli-
twą Armii Krajowej”. W kolejnym programie została przedstawiona 
sylwetka Franciszka Jaskólskiego ps. „Zagończyk” jednego z wielu 
Niezłomnych Ziemi Kozienickiej, a następnie wyświetlono kronikę 
poświęconą ks. Florianowi Rafałowskiemu, skazanemu na Syberię. 
Obecny przy tym ks. Florian w kilku zdaniach podzielił się swoimi, 
bogatymi w cierpienia, przeżyciami z tamtego okresu, a także póź-
niejszymi represjami podczas swojego duszpasterskiego posługi-
wania w parafiach.

Uczestnicy tej niezwykle patriotycznej uroczystości mieli tak-
że okazję obejrzeć film pt. „Stalinowskie Bestie” w którym zostały 
szczegółowo zaprezentowane, okrutne dla Żołnierzy Wyklętych, 
sylwetki sędziów i prokuratorów aparatu represji w Polsce w latach 
1944 – 1956.

W końcowej fazie uroczystości wręczono odznaczenia i ryn-
grafy osobom uznanym za najbardziej zasłużone w działalności 
społecznej. Liczne odznaczenia przyznane przez Prezesa Zarządu 
Krajowego Z.P. wręczał z Jego upoważnienia gen.bryg.zw. Jerzy 
Cichocki. 

Związek Piłsudczyków RP reprezentowała w tej uroczystości 8. 
osobowa delegacja naszego Okręgu z prezesem gen.bryg.zw. Je-
rzym Cichockim, wiceprezesem płk. zw. Stanisławem Olszewskim 
oraz poczet sztandarowy.

Jerzy Dragowski
Stanisław Olszewski
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

W 83 – trzecią rocznicę pożegnania przez leśników 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jego drodze z War-
szawy do miejsca spoczynku na Wawelu w Krakowie, 

w dniu 20 maja 2018 r. odbyła się uroczystość patriotyczno-re-
ligijna zorganizowana przez nadleśnictwo Dobieszyn. To histo-
ryczne wydarzenie miało miejsce przy linii kolejowej w pobliżu 
stacji PKP Grabów n/Pilicą. Miejscowi leśnicy z Nadleśnictwa 
Dobieszyn, w 2005 r. postawili w tym miejscu głaz z tablica epi-
tafijną. 

Uroczystość otworzył nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn 
inż. Paweł Sułkowski, który powitał honorowych gości, poczty 
sztandarowe w tym mieszkańców regionu Warecko-Kozienickie-
go. Mszę polowa odprawił ks. Jan Pękacz, której oprawę zapewnił 
Chór CONTABILE z Warki. Następnie uczniowie z Gimnazjum im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Stromca przedstawili inscenizację 
słowno-muzyczną, a stoisko edukacyjne zapewniło uczestnikom 

GŁOWACZÓW
OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ 

POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

uroczystości wizerunek Marszałka wykonany na krążkach brzozo-
wych. W okolicznościowym przemówieniem wystąpił Nadleśniczy 
Senior gen. bryg. ZP Jan Chryzoston Czachowski, który przedsta-
wił trzy odsłony. W pierwszej przekazał rys historyczny Odzyskania 
przez Polaków Niepodległości, podkreślając rolę jaką w upodmio-
towieniu sprawy polskiej na arenie międzynarodowej miała de-
pesza notyfikacyjna Marszałka wysłana do wszystkich państw 
proklamująca powstanie w dniu 16 listopada Państwa Polskiego. 
W drugiej części wystąpienia przedstawił wizerunek religijny Józe-
fa Piłsudskiego i Jego kult do Matki Boskiej Ostrobramskiej, w trze-
ciej zawarł aforyzmy i przestrogi Marszałka, które w istocie rzeczy 
są aktualne do dziś. Po wystąpieniach złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów oraz zapalono znicze. Degustacja żołnierskiej grochówki 
przygotowanej przez druhów z OSP z Augustowa zakończyła tą 
podniosłą i głęboko patriotyczną uroczystość..

J.Ch.Cz.
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SŁOWO KAPELANA

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z okazji imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz poświęcenia i nadania sztandaru 

Mazowieckiemu Okręgowi Związku Piłsudczyków
Dzień imienin jest sposob-

nością do wyrażenia bli-
skiej i znajomej osobie 

szacunku, poważania, 
podziękowania i za-
pewnienia, że wobec 
niej jesteśmy życzliwi. 
Tak jest, gdy z tą osobą 
możemy się spotkać, 
lub przynajmniej prze-

słać jej życzenia, e-mail 
z kilkoma ciepłymi słowa-

mi bądź zadzwonić z po-
zdrowieniami. 

Pięknym zwyczajem jest pa-
mięć o bliskich w dniu ich imienin.  Tymi, którzy dzisiaj pamię-
tają o osobie Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest Prezes, 
Zarząd i członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej 
Polskiej. Kontynuujecie w ten sposób tradycję, która była żywa 
w okresie II Rzeczpospolitej. 

Historycy odnotowali, że tradycję obchodzenia imienin roz-
poczęli legioniści podczas I wojny światowej, w 1915 r., w Gru-
dzynach koło Jędrzejowa. Oficerowie ofiarowali mu wtedy złoty 
zegarek z napisem „Kochanemu Komendantowi - korpus oficer-
ski”, a III batalion ofiarował piękny album, przechowywany po-
tem w Muzeum Belwederskim.

Klimat tamtych legionowych dni odnajdujemy w kazaniu 
bp Władysława Bandurskiego, który podczas Pasterki sprawo-
wanej w Legionowie, właśnie w owym, 1915 roku powiedzia-
ł:„O! Jak tu miło i błogo wśród Was, Najmilsi w Narodzie, jed-
ni którzyście zrozumieli i odczuli wskazania chwili dziejowej; 
wśród was, którzyście bez mędrkowania powiedzieli: - Dziś lub 
nigdy! – i na szalę wypadków rzucili czyn tak głośny, że sprawa 
polska w Europie donośną się stała i do sprawiedliwego dojrza-
ła załatwienia”. 

W kazaniu tych bp Bandurski wychwala zaangażowanie 
w sprawy narodowe legionistów, w tym Komendanta:„Gdyby 
cała Polska mogła z bliska patrzeć na czyny Wasze i trudy, prze-
konałaby się, jak dzielne ma dzieci i syny, poznałaby, że żyje i ży-
cie swe zawdzięcza Waszej postawie, Waszemu życiu, Waszej 
ofierze! Wszak tam Polska żywa, gdzie Wy, gdzie Wasza krew 
serdeczna gorącego dowodzi życia!” (bp W. Bandurski, Na cza-
tach, kazanie 25.12.1915). 

W 1918 roku Piłsudski swe imieniny obchodził uwięziony 
w twierdzy w Magdeburgu. Z Polski manifestacyjnie wysyłano 
życzenia do Magdeburga, które zresztą nie dotarły do adresata. 
Podobno jednak po uwolnieniu komendanta Niemcy oddali ty-
siące przesyłek. 

W 1919 roku Piłsudski obchodził po raz pierwszy swe imieni-
ny w wolnej Polsce. Liczne delegacje, zwłaszcza młodzieży i tłu-
my ludzi oblegały Belweder. Na placu Saskim Piłsudski przyjął 
rewię wojsk, a później w Belwederze delegacje wszystkich puł-
ków.

W roku 1921 z imieninami zbiegło się uchwalenie przez 
Sejm Konstytucji (17 marca) co uczczono galowym przedsta-
wieniem 18 marca w Teatrze Wielkim (Wystawiono wtedy I akt 
„Hrabiny” i III akt „Halki” Stanisława Moniuszki). Na przedstawie-
niu był oczywiście Marszałek Piłsudski. W czasie spektaklu na-

deszła depesza z Rygi o podpisaniu traktatu pokojowego z Ro-
sją kończącego wojnę z lat 1919-1920. Owacjom nie było końca. 

W ciągu ostatnich trzech lat życia Piłsudski spędzał imieni-
ny w Wilnie. W tym mieście mieszkał w latach swej młodości. Do 
niego wracał myślami. 

O tym mieście tak opowiadał: „Miłe miasto. /…/ Miłe mury 
co mnie dzieckiem niegdyś pieściły, co kochać wielkość prawdy 
nauczyły, miłe miasto z tylu, tylu przeżyciami. Wszystko piękno 
w mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa miłości, 
tu pierwsze słowa mądrości, tu wszystko, czym dziecko i mło-
dzieniec żył w pieszczocie z murami i w pieszczocie z pagórka-
mi. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie!”

Coś z tego klimatu mogliśmy doświadczyć w ramach naro-
dowej delegacji w 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. 
Jednym z akcentów była Msza św. w kościele św. Teresy, przy 
Ostrej Bramie. Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej Józef Pił-
sudski miał zawsze przy sobie. Te obraz wisiał w jego pokoju 
w Sulejówku. 

Po śmierci Marszałka Piłsudskiego 12 maja 1935 roku, nadal 
obchodzono jego imieniny aż do 1939 roku, szczególnie uroczy-
ście w wojsku. Armia zaliczała imieniny Marszałka do świąt naro-
dowych na równi z 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada. 

Drodzy,
Od okresu dwudziestolecia międzywojennego upłynęło już 

wiele czasu. Odeszli do wieczności legioniści. Tymi, którzy kul-
tywują tradycję legionową jest Związek Piłsudczyków Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

Dla Waszej wspólnoty, ale przecież nie tylko dla Waszej, dzień 
imienin Marszałka jest ważnym dniem. Jest to doskonała okazja, 
aby przypomnieć sobie jaką cenę i jaki wysiłek trzeba było za-
płacić, aby Ojczyzna sto lat temu odzyskała wolność. 

Dzisiejszy dzień stanowi okazję, aby zwrócić uwagę na oso-
bę i czyny Józefa Piłsudskiego, docenić je, i podziękować Panu 
Bogu, że posłużył się tym właśnie człowiekiem urodzonym 
w Zułowie koło Wilna, który młodość przeżył w Wilnie i tam za-
palił się ideą walki o niepodległość Ojczyzny. 

15 października 1918 r., na progu odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, papież Benedykt XV wydał „Orędzie do Narodu 
Polskiego”. Zamieścił w nim następujące słowa: 

„Wszelako – niech będą nieskończone dzięki Panu, że wzeszła już 
nareszcie jutrzenka zmartwychwstania Polski! My najgorętsze skła-
damy życzenia, aby Polska – odzyskawszy swoją pełną niezawisłość 
– mogła jak najrychlej w zespole państw zająć należne jej miejsce 
i dalej rozwijać swoją historye narodu cywilizowanego i chrześcijań-
skiego; życzymy również wszystkim narodom, jakże niekatolickim, 
niegdyś podległym Rosyi, aby i im danem było rozstrzygać o wła-
snem losie i rozwijać się pomyślnie według swych pragnień i sił wła-
ściwych sobie.” [Zachowano oryginalną pisownię].  

Szanowni Członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczpospoli-
tej Polskiej!

W swoich środowiskach bądźcie inicjatorami modlitwy 
dziękczynnej Bogu za odzyskaną niepodległość. 

I dalej jak napisał papież Benedykt XV, rozwijajcie historię 
naszego narodu cywilizowanego i chrześcijańskiego. Zaś od Jó-
zefa Piłsudskiego uczcie się samozaparcia sprawie i wytrwałości 
w trosce o dobro Ojczyzny. 

Amen. 
ks. płk Zbigniew Kępa
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