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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy !
Kolejny, 76 -77. numer pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” poświęcony jest w
zasadzie doniosłym rocznicom związanymi: z V Pielgrzymką Związku Piłsudczyków RP na Jasną Górę, zorganizowaną w dniu 22 sierpnia br.; 84. rocznicą śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uroczystościami sierpniowymi, tj. Bitwą Warszawską
1920 r. Z innych wydarzeń istotnych w życiu piłsudczykowskim
to także sierpniowe obchody DNI PAMIĘCI NARODOWEJ na co
składają m.in.: uroczystości nad Środkową Wisłą zorganizowane w dniu 10 sierpnia; obchody 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego w 1919 r. oraz 100. rocznica wyzwolenia Leśnej na
Podlasiu przez Legionistów Polskich.
Z KART HISTORII – prezentujemy artykuł kpt. zw. Łukasza Sowulewskiego „Suwalscy Piłsudczycy dla Niepodległej” oraz
„Dzieje budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie” w opracowaniu płk. zw. Tadeusza Kułakowskiego.
Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH – to tradycyjna Kronika Wydarzeń terenowych struktur Związku m.in.: z Kraśnika, Wyszkowa, Warszawy, Głowaczowa, Koszalina, Kozienic, Suwałk, Sejn i Mińska.
PUBLICYSTYKA – polecamy: esej pióra dr Wiesława Leszka
Ząbka „Spojrzenie na wrzesień 1939 r.; Felieton „QVO VADIS Piłsudczycy”; artykuł ppłk zw. dr Wiktora Cygana „Refleksje o Powstaniu w Sejnach” oraz esej mjr zw. Janusza Kowalkowskiego
„Współcześni Legioniści Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
INFORMACJE – zawierają program XII Kongresu Delegatów
ZPRP, który planowany jest na 7 grudnia 2019 r w Gdyni.
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
W dniu 22 sierpnia 2019 r. piłsudczycy wzięli udział w kolejnej V Pielgrzymce na Jasna Górę
w Częstochowie. Wpisuje się ona w kultywowaną przez ZPRP pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskimi i jego dokonaniach. Stąd organizowane przez Związek Pielgrzymki: do Zułowa na
Litwie; na Jasną Górę, gdzie Marszałek, w dniu 20.X.1921 r. – wzorem Jana III Sobieskiego po
Viktorii wiedeńskiej 1683 r. - złożył Wotum dziękczynne za zwycięską bitwę 1920 r. Najjaśniejszej Pani, a także do Kahlenbergu w Wiedniu. Tu na frontonie kościoła umieszczone są tablice
epitafijne: Jana III Sobieskiego; Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Ojca św. Jana Pawła II, spinające Złotą Klamrą Niepodległości wybitne czyny WIELKICH POLAKÓW, dokonane w obronie
Rzeczypospolitej i Europy.
Red.

Redaguje zespół. Redaktor naczelny - dr Wiesław L.Ząbek, tel. 661 220 353, z-ca redaktora - red. techniczny - Tadeusz Ekiert
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
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1

Z KART HISTORII

POMNIK I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARSZAWIE przy ulicy gen. TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA
Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie został powołany z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Marszałka Piłsudskiego, a Zarząd Główny powierzył. Zygmuntowi Sokołowskiemu i Tadeuszowi Kułakowskiemu zorganizowanie Komitetu Budowy Pomnika w Warszawie.

K

omitet został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim
w Warszawie w kwietniu 1990 roku pod nazwą „Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie”, w następującym składzie: mgr Zygmunt Sokołowski – Przewodniczący, prof. Andrzej Łapicki – V-ce Przewodniczący /wówczas
Rektor PWST/, mgr inż. Tadeusz Kułakowski – Sekretarz, dr Elżbieta
Berkan – Skarbnik, prof. Jan Błeszyński – Członek Zarządu / Katedra
Prawa U.W./, Stanisław Soszyński – Członek Zarządu /Naczelny Plastyk Warszawy/.
Pozostali członkowie Komitetu, to m. innymi: prof. Henryk Samsonowicz /ówczesny Minister Edukacji Narodowej/, prof. Andrzej
Ajnenkel /Dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego, prof.
Andrzej Szczepkowski /wówczas Senator/, Stanisław Broniewski ps.
Orsza, dr Zbigniew Motyczyński /Przewodniczący Federacji Piłsudczyków/.
Komitet planował postawienie pomnika na Placu Zwycięstwa,
dlatego też wraz z wnioskiem o budowę pomnika wystąpił do
władz Miasta Stołecznego Warszawy o przywrócenie dawnej nazwy placu, tj. „Plac Józefa Piłsudskiego”. Nazwa placu została przywrócona, ale odmówiono lokalizacji na pomnik, na tym placu,
motywując brakiem projektu zabudowy, którego opracowanie
mogłoby potrwać do 10-ciu lat. Natomiast zaproponowano nam
Plac Na Rozdrożu, u zbiegu ulicy Szucha i Al. Ujazdowskich. Wobec
takiego obrotu sprawy, na znak protestu, kilku członków Komitetu
zrezygnowało z uczestnictwa w jego pracach, m. innymi Pan Z. Motyczyński.
Komitet przeprowadził otwarty Konkurs na projekt pomnika.
Do konkursu nadesłano 23 prace. Jury Konkursu wyróżniło pracę prof. Tadeusza Łodziany, którą zgodnie z wytycznymi Komitetu przyjęto do realizacji. Jest to postać stojąca, oparta na szabli,
jak gdyby Marszałek przyjmował defiladę. Chociaż były wstępne
ustalenia z ówczesnym Burmistrzem Gminy Centrum-Śródmieście
Panem Rutkiewiczem i poniesiono koszty związane z projektem
zagospodarowania terenu i makietyzacją – nagle Pan Rutkiewicz
odmówił tej lokalizacji, wskazał nową – w Al. Ujazdowskich przy
Belwederze. Komitet nie przyjął tej lokalizacji z uwagi na ruchliwą
arterię i zatrzymujące się autokary z wycieczkami do Łazienek.
Pomimo wielu starań, narad, spotkań z władzami samorządowymi
Stolicy – sprawa toczyła się przez wiele lat, a lokalizacji na Placu J.
Piłsudskiego nie mogliśmy uzyskać.
W czerwcu 1993 roku, podczas Światowego Zjazdu Kombatantów Marynarzy PMW w Gdyni, Przewodniczący Komitetu zwrócił
się do Szefa Sztabu Generalnego gen.broni Tadeusza Wileckiego
z prośbą o przyjęcie patronatu, udzielenia poparcia i pomocy Wojska Polskiego. W sierpniu 1993 roku gen. T. Wilecki przyjął patronat.
W imieniu Szefa Sztabu z Komitetem współpracował na bieżąco
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Dowódca WOW gen. dywizji J. Lewiński.
Dotychczasowe fundusze na budowę – pochodzące z kwest na
cmentarzach oraz na uroczystościach państwowych w Ossowie,
w których brali udział członkowie Komitetu, m.in. Stefan i Józef Melak, płk Wiesław Ząbek oraz znani aktorzy – były zbyt skromne, aby
stanowić kwotę potrzebną choćby na opłacenie odlewu pomnika.
Podczas pobytu w 1994 roku na uroczystościach we Włoszech
na Monte Cassino, Przewodniczący Komitetu Z. Sokołowski ze
spotkanym prof. dr płk Armii USA Panem Zdzisławem Wesołowskim, który sprawował funkcję prezesa Kongresu Polonii na Florydzie, przeprowadził rozmowy dotyczące możliwości finansowego
wsparcia Polonii w budowie pomnika. W bardzo szybkim czasie
Komitet otrzymał z USA od gen. Olivera Peackoka przelew na kwotę 15.000 $ USA. Kwota ta pozwoliła na wykonanie odlewu pomnika w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
Transport form do Gdyni, jak i przywóz odlanej rzeźby dokonał
WOW bezpłatnie.
Dowódca WOW gotową rzeźbę umieścił na honorowym miejscu na Cytadeli. Rzeźba oczekiwała przeszło pół roku na przeniesienie na Plac J.Piłsudskiego.
Nadal prowadzono intensywne rozmowy o uzyskanie lokalizacji na Placu J. Piłsudskiego. Stanowisko Komitetu oraz Wojska
było jednoznaczne. Pomnik musi stanąć na Placu i być odsłonięty
w dniu Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej,
tj. 15 sierpnia 1995 roku.
Z uwagi na niewiele czasu do odsłonięcia pomnika, Dowódca Okręgu Wojskowego na polecenie Szefa Sztabu Generalnego
W.P. wydał polecenie przystąpienia do prac budowlanych /jeszcze
przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. Prace konstrukcyjno-budowlane wykonały Wojskowe Zakłady Remontowo Budowlane
w Nowym Dworze.
W dniu 15 sierpnia 1995 roku – w dniu Święta Wojska Polskiego – Prezydent RP Pan Lech Wałęsa i córka Marszałka Pani Jadwiga
Piłsudska-Jaraczewska dokonali odsłonięcia pomnika w obecności
władz państwowych, m.st. Warszawy i Wojska Polskiego. Oprawę
uroczystości przygotowało wojsko. Uroczystość odsłonięcia pomnika transmitowana była przez TVP program I oraz TVP Polonia.
Szef Sztabu Generalnego W.P. wydał rozkaz oddawania honorów przed pomnikiem osobom wojskowym i jednostkom zwartym. Tym samym pomnik Marszałka I. Piłsudskiego został włączony
jako pomnik Kultury Narodowej.
Opracował:
Tadeusz Kułakowski
były Sekretarz Obywatelskiego Komitetu
Budowy Pomnika J.Piłsudskiego w Warszawie

Z KART HISTORII
POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Stoi Wtopiony w płaszczyznę
Splątanych ulic
Z pochyloną głową
Pełen zadumy,
Ciężko oparty na głowni
Z trudem wykutej
Niepodległości.

Stoi Z zastygłym grymasem
Troski o los
Narodu… Ojczyzny
Zwaśnionej, podzielonej
O którą walczył całe życie Dziś pozostającej
W niebycie.
Stoi Niespokojny o los
Dziś w innych dłoniach.
Czy nie odwrócą biegu
Prawdziwej historii?
Czy jej nie odwrócą?
Czy, wtedy będzie dla niego
To miejsce…?
Wiesław Leszek Ząbek
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Z KART HISTORII

SEJNY
Powstanie Sejneńskie 1919

J

ednym z najbardziej zapomnianych polskich zrywów niepodległościowych jest skierowane przeciwko Litwinom
zwycięskie Powstanie Sejneńskie. Zorganizowane przez
miejscowe struktury Polskiej Organizacji Wojskowej, przyczyniły się do uzyskania tych terenów przez odrodzoną Rzeczypospolitą.
W pierwszej połowie stycznia 1919 r. kpt. Adam Koc, podówczas oficer Oddziału II Sztabu Generalnego WP wezwał do
siebie por. Adama Rudnickiego, któremu rozkazał objęcie komendy nad okręgiem suwalskim i kowieńskim POW.
Wiadomości posiadane w Warszawie na temat tych terenów i istniejącej organizacji były skąpe. Instrukcje otrzymane
przez por. Rudnickiego od kpt. Koca streszczały się w słowach:
Ująć w silne karby istniejącą organizację, rozbudować ją jak najbardziej, przygotować do zbrojnego wyparcia okupantów. Teren
opanować politycznie, uświadomić i scalić narodowo. Współdziałać i pomagać rozwojowi miejscowych „władz” polskich – być dla
nich bodźcem do czynu i wytrwania. Informować z całego terenu
Prus Wschodnich, Litwy – aż po Wilno…
Por. Rudnicki 18 stycznia wyruszył z Warszawy do Suwałk.
Nawiązał wówczas kontakt z dotychczasowym komendantem
okręgu Aleksandrem Putrą oraz z prezesem i wiceprezesem
Tymczasowej Rady Obywatelskiej, którzy natychmiast udzielili
mu potrzebnej pomocy.
Po wzmocnieniu przez nielicznych instruktorów przysłanych z Warszawy i nawiązaniu kontaktów organizacyjnych już
w pierwszych dniach marca okręg został sformowany na nowo.
Składał się z obwodu I Augustów por. Kazimierza Wyszyńskiego (podobwody IIA Raczki, IIB Augustów południe, IIC Augustów północ) i obwodu II Suwałki ppor. Czesława Bernatowicza
(podobwód IID Sejny i IIE Suwałki). Posiadano też sieć konspiratorów na Kowieńszczyźnie (komendant ppor. Ostrowski).
Struktury POW na tym terenie istniały w gminach Dębowo
i Wiżajny, a także wsiach Dowspuda, Czostków, Filipów, Giby,
Hołynka, Jeleniewo, Kolnica, Koniecbór, Krasnopol, Krasnowo,
Kurianki, Lipsk, Łabno, Olszanka, Szczerba, Sztabin, Wółka i Zaboryszki.
Na wschód od Sejn organizowały się też komendy gminne
(lokalne). Z gmin Kopciowo, Lejpuny i części gminy Wołłowiczowce sformowano obwód Kopciowo-Kadysz. Na jego czele
stanął Adolf Bóbko, zaś komendantami lokalnymi zostali Płanueis (Lejpuny), Żytkowski (Kopciowo) i Żukowski (Kadysz).
Początkowo działalność POW była skierowana przeciwko
okupującym te tereny Niemcom, a potem – Litwinom.
W końcu maja, mimo stałego kierowania ochotników do
WP, liczba konspiratorów POW na Suwalszczyźnie wzrosła do
około 1600. Wobec braku należycie wykształconych dowód-
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ców utrzymanie dyscypliny w szeregach nastręczało coraz więcej trudności, tym bardziej, iż ludność – wobec niemieckich bestialstw i coraz bliższej możliwości litewskiej okupacji – domagała się zbrojnego wystąpienia. Komenda okręgu suwalskiego
POW, zdając sobie sprawę z niedostatecznego uzbrojenia konspiratorów, starała się te nastroje tonować.
25 lipca Niemcy opuścili Augustów, do którego pomaszerowały sformowany batalion rajgrodzki POW i kompania partyzancka. Baon ten, przemianowany na III baon 41 pp, objął
służbę na odcinku od granicy Prus Wschodnich po Czarny Bród.
Przesunięcie linii demarkacyjnej na rzekę Czarną Hańczę
i Kanał Augustowski wpłynęło negatywnie na morale peowiaków. W coraz większym stopniu obawiali się, iż miejsce wycofywanych oddziałów niemieckich zajmą litewskie. W tej sytuacji
peowiackie „doły’ żywiołowo parły do wywołania powstania.
Szacowane przez komendę okręgu siły POW zdolne do podjęcia zbrojnego wystąpienia nie były zbyt wielkie, liczono na
około 1200 konspiratorów, z których do 500 miał wystawić podobwód Sejny (od 15 czerwca jego komendantem był pchor.
Hełkowski), a do 200 najpóźniej zorganizowany obwód kalwaryjski (komendant ppor. Ostrowski). Jednak peowiacy mieli niedostateczną ilość broni i wyszkolonych instruktorów.
Ostatecznie powszechnie wiadomym stało się wyznaczenie
przez zwycięskie w I wojnie światowej państwa Ententy granicy polsko-litewskiej. Powiat suwalski i większość sejneńskiego
miały wejść w skład Rzeczypospolitej. 7 sierpnia wojska litewskie opuściły Suwałki, wycofując się w stronę Kalwarii. 10 sierpnia Niemcy wymaszerowali z Sejn, odchodząc przez Suwałki do
Raczek. Natomiast Litwini pozostali w Sejnach, wzmacniając
swój garnizon.
Postawa Litwinów wzburzyła polskie społeczeństwo. Już
12 sierpnia komenda POW zdała sobie sprawę z nieuchronności wybuchu powstania. Por. Rudnicki podjął decyzję o przejęciu inicjatywy w tym zakresie. Rozumiał, iż powstanie musiało
objąć nie tylko tereny przyznane Polsce przez mocarstwa Ententy, ale także czysto polskie okolice Serej-Łoździej po Kalwa-

Ppor. Wacław Zawadzki

Z KART HISTORII

SEJNY

Pomnik powstańców w Sejnach

rię. Posiadano też informacje o chęci wzięcia udziału w powstaniu Polaków z Kowieńszczyzny. Ostatecznie 16 sierpnia zapadła
decyzja o wybuchu powstania i został opracowany jego plan.
Postanowiono sformować grupę powstańczą „Szumowo” (dowódca ppor. Wacław Zawadzki), samodzielne kompanie „Krasnopol” (dowódca pchor. Łankiewicz) i „Giby” (dowódca pchor.
Rosiński) oraz oddziały wydzielone „Łoździeje”, „Sereje”, „Wiejsieje”, „Kopciowo”. Termin wybuchu powstania wyznaczono na
godz. 3.00 dnia 23 sierpnia.
Powstanie rozpoczęło się atakiem sił POW na Sejny, które
po walce zostało zajęte przez Polaków. Jak wspominał Adam
Rudnicki O godz. 20 dnia 23 VIII sytuacja przedstawiała się następująco…

Mogiła powstańców na cmentarzu w Suwałkach

Cały szmat kraju od rz. Czarnej Hańczy – aż po Wiesieje i Kopciowo został rozbrojony. Od północy Litwini zatrzymali się na wysokości Łoździej, gdzie dobili naszych rannych, wymordowali lub
bestialsko pobili rodziny podejrzanych o udział w ruchu.
W naszych rękach znalazło się ponad 400 jeńców z 8 oficerami, 2 k.m., liczne konie i tabor, magazyny i obfity materiał wojenny. Własne straty – 9-ciu zabitych i 28 rannych – nieprzyjacielskie
znacznie większe.
25 sierpnia nastąpiła przeciwakcja wojsk litewskich, które
po walce zdobyły Sejny. Wśród poległych obrońców znalazł się
ppor. Wacław Zawadzki. Wkrótce jednak powstańcy odzyskali miasto. 27 sierpnia w godzinach popołudniowych do Sejn
wkroczyła kompania 41 pp, wzmacniając siły powstańcze.
Dzień 28.VIII. O godz. 5 rano sygnalizowani z pod Łoździej Litwini rozpoczynają znowu natarcie na Sejny. Nacierają dwa baony 1 p.p. lit. z 12 c.k.m. i baterią armat – oraz liczne oddziały szaulisów wzmocnione ochotnikami-Niemcami (kilku z nich wzięto do
niewoli).
Ponieważ w nocy nadeszła jeszcze jedna kompania 41 p.p. –
siły nasze wynosiły: 4 i 5 komp. 41 p.p. – 6 c.k.m. pod d-twem kpt.
Juszczackiego. Mój baon – około 500 kb i 2 c.k.m. Ze swoimi powstańcami bronię odcinka od szosy bereźnickiej do Borek – dalej
w lewo 41 p.p.
Chwilowy brak amunicji zachwiał przez chwilę lewym skrzydłem powstańczym – „reperując” sytuację obrywam porządnie
w lewą nogę… Udaje mi się jednak zostać do końca walki, którą
kończy energiczne przeciwnatarcie lewej kompanii 41 p.p. i naszej
prawoskrzydłowej. Litwini wycofują się na północ, pozostawiając
zabitych, rannych i jeńców. Nasze straty wyniosły w tym dniu tylko
2 zabitych i kilku rannych.
Następne dni przyniosły obsadzenie granicy przez 41 p.p. i zakończyły akcję powstańczą na większą skalę…
Pozostały jedynie oddziały partyzanckie, złożone z ludziodciętych przez „nową granicę” od swych domów – które nie chciały
pogodzić się z losem. Do takich należał np. oddział Kopciowo, który pod d-twem A. Bóbki walczył z Litwinami jeszcze przeszło dwa
miesiące.
W ten sposób zostało zakończone powstanie sejneńskie,
stwierdzając krwią swych najlepszych synów bezprzeczną polskość tej ziemi… łącznie straciliśmy 37 zabitych, kilkunastu zaginionych, około 70 rannych. (…)
1.IX wydałem rozkaz mobilizacyjny i rozkaz wcielenia wszystkich oddziałów powstańczych do 41 p.p.
Zwycięskie powstanie sejneńskie do dziś jest wspominane
przez mieszkańców powiatu sejneńskiego. W sierpniu tego
roku odbyły się tam wielkie uroczystości z okazji setnej rocznicy
zwycięskiego czynu zbrojnego. Mogiły poległych powstańców
znajdują się nie tylko w Sejnach, ale także np. w Suwałkach.
Wiktor Cygan
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SUWAŁKI
Suwalscy Piłsudczycy
dla Niepodległej

W

iększość terytorium Polski po 123 latach niewoli
odzyskała wolność 11 listopada 1918 roku. Wbrew
oczekiwaniom Polaków żyjących pod władzą litewsko-niemiecką, na Ziemi Suwalskiej i Sejneńskiej, Niemcy jeszcze przez szereg miesięcy nie wycofywali się. Zwycięska Ententa, od razu nie naciskała zbyt mocno na ewakuację niemieckich
dywizji ze wschodu, widząc w nich tymczasową zaporę przed
bolszewickimi hordami.
Politycy litewscy, korzystając z osłony niemieckich bagnetów, rozbudowywali swą administrację oraz siły zbrojne na tych
terenach, a Niemcy udzielali im poparcia.
Ks. Stanisław Szczęsnowicz, poseł Ziemi Sejneńsko-Suwalskiej w swym przemówieniu w Sejmie RP w dniu 27 czerwca
1919 roku podawał przykłady zbrodni popełnionych na Polakach na tych terenach, m.in. opisał atak wojska niemieckiego na wiernych zgromadzonych w kościele podczas pasterki
w 1918 r.
Pojawiły się doniesienia o brutalnych napaściach na folwarki na Sejneńszczyźnie i innych aktach przemocy. W okresie
od grudnia 1918 do początków sierpnia 1919 r. na samej tylko
Sejneńszczyźnie zginęło w potyczkach z Niemcami i Litwinami,
bądź z wyroków ich sądów 27 żołnierzy Polskiej Organizacji
Wojskowej, a kolejnych 200 zostało aresztowanych.
Latem 1919 r. Ententa wysunęła żądanie ewakuacji wojsk
niemieckich z polsko-litewskiego pogranicza. Postanowiła
również, że terytoria Polski i Litwy rozgraniczone zostaną linią
demarkacyjną (tzw. Linią Focha).
Większą część spornego obszaru (m.in. Wilno, Suwałki, Sejny i Puńsk) przyznano Polsce.
Niemcy sprawnie przeprowadzili ewakuację swych wojsk,
jednak na miejscu pozostali doradcy, którzy doradzali armii litewskiej oraz grupy żołnierzy niemieckich występujących oficjalnie jako ochotnicy.
Litwini opuścili wprawdzie niektóre sporne tereny, ale za-
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powiedzieli twardą obronę powiatu sejneńskiego, gdzie niezwłocznie skoncentrowali znaczne siły wojskowe.
Konfrontacja zbrojna była nieunikniona.
W nocy z 22 na 23 sierpnia 1919 wybuchło Powstanie Sejneńskie. Miasto przechodziło osiem razy z rąk do rąk, aż wreszcie przejęli je Polacy.
Niemcy opuścili Suwałki 23 sierpnia 1919 r., a 24 sierpnia
do Suwałk wkroczyli strzelcy suwalscy owacyjnie witani przez
wielotysięczne tłumy.
Przed triumfalną bramą zebrali się przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań, komisarze rządowi powiatu suwalskiego i sejneńskiego, delegaci gmin i miejscowych
instytucji. Prezydent Modliński przywitał żołnierzy chlebem
i solą, którzy zasypywani byli kwiatami. W kościele odprawiono Mszę Św. dziękczynną, a następnie odbyła się defilada.
Zaledwie kilka dni po zakończeniu walk i objęciu „linii Focha”
przez oddziały polskie, wieczorem 12 września 1919 roku, do
Suwałk przybył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, wygłaszając
historyczne przemówienie, z którego najczęściej cytowane jest
zdanie: „Dziś Wasza Ziemia jest wolna...”
Chcąc przybliżyć Suwalczanom opisywane wyżej wydarzenia z 1919 roku Piłsudczycy Ziemi Suwalskiej, postanowili
zorganizować cykl inscenizacji słowno-muzycznych w różnych
miejscowościach Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny. Zaprosili do
współpracy Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT z Suwałk i napisali wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia. Gros wydatków
pochłonęło uszycie 9 mundurów niezbędnych do inscenizacji.
Wiele zadań wykonali społecznie członkowie zespołu Ocean
Życia ze stowarzyszenia HORYZONT oraz piłsudczycy. Transport zapewnili wójtowie gmin.
Pierwsza inscenizacja pt. „Zwycięski zryw Polaków” wpisana
była w 3-dniowe miejskie obchody 100 rocznicy wyzwolenia
Suwałk. W tym czasie posadzono m.in. 100 dębów przy trasie
Suwałki Sejny, odsłonięto zrekonstruowane orły przy bramie
byłych koszar wojskowych, odsłonięto mural „100 lat Niepodległości”, a podczas Mszy Św. w konkatedrze pw. Św. Aleksandra, w dniu 24 sierpnia br. modlono się za poległych w czasie
Powstania Sejneńskiego. Po Mszy Św. delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas
uroczystości na Placu Piłsudskiego, w których udział wzięli
przedstawiciele Rządu i Parlamentu RP, władze wojewódzkie
i lokalne, służby mundurowe oraz społeczeństwo, żołnierze
suwalskiego KOP otrzymali sztandar. W uroczystościach wzięli
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udział Piłsudczycy z prezesem ZK ZPRP gen. zw. Stanisławem
Władysławem Śliwą, który odznaczył Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP kilku Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej i Sejneńskiej.
Inscenizację „Zwycięski zryw Polaków” zaprezentowano
w muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja. Treści dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwałki i Suwalszczyznę przedstawili członkowie stowarzyszenia HORYZONT, które
były przeplatane pieśniami z tego okresu, wykonane przez zespół wokalny Ocean Życia. Wybrzmiały m.in. pieśni: „Modlitwa
obozowa”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Tam na błoniu błyszczy kwiecie, „Hej, hej ułani”, „Szara piechota” i „Pierwsza Brygada” - hymn Piłsudczyków.
W rolę J. Piłsudskiego wcielił się por. zw. Krzysztof Rytwiński, jego adiutanta mjr zw. Grzegorz Pietkiewicz, a autorką scenariusza i narratorem była kpt. zw. Jadwiga Sowulewska.
Inscenizację z cyklu „Zwycięski zryw Polaków” pt. „U Polskich stoim granic” społeczeństwo Sejn i Sejneńszczyzny
obejrzało w dniu 17 września 2019 r. w klasztorze podominikańskim. Wśród widowni znaczny udział stanowili uczniowie
sejneńskich szkół średnich. Wymowną chwilą w czasie prezentacji stanowił swoisty apel poległych, uczestników Powstania
Sejneńskiego. Inscenizację poprzedziły Msza Św. w bazylice
sejneńskiej oraz odsłonięcie obeliska poświęconego ostatniemu dowódzcy KOP Sejny ppłk. Michałowi Osmoli w Alei Pamięci Żołnierzy 24 Baonu KOP Sejny na błoniach przyklasztornych.
W uroczystościach udział wzięli m.in. władze samorządowe
Sejn, Sejneńszczyzny, proboszcz parafii sejneńskiej ks. prałat
Zbigniew Bzdak, ks. płk zw. Władysław Napiórkowski, płk zw.
Jarosław Wojciechowicz – dowódca Okręgu Związku Piłsudczyków Ziemi Sejneńskiej, mjr zw. Grzegorz Pietkiewicz – dowódca Oddziału Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej, piłsudczycy z Sejn
i Suwałk, wojsko KOP i społeczeństwo. Całoś uroczystości miała
podniosłą oprawę z wciągnięciem flagi Polski na maszt, odśpiewaniem hymnu i składaniem wiązanek kwiatów.
Kolejna inscenizacja zaprezentowana przez suwalskich piłsudczyków i zespół Ocean Życia w Jeleniewie, w dniu 22 września 2019 r. została poprzedzona. Mszą Św. w kościele parafialnym. Po jej prezentacji piłsudczycy oraz część widzów udała
się pod obelisk ku czci marszałka J. Piłsudskiego, gdzie krótkie
przemówienie wygłosił wójt gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz. Odśpiewano hymn Polski i złożono wiązanki kwiatów.
Ostatnia inscenizacja z cyklu „Zwycięski zryw Polaków” odbyła się w Filipowie w dniu 28 września 2019 r. Przed jej reali-
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zacją piłsudczycy złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem ku
czci marszałka J. Piłsudskiego na Placu Stefana Batorego.
Salę widowiskową Urzędu Gminy wypełnili mieszkańcy Filipowa a wśród nich wójt gminy Filipów Tomasz Rogowski, dyr
GOK Barbara Orchowska, radni filipowscy. Przedstawienie zostało życzliwie przyjęte przez widownię i nagrodzone gromkimi brawami. „Piłsudski” po spektaklu pozował do wielu zdjęć,
a nauczyciele historii zaprosili artystów, by powtórzyli inscenizację w mijscowej Szkole Podstawowej w listopadzie z okazji
rocznicy odzyskania Niepodległości.
Podsumuwując realizację projektu w czterech miejscowościach Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny jesteśmy przekonani,
że dla Polaków 100-lecie odzyskania Niepodległości traktowane jest jako ważna rocznica, że można obchodzić ją nie tylko na
poziomie państwowym, ale również blisko ludzi i społeczności
lokalnych. Może wzmocnić pozytywne kojarzenie Polski z niezależnością, wyjątkowością, zbudować wizerunek kraju, który
jest dumny ze swojej historii, osiągnięć najwybitniejszych postaci. Wpisuje się w starania Polski budowania polityki pamięci
a także wzmacniania więzi obywateli, szczególnie wśród społeczności lokalnych. Prezentacja artystów w mundurach przyczyniła się do indentyfikacji z ukazywanym okresem historii lat
1914-1920 i miała na celu propagowanie współczesnym pokoleniom Polaków czynu i postaci pierwszego marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy.
Łącznie inscenizację obejrzało ponad 700 widzów. Pozyskane z projektu mundury legionowe wykorzystane będą w czasie
innych uroczystości zarówno krajowych jak i lokalnych.
Zadanie, które zostało zrealizowane przez Oddział Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej przy współpracy z zespołem wokalnym Ocean Życia ze Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją HORYZONT, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Suwałki, Ziemię Suwalską i Sejneńską wpisuje się w „Program Wieloletni Niepodległa 2017 – 2021”
Tekst: kpt. zw. J. Łukasz Sowulewski
Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia
Seniorzy z Pasją HORYZONT
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA
KRONIKA WYDARZEŃ
x 12 maja 2019 r. piłsudczycy Okręgu Mazowieckiego ZPRP
zorganizowali uroczystości, w miejscowym Ratuszu Warszawa-Rembertów związane z obchodami Rocznicy Śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
x 10 sierpnia 2019 r. Okręg Mazowiecki ZPRP zorganizował
letni „pilnik piłsudczykowski” w m. Skurcza, w ramach uroczystości patriotyczno – wojskowej zorganizowanej na Środkowej Wiśle.
x 15 sierpnia 2019 r. piłsudczycy z Okręgu Mazowieckiego
i Okręgu Nadbużańskiego wzięli udział w obchodach 99.
Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
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KRAŚNIK
KRONIKA WYDARZEŃ
x 3 sierpnia 2019 r. piłsudczycy z Okręgu Kraśnik ZPRP wzięli
udział w uroczystościach na cmentarzu Legionistów Polskich
w Jastkowie, poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny,
w dniach 31 VII – 3 VIII 1915 r. Od 2003 r. dla uczczenia tych
wydarzeń organizowany jest marsz na trasie Lublin - Jastków
zakończony mszą polową na miejscowym cmentarzu i złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem ku czci poległych
legionistów 4 pułku piechoty mjr Bolesława Roji.
x 15 sierpnia, zgodnie z wieloletnią tradycją piłsudczycy Okręgu Kraśnik wzięli udział w zorganizowanych przez władze
samorządowe Kraśnika uroczystościach związanych z Dniem
Wojska Polskiego i Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.
x W dniu 22 sierpnia 2019 r. liczna grupa członkowie Okręgu
Kraśnik ZPRP wzięła udział w V Pielgrzymce Piłsudczyków na
Jasną Górę w Częstochowie.
x W dniu 20 sierpnia 2019 r. delegacja Okręgu wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach na cmentarzu wojennym żołnierzy polskich upamiętniających bitwę
I i III Brygady Legionów Polskich [ 4XI1915r. i 4-6 VII 1916 r.]
z wojskami rosyjskimi pod Kostiuchnówką na Wołyniu.
x W dniu 25 sierpnia 2019 r. delegacja Okręgu Kraśnik oraz
Oddziału w Tomaszowie Lubelskim wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w Komarowie, w uroczystościach upamiętniających zmagania wojska polskiego [30 VIII – 1 IX 1920]
z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego. W dniu 31 sierpnia
1920 r. pod Komarowem stoczona została największa bitwa
kawalerii, gdzie 1. Dywizja Jazdy płk Juliusza Rommla pod
Wolicą Śniatycką rozbiła główne siły Budionnego.
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SKURCZA
UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNOWOJSKOWA W SKURCZY
Reportaż własny znad środkowej Wisły
Soczysta zieleń, obficie pokrywająca nadbrzeżne łęgi
rzeki, tradycyjnie – jak rokrocznie - otulona ciemnym nawisem chmur przesłaniających tak oczekiwane słońce, łowiła
napływające myśli: czy nie zacznie padać…
Ale gdy nawet to nie wystraszyła by wiernych uczestników uroczystości – jak co roku – licznej delegacji Leśników
Polskich wraz ze sztandarem i byłym nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn Janem Chryzostonem Czachowskim na
czele.
Bowiem w sierpniowe uroczystości wpisuje się uroczystość rokrocznie obchodzona dla uczczenia tradycji oręża
polskiego związanych ze środkową Wisłą: od Powstań Narodowych; Czyn Legionowy czy wojnę polsko-bolszewicka
1920 r. W związku z tym, w uroczystościach wzięła udział
liczna grupa Związku Piłsudczyków RP z oddziałów: Warszawa, Kraśnik, Głowaczów, Kozienice, Mińsk Maz.
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W

dniu 10 sierpnia 2019 r. z okazji 75. rocznicy walk
na środkowej Wiśle odbyła się w m. Skurcza k/Wilgi
w pow. garwolińskim uroczystość patriotyczno-wojskowa zorganizowana przez Zarząd Inżynierii Wojskowej Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego WP i Stowarzyszenie
Saperów Polskich przy udziale władz samorządowych Gminy
Wilga. W miejscu, gdzie znajduję się monumentalny pomnik
poświęcony saperom biorących udział w zabezpieczeniu forsowania Wisły przez oddziały 1. Armii WP. Tutaj też na pamiątkę
tych wydarzeń powstał skansen militarny zawierający elementy uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej i sprzętu inżynieryjnosaperskiego.
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SKURCZA

W bogatym programie uroczystości było kilka odsłon.
Rozpoczęła się od mszy polowej celebrowanej przez ks. kapelana por. Mariusza Leonika, w koncelebrze z proboszczem
miejscowej parafii ks. Markiem Żakiem. W wygłoszonej homilii ks. kapelan ks. por. Leonik podkreśli ofiarę złożonej krwi przy
forsowaniu Wisły i ofiarność żołnierzy przy zabezpieczeniu przeprawy przez rzekę i przy budowie mostu. „Pamięć o nich, o bohaterach tamtych dni - trwać musi. Winniśmy jesteśmy im to,
jak wspomnienie, jak modlitwę… Dziś chętnie wszystko negujemy. Tu działała 1. Armia WP. Czy była tu potrzebna? Czy nie
było innego rozwiązania? Dziś też podważamy sens Powstania Warszawskiego. A przecież tymi ludźmi, tymi żołnierzami
kierowała miłość do Ojczyzny. Czy było warto – podkreślając
bilans strat i ofiar? Było warto. I tu, saperzy budując kilometrowy most przez Wisłę tworzyli historię, którą dziś upamiętniamy. Dziś czcimy bohaterów, którzy oddali tu swe życie… Mówimy, „historia – to świadectwo dziejów. Historia – to mistrzyni
życia… Współczesny patriotyzm to walka o Polskę…”
Część religijno-patriotyczną zakończył koncert pieśni patriotycznych oraz pokaz musztry z bronią w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Żołnierze
Września 1939 Garnizonu Dęblin pod kierownictwem por. rez.
Tadeusza Kucharskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się pod Pomnik Sapera, gdzie odbyła się dalsza uroczystość wojskowa
po drodze zwiedzając ekspozycję sprzętu bojowego wojsk inżynieryjnych oraz przygotowaną wystawę planszową z budowy historycznego mostu. Kolejna odsłona to „Piknik Saperski”,
w czasie którego niedostatki pogody rekompensowała pyszna,
„żołnierska grochówka” przygotowana przez Gminne Koło Gospodyń i przysmaki z grilla serwowane przez strażaków z OSP.
Natomiast Piłsudczycy wzięli udział w „Pikniku Piłsudczykowskim” zorganizowanym w pobliskim Barze. Degustując miejscowe „przysmaki” – w Barze u Zosi - gdzie zjesz
jak u mamy - myślami uciekałem w refleksje na temat niechcianych pomników żołnierskiej chwały. Czy ktoś wysuwając wniosek o usunięcie Pomnika z racji „politycznego
zaślepienia” albo przysłowiowego nieuctwa zastanowił
się, że pilnuje on wiecznego snu poległych tu żołnierzy, że
stoi na ziemi zroszonej potem i krwią żołnierską w służbie
Ojczyzny – o czym przypominał w homilii ks. kapelan por.
Mariusz Leonik. Józef Piłsudski po tragicznych , majowych
wydarzeniach 1926 r. pisał: „każda krew przelana, zwaśnionych stron, ma ten sam kolor…” Pamięć o żołnierskich
dokonaniach trwać musi. Prymas Tysiąclecia ks. kardynał
Wyszyński mówił „Narody, które tracą pamięć – tracą życie”. Dedykuję to przesłanie tym „naprawiaczom” historii.
A przecież tak niewiele trzeba, ażeby to Miejsce Pamięci Narodowej znowu odżyło. Dobrze, że cofnięto decyzję
i znalazły się środki na renowację Pomnika, który nigdy nie
był odsłonięty i poświęcony, a planowany jest do odsłonięcia w przyszłym roku – ku wiecznej pamięci żołnierza polskiego walczącego o niepodległość Ojczyzny na przestrzeni ojczystych dziejów.
Wiesław Leszek Ząbek
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V PIELGRZYMKA PIŁSUDCZYKÓW NA JASNĄ GÓRĘ
W dniu 22 sierpnia 2019 r. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej zorganizował V Pielgrzymkę Piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie. W jej trakcie piłsudczycy wzięli udział: w uroczystej mszy św. w Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji Ojczyzny, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy
oraz Związku Piłsudczyków RP i ich Rodzin; złożeniu kwiatów pod Tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci
Narodu; uroczystej zbiórce Okręgów i Oddziałów ZPRP celem wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie organizacyjne; wręczeniu Sztandaru dla Okręgu w Świdwinie; w spotkaniu Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP z Wojewodami, Starostami, Prezydentami Miast Burmistrzami i Wójtami zaprzyjaźnionych władz państwowych i samorządowych oraz w Apelu Jasnogórskim podczas którego Związek Piłsudczyków RP przekazał Votum dla Najjaśniejszej Pani Matce Boskiej Częstochowskiej.
Tradycyjnie zatem V Pielgrzymka miała kilka odsłon:
Pierwsza odsłona: UROCZYSTA ZBIÓRKA
Piąta pielgrzymka piłsudczyków, oficjalnie rozpoczęła się
o godz. 11,30 od złożenia wiązanki kwiatów pod Tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodu, które
w imieniu Związku złożył prezes Zarządu Krajowego gen. zw.
Stanisław Władysław Śliwa. Inna delegacja Prezydium Zarządu
Krajowego ZPRP złożyła kwiaty pod Pomnikiem Marszałka na
placu przed Ratuszem w Częstochowie. Następnie odbył się
przemarsz z Wałów Klasztoru Jasnogórskiego do miejsca uroczystej zbiórki w auli św. Jana Pawła II. Po wprowadzeniu sztandarów Związkowych i odśpiewaniu Hymnu Związku Piłsudczyków RP, uroczystość otworzył, a także powitał Honorowych
Gości i przybyłych uczestników pielgrzymki prezes Zarządu
Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa.
Następnie dokonano uroczystego wręczenia i poświęcenia
Sztandaru dla Okręgu Świdnickiego ZPRP. Po czym - po wyprowadzeniu sztandarów - nastąpił przemarsz do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego.
Druga odsłona: MSZA ŚWIĘTA PIŁSUDCZYKOWSKA
Następnie uczestnicy uroczystości zorganizowaną kolumną
ze sztandarami przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie
o godz. 13.30 kapelan Związku Piłsudczyków RP ks. prałat gen.
dyw. zw. dr Marian Próchniak w koncelebrze z ks. prałatem gen.
bryg. dr. Eugeniuszem Skalskim odprawili Mszę św. w intencji
Ojczyzny, śp. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
i Jego Żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej
Polski i Ich Rodzin.
Przed zakończeniem Mszy św. prezes Zarządu Krajowego gen.
zw. Stanisław Władysław Śliwa złożył wotum Hetmance Żołnierza Polskiego.
Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się do Historycznej Sali Rycerskiej Jasnogórskiego Klasztoru.
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Trzecia odsłona: UROCZYSTE FORUM PIŁSUDCZYKÓW
W historycznej Sali Rycerskiej, po złożeniu
meldunku prezesowi gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie, uhonorowaniu pocztów sztandarowych i powitaniu uczestników uroczystości
nastąpiło wręczenie nominacji Generalskich i Oficerskich oraz stosownych ryngrafów dla zasłużonych członków Związku i osób wspierających ruch
piłsudczykowski.
Nominacje generalskie otrzymali:
x Prof. Wiesław Jan Wysocki.
x Ks. Edmund Skalski.
x Kol. Stanisław Olszewski.
x Kol. Włodzimierz Pecelt.
Ponadto zostały wręczone przez prezesa Związku
Piłsudczyków RP złote i srebrne Krzyże Związku
oraz awanse na kolejne stopnie związkowe.
Czwarta odsłona: SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO Z DZIAŁACZAMI
Kolejnym punktem bogatego programu Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę było spotkanie Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP [podczas
obiadu] z wojewodami, starostami, prezydentami, burmistrzami i wójtami oraz przedstawicielami władz samorządowych zaprzyjaźnionych ze
Związkiem celem podsumowania dotychczasowej współpracy i nakreślenia wspólnych przedsięwzięć na dalsze lata.
Piąta odsłona: APEL JASNOGÓRSKI
O godz. 21.00 piłsudczycy uczestniczyli w Apelu
Jasnogórskim, z udziałem Kapelana Jasnogórskiego o. gen. bryg. zw. dr Eustachego Rakoczego i Kapelana Związku Piłsudczyków RP ks. prałata gen.
dyw. zw. dr Mariana Próchniaka. Prezes Zarządu
Krajowego ZPRP gen. zw. mgr Stanisław Władysław Śliwa odczytał akt zawierzenia Najjaśniejszej
Pani Matce Boskiej Częstochowskiej piłsudczyków. Modlitwę różańcowa poprowadził ks. prałat
gen. bryg. zw. Edmund Skalski. Udział licznych
pocztów sztandarowych, odśpiewanie na początku Apelu Hymnu Narodowego „Jeszcze Polska
nie zginęła…” oraz Hymnu „Boże coś Polskę…”
nadało szczególną oprawę tej podniosłej modlitwie u stóp Świętego Obrazu.
Wiesław L. Ząbek
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KAŁUSZYN
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
SZTANDARU DLA OKRĘGU
WSCHODNIO-MAZOWIECKIEGO

1

2 września 2019 roku o godzinie 10.00
w Kałuszynie na głównym placu w centrum miasta odbyła się uroczystość wyręczenia i poświęcenia Sztandaru dla Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego z okazji „Dnia
Związku Piłsudczyka” oraz 80. rocznicy Bitwy
Wrześniowej pod Kałuszynem 1939 roku, nad
którą Patronat Narodowy objął Prezydent RP
Andrzej Duda.
Sztandar został ufundowany przez Komitet
Honorowy, którego przewodniczącym był gen.
zw. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. Matką
chrzestną była ppor. zw. Maria Joanna Wieczorek praprawnuczka żołnierza IV Pułku Piechoty
legionów Polskich. Ojcem chrzestnym - dr Jan
Tarczyński wnuk oficera Legionów Polskich, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członek
Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.
Uroczystości przewodniczył prezes Zarządu
Krajowego, generał Związku Stanisław Władysław Śliwa oraz burmistrz Kałuszyna Arkadiusz
Czyżewski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Związku Piłsudczyków RP z Okręgów i Oddziałów z Gdańska, Gdyni, Ciechanowa, Wyszkowa, Warszawy, Kraśnika, Olecka,
Ostrowi Mazowieckiej, Sycowa; poczty sztandarowe piłsudczykowskie i lokalnych stowarzyszeń społecznych i szkolnych; parlamentarzyści
RP oraz honorowi goście, m.in.: sędzia Pan Bogusław Niziński, członek Kapituły Orła Białego;
Pan Jan Tarczyński, Starosta Miński; Burmistrz
Sulejówka; Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk
Mazowiecki; Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy;
oraz wójtowie Gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Stanisławów, Mińska
Mazowieckiego.
Wojsko Polskie i służby mundurowe reprezentowali: dowódca Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim, dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim,
Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim.
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KAŁUSZYN
Obecni byli kombatanci, rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem, duchowni, młodzież szkolna. Uroczystości zabezpieczyła
Kompania Honorowa 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, a także Orkiestra Wojskowa z Siedlec.
Uczestników uroczystości i Honorowych
Gości powitał prezes Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego Związku Piłsudczyków RP płk zw.
Ignacy Wieczorek, który następnie złożył raport o gotowości do uroczystości - wyręczenia
sztandaru - generałowi Związku Stanisławowi
Władysławie Śliwie.
Prezes Zarządu Krajowego, w swym przemówieniu zwrócił uwagę na doniosły fakt posiadania sztandaru i szacunek jaki należy mu
oddać – zgodnie z tym jak mówił o tym marszałek Józef Piłsudski.
Sztandar został poświęcony przez księdza
kapelana kapitana Piotra Listopada, księdza dr
Gabriela Białomyzy proboszcza parafii Prawosławnej w Mińsku Mazowieckim oraz księdza
prałata Dziekana Dekanatu Mińskiego Władysława Szymańskiego.
Poświecony Sztandar odebrał z rąk generała Związku Stanisława Władysława Śliwy prezes
Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego Związku
Piłsudczyków RP płk zw. Ignacy Wieczorek, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu w składzie: mjr zw. Maciej Gołębiowski,
mjr zw. Zbigniew Abramowski, mjr zw. Jerzy
Mroczek.
Podczas uroczystości wyręczone zostały
nominacje, awanse i odznaczenia związkowe
i państwowe.
Następnie dalsza uroczystość odbyła się na
cmentarzu parafialnym w Kałuszynie pod Pomnikiem Bitwy pod Kałuszynem we wrześniu
1939 roku, gdzie została odprawiona polowa
Msza Św. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie wieńców i kwitów pod pomnikiem.
Wspólny obiad w miejscowej Szkole Podstawowej zakończył te wyjątkowe wydarzenie
dla Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego ZPRP.
płk zw. Ignacy Wieczorek
mjr zw. Marek Nowicki
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8. Brańszczyk – tablica pamiątkowa w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się szpital powstańczy.

WYSZKÓW
KRONIKA WYDARZEŃ

P

iłsudczycy z Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie nie
zwalniają tempa. Są inicjatorami wielu przedsięwzięć na
terenie powiatu wyszkowskiego, podejmują różnorodne
działania i uczestniczą w ważnych wydarzeniach patriotycznych
na terenie swojej Małej Ojczyzn. Są nieodłącznym elementem
wyszkowskich działań lokalnych. Dlatego organizują wspólne wycieczki, prelekcje w szkołach, zapraszają młodzież na organizowane uroczystości. Bardzo dobrze układa się współpraca z klasami
mundurowymi CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie. A przed Piłsudczykami jeszcze w tym roku nowe zadania do wykonania.
Ważne miejsce w planie działań związku zajmuje powstanie
styczniowe i Piłsudczycy podejmują działania, żeby przywrócić pamięć o lokalnych bitwach i ich bohaterach. I chcą, żeby tę pamięć
kultywowało młode pokolenie. Pokolenie powstańców styczniowych budziło ogromny szacunek wśród swoich następców, szczególnie Józefa Piłsudskiego. Wielu mieszkańców ziemi wyszkowskiej
oddało swoje życie, wielu spotkały represje. Wyszków też aktywnie
wspierał powstańców i dlatego zaborcy odebrali mu prawa miejskie. Odzyskał je dopiero po I wojnie światowej.
• Wycieczki śladami Powstania Styczniowego
Już po raz kolejny Piłsudczycy, tym razem z okazji 155. rocznicy zakończenia powstania styczniowego na terenie powiatu wyszkowskiego, odwiedzili miejsca upamiętniające wydarzenia rozegrane na terenie Puszczy Białej, a więc również na terenie powiatu
wyszkowskiego. Tutaj miały miejsce liczne walki powstańcze i wiele
osób oddało życie za wolność swojej ojczyzny. Organizatorem tej
żywej lekcji historii o powstaniu styczniowym są władze powiatu
wyszkowskiego i Związek Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego
w Wyszkowie. Zawsze uczestniczą uczniowie klasy mundurowej
z CEZiU wraz z opiekunami. Uczestnicy objazdowej wycieczki odwiedzili między innymi:
1. Wyszków, Sanktuarium św. Idziego - tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Kapelanów Puszczy Białej;
2. Kamieńczyk - zbiorowa mogiła 14 powstańców poległych w potyczce pod Fidestem;
3. Deskurów - tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Bronisława Deskura Majora Powstania Styczniowego.
4. Suwin – pomnik poświęcony 12 powstańcom, mieszkańcom
Suwina poległym 22 czerwca 1863 r. w potyczce pod Popowem;
5. Sieczychy – Dąb „wieszaciel”. Wg przekazów na jego pochylonych nad drogą konarach Rosjanie wieszali schwytanych w puszczy powstańców;
6. Przetycz – kapliczka poświęcona powstańcom, którzy 28 lutego
1863 r. odnieśli zwycięstwo w potyczce pod Przetyczą, którą dowodził Władysław Cichorski ps. „Zameczek”
7. Poręba – kapliczka powstańców 1863 r., grób płk. Karola Fryczego, ciężko rannego w bitwie pod Łączką 23 maja 1863r;
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• Linia Powstańców 1863
156 lat temu pod Ochudnem kilka kilometrów od Wyszkowa
dowódcy carskiego wojska kazali poszerzyć kilkukilometrową leśną drogę, aby ułatwić wojsku likwidację powstańczej partyzantki
w Puszczy Białej. 18 maja pamięć o tym miejscu została przywrócona. Dzięki staraniom wielu organizacji, Piłsudczykom Okręgu Nadbużańskiego i darczyńcom upamiętniono to tragiczne dla Polaków
miejsce. Mieszkańcy powiatu wyszkowskiego i goście oddali hołd
bohaterom tamtych dni, odsłaniając pamiątkową kapliczkę oraz
oddając do użytku punkt turystyczny „Linia Powstańców 1863”.
Niedaleko tego miejsca znajduje się mogiła kryjąca bezimiennych
bohaterów walk powstańczych i z okresu I wojny światowej. Na tablicach informacyjnych oraz okazałym krzyżu upamiętnieni zostali
powstańczy dowódcy z tych terenów.
W asyście wielu znamienitych gości m.in. przedstawicieli Sejmu
RP, wicemarszałka województwa, władz samorządowych powiatu
i gmin - Wyszków oraz Rząśnik, Lasów Państwowych, organizacji
kombatanckich oraz Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański
w Wyszkowie złożono kwiaty i oddano hołd. Ważnym elementem
uroczystości było poświęcenie drewnianej kapliczki z inicjatywy
Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański. To już kolejna taka
powstańcza kapliczka na terenie wyszkowskiej ziemi.
• Spotkanie z prezydentem RP
Charytatywny piknik rodzinny „Pomagam z radością” zorganizowało 6 lipca Zgromadzenie księży orionistów w Brańszczyku nad
Bugiem, niedaleko Wyszkowa. Szczególnymi gośćmi była para
prezydencka RP Agata i Andrzej Duda. Nie zabrakło na pikniku
Piłsudczyków z Wyszkowa. Życzenia od Okręgu Nadbużańskiego
przekazał Jerzy Żółkowski, który też z parą prezydencką zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. Prezydent Duda przyjechał do Brańszczyka, aby wesprzeć zarówno akcję „Pomagam z radością”, jak i wielu
innych dzieł zainicjowanych przez księży orionistów. „Pomagam
z radością” to akcja charytatywna, której celem jest wspieranie dobroczynności przez przekazywanie darów konkretnym osobom
i instytucjom. Zgromadzenie służy w Domu Pomocy Społecznej
oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Domu Emeryta.
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• Pamiętamy o rocznicy Powstania Warszawskiego
1 sierpnia w Wyszkowie obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkanie zgromadziło licznych
mieszkańców, przedstawicieli różnych środowisk i władze gminy
i powiatu. Od wielu lat uczestnikami obchodów jest Związek Piłsudczyków z Wyszkowa, który przybywa z pocztem sztandarowym, a jego przedstawiciele składają kwiaty przed pomnikiem
Gloria Victis. Punktualnie o godz. 17.00 jak w całej Polsce, zawyły syreny alarmowe, na ulicach zatrzymał się ruch. Odśpiewano
hymn państwowy, przed pomnikiem złożone zostały kwiaty.
• Na uroczystościach w Ossowie
Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku odbyły się
rónież w Rybienku Leśnym. Część Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego uczestniczyła w tych obchodach, a kilku przedstawicieli wyjechało na rekonstrukcję bitwy do Ossowa. Piłsudczycy
z Wyszkowa budzili żywe zainteresowanie nie tylko licznych mediów, ale też zwykłych widzów. Wielu pozowało z nimi do zdjęć.
To nie tylko pamięć o bohaterach, którzy zatrzymali marsz bolszewików na Europę, ale też wspaniała lekcja historii.
Uroczystości w podwarszawskim Ossowie upamiętniające
99. rocznicę Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się przed południem
przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego
Skorupki, kapelana 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej imienia Weteranów 1863r.
Następnie odsłonięte zostały popiersia: śp. ks. Romana Indrzejczyka i śp. Arkadiusza Protasiuka. Później odbyła się uroczysta Msza św. i apel poległych. Po części oficjalnej wielotysięczna
widownia miała okazję obejrzeć widowisko plenerowe „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. W inscenizacji wzięło
udział 150 rekonstruktorów. Uroczystości na polu bitwy prowadził piłsudczyk ze Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej
ppłk Andrzej Michalik, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii I Pułku Ułanów Krechowieckich. On też jest głównym pomysłodawcą i reżyserem przedstawienia. Prezydent Andrzej Duda
przesłał list z pozdrowieniami. Rekonstrukcji towarzyszył piknik
historyczny i festyn rodzinny.
Bój z bolszewikami pod Ossowem rozegrał się 14 sierpnia
1920 r. Był on częścią Bitwy Warszawskiej, w wyniku której Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. Bitwa, która prze-
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szła do historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”. została uznana za
osiemnastą, pod względem znaczenia, bitwę w historii świata.
Uratowała Polskę i kraje Europy Zachodniej przed komunizmem.
W walkach poległo, zaginęło i zostało rannych ok. 600 żołnierzy.
Uczestnicząc w tych wydarzeniach Związek Piłsudczyków z Wyszkowa oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej, w szczególności Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i jego żołnierzom.
• 99. rocznica Bitwy Warszawskiej w Rybienku Leśnym
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej
Królowej Polski w Rybienku Leśnym. Po Mszy św. mieszkańcy
przeszli pod pomnik poległych w 1920 roku żołnierzy. Tam delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Kwiaty złożyła też delegacja
ZP RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie z gen. bryg. zw. Konradem Wróblem na czele. Akcent patriotyczny podtrzymała swoim
koncertem Orkiestra Dęta OSP w Wyszkowie. Mieszkańcy mieli
również okazję obejrzeć wystawę przygotowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną „Bitwa Warszawska 1920 – zatrzymać bolszewików”.
• Częstochowa – przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej
Niezwykłym przeżyciem dla Piłsudczyków z Okręgu Nadbużańskiego była V Dziękczynna Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP do Hetmanki Oręża Polskiego na Jasną Górę w dniu
22 sierpnia 2019 roku. Tu poczuli się nierozerwalną cząstką wielkiej ogólnopolskiej Rodziny Piłsudczyków. Mieli okazję pomodlić
się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej,
przedstawić swoje prośby, prosić o opiekę i błogosławieństwo.
Złożyli kwiaty, spotkali się z Piłsudczykami z całej Polski, a przede
wszystkim uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego legionistów, Piłsudczyków i ich
rodzin oraz Apelu Jasnogórskim.
Teresa Przygoda
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FELIETON

QVO VADIS PIŁSUDCZYKU?

D

o napisania eseju skłania mnie nie tylko listopadowa
nostalgia jaką niesie nieuchronna zmiana w przyrodzie.
W miejsc pięknej typowe polskiej jesieni i babiego lata
nadchodzi jesienna szaruga. Nieuchronnie nadciąga również
zimny podmuch nieprzyjaznej zimy… Ale przecież listopad to także okres doniosłych rocznic, przeżyć związanych z Odzyskaniem
Niepodległości i Świętem Zmarłych… a więc czas na refleksję…
nad życiem. Sensem egzystencji ludzkiej nieuchronności przemijania… Tak, przemijania… Refleksji wyzwalanej i spotęgowanej
Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym… Jest to okres
wspominania wielkich luminarzy piłsudczykowskich, współtwórców ruchu piłsudczykowskiego i naszego Związku, śp.: gen. Stefana Tarnawskiego; gen. Antoniego Hedę ps. „Szary”; płk. Jana
Sadowskiego; Stefana Gratunika; płk. Kazimierza Nicińskiego,
a także byłych prezesów: Zenona Janusza Michalskiego; Henryka Janusza; Leszka Bożydara Zycha; Romualda Mirosławskiego;
Stanisława Malowańskiego; Edwarda Ćwiczyńskiego; Jacka Józefowicza; Janusza Chołuja czy Wacława Bojarskiego.
TAK BYŁO
Byliśmy wtedy pionierami ruchu niepodległościowego. Inspiratorami i współorganizatorami uroczystości patriotyczno-religijnych,
które aktualnie wpisały się w przedsięwzięcia państwowo-rządowe
czy praktykę działania Wojska Polskiego i Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Ale wtedy należało o te uroczystości
walczyć. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami i związkami o proweniencji niepodległościowej. Dlatego też we wrześniu 1996 r.
powołaliśmy w Muzeum Wojska Polskiego - Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Kombatanckich i Piłsudczykowskich
[PONKiP]; a w dwa lata później Komitet Obrony Pamięci Narodowej
[KOPN] skupiający kilkanaście związków kombatanckich i niepodległościowych. Wtedy podwoje Zamku Królewskiego, Muzeum
WP, Muzeum Niepodległości czy Centralnej Biblioteki Wojskowej
stały otworem dla realizacji naszych przedsięwzięć statutowych:
sesji naukowych; prelekcji; wystaw tematycznych „piłsudczanów”;
spotkań z luminarzami kultury i nauki; wybitnymi historykami czy
działaczami niepodległościowymi okresu Legionów i POW. Organizowaliśmy, cykl wieczorów wspomnień „Być Polakiem”„Gdzie jesteś
Polsko” z udziałem delegacji kombatanckich funkcjonujących na
terenie Wielkiej Brytanii, Belgii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki
czy Kanady.
TAK JEST
Wracając na grunt piłsudczykowski, podjęliśmy wyzwania jakie
przyniosły nowe zmiany w Statucie ZPRP. Wiem! Staramy się…?
Zafascynowani pięknem munduru, chętnie stroimy go w ozdoby
- stopnie, znaki, odznaki, znaczki… najchętniej Honorowe Krzyże,
nawet za pół roku przynależności do Związku. A przecież powołane
są Kapituły, Rady Opiniodawcze. Są opracowane regulaminy, zasady… Czy przestrzegamy tego! Czy to jest podstawowy sens zmian
w Statucie Związku? Dążenie nader wszystko do uzyskania stopni… odznaczeń etc… A, gdzie znajomość Statutu ZPRP - nie tylko
przez członków Związku, a przede wszystkim przez prezesów!
Czy to są te nowe wyzwania stojące przed ZPRP. Znamy je przecież, a raczej powinniśmy znać. Statut jasno precyzuje.
Celem Związku jest:
1. Popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego – jako wzorca patriotycznego.
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2. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.
3. Propagowanie – w społeczeństwie – państwowotwórczych idei
Józefa Piłsudskiego […] oraz współdziałanie w patriotycznym
wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do służby Ojczyźnie.
[…].
Wiem… duży wysiłek wkładamy w materialne udokumentowanie pamięci o Józefie Piłsudskim w formie pomników, obelisków czy
tablic epitafijnych. Na przestrzeni 30 lat trudno dziś ich zliczyć. Prawie, w każdy większym mieście jest ślad Jego imienia. Także w miejscu przebywania Marszałka jest Jego inskrypcja. To jest niewątpliwie
wielka zasługa Związku.
Wiem, że także duży wysiłek ponosimy w dalszy rozwój organizacyjny Związku. Na przestrzeni 30 lat powołaliśmy kilkadziesiąt kół,
oddziałów czy aktualnie Okręgów Związku. Wiele z nich rozpadło się
nie tylko z chwilą odejścia lidera - prezesa. Wiele z nich z chwilą otrzymania tego na czym im zależało zaniechało aktywnej działalności. Powstają też nowe struktury często w miejsce tych, które się rozpadły.
Szkoda, że byli aktywiści nie zostali w proces reaktywacji tych struktur
włączani.
Czy mamy się szczycić tym, że organizujemy werbunek do Związku bez stosownej rekomendacji - tylko po to ażeby uszyć mundur.
Czy tylko mamy poprzestawać na umundurowaniu się, pozyskiwaniu
odznaczeń. Ufundowanie sztandaru i postawienie pomnika, obelisku
czy tablicy epitafijnej - to ma zasadniczy cel naszego działania?
Czy naszym powołaniem jest ozdoba licznych uroczystości patriotyczno-religijnych. Podnoszenie wyższej rangi czy oprawy wizualnej lokalnych imprez często wybitnie politycznych?
Czy nie jest przesadą przyznawanie odznaczeń piłsudczykowskich osobom nie związanym z ruchem piłsudczykowskim, a nierzadko nawet niechętnym Marszałkowi Piłsudskiemu? Często są to
wymuszone decyzje. Czas na zastanowienie?
Jesteśmy Grupą Rekonstrukcyjną działająca li tylko i i tylko
w ramach Związku... W relacjach wzajemnych obowiązuje nas forma: koleżanka… kolega, a nie uzyskane stopnie. Są tylko przypisane i mogą być używane tylko w okresie bycia członkiem ZPRP.
Musimy pamiętać, że nie, są przyznane Ustawą Sejmową. Nie jesteśmy zatem Wojskiem Polskim. I nigdy nim nie będziemy, a więc więcej skromności z tytułami…
JAK BĘDZIE
Tak jak zdecydują nasze koleżanki i koledzy na XII Kongresie
Związku, który nakreśli Program Działania na lata 2020- 2023.
Z drugiej strony nieuchronnie dotykają nas prawa biologii. Co raz
większy procent - wśród piłsudczyków - jest członków, którzy muszą
ze względu na stan zdrowia zaniechać działalności. Musimy o nich
pamięta, otoczyć stosowną opieką. Pozostaje więc aksjomat MŁODOŚCI. Praca z młodzieżą, pozyskiwanie młodych członków ażeby
postępowała naturalna wymiana pokoleń.
Utrzymać i kontynuować nasze „słupy milowe”: Pielgrzymki do
Sanktuariów Niepodległości: ZUŁÓW, CZĘSTOCHOWA, KAHLENBERG, gdzie Związek silnie zaakcentował swoją obecność. Dzięki
temu przypomnieć możemy – tak jak Pomnikiem Marszałka w BRUKSELI – o wkładzie Polaków i Polski w obronę niepodległości Europy.
I na koniec w Deklaracji Programowej czytamy:
Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą
inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego.
I TAK TRZYMAĆ!

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
WSPÓŁCZEŚNI LEGIONIŚCI MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
...Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.…
Józef Piłsudski

A

nalizując współcześnie stwierdzenia Marszałka, nie
można się nie zgodzić z tezą, że obecnie są jak najbardziej aktualne. Historia nauczyła nas, albo inaczej
powinna nauczyć, że wolność to sprawa ulotna, o którą nieustannie należy zabiegać, upatrywać w niej indywidualnego
rozumienia świata w odniesieniu do własnych ugruntowań historycznych, językowych, religijnych. Przez 123 lata naród Polski trwał pod jarzmem obcych mocarstw czekając na ,,Mesjasza
Polskości’’. I przyszedł, budując od początku nowy ład, porządek
oparty na indywidualnej wizji silnego, wielkiego, niezależnego
Państwa.
11 listopada 2018 r. - w setną rocznicę odzyskania przez nasz
naród niepodległości wiele się mówiło o wartościach Marszałka
Piłsudskiego, w czasie obchodów w każdym zakątku Polski oraz
wszędzie tam, gdzie mieszkają nasi rodacy. Dochodziły odgłosy
ze wszystkich stron świata, gdzie język polski zabrzmiał wielkim chórem jedności: USA, Australia, Skandynawia, Belgia, Holandia, Ameryka Łacińska oraz Kazachstan i Syberia, tam gdzie
nasi rodacy do dzisiaj oczekują pamięci i repatriacji, domagają
się powrotu do domu.
W Koszalinie, gdzie uroczystości odzyskania niepodległości
upamiętniły się szerokim echem, wielką rolę odegrali Piłsudczycy pod patronatem Środkowopomorskiego Okręgu Związku
Piłsudczyków RP w Koszalinie.
W tym pamiętnym dniu, w Koszalinie odbyło się jeszcze kilka uroczystości między innymi podsumowanie oraz wręczenie
nagród I Międzynarodowego Konkursu Literackiego pt. „TAM
GDZIE KAMIENIE MÓWIĄ PO POLSKU’’ oraz II Festiwal Piosenki
Legionowej pod patronatem Środkowopomorskiego Okręgu
Związku Piłsudczyków ...Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska...

KOSZALIN
Kim są dzisiejsi legioniści, kontynuatorzy wizji wielkiej Polski
Marszałka?
W deklaracji programowej statutu Związku Piłsudczyków
RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego jest napisane:
Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka,
który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach
wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej niepodległości Naród doprowadził.
Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem
i drogowskazem dla pokoleń Polaków.
Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ
na działalność władz elit politycznych.
Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa
prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą
anarchię
Obecnie w strukturach Związku występują 43 Okręgi i Oddziały Związku Piłsudczyków zlokalizowane w kraju, jak i za granicą, między innymi w Szwecji, Austrii oraz na Białorusi.
Łączy nas wspólna odpowiedzialność za Polskę, praca na
rzecz niezależności. Dzisiaj gdy szable spoczęły na ścianach
nikt nas nie zwolnił z odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny,
za którą nasi przodkowie oddawali najcenniejszą ofiarę - własne życie. Pomimo różnic wynikających z rozumienia wolności
i stabilizacji ekonomicznej wierzymy, że łączy nas historyczna
wiara i odpowiedzialność. Tak jak Marszałek Józef Piłsudski 100
lat temu tak i my dzisiaj przyczyniamy się do budowy lepszego
jutra dla nas oraz naszych dzieci.
mjr zw. Janusz Kowalkowski – Przewodniczący
Komisji Kultywowania Tradycji
w Okręgu Środkowopomorskim ZPRP w Koszalinie
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KOZIENICE
105. ROCZNICA BITWY
POD ANIELINEM – LASKAMI
W dniu 13.10.2019 r. Wójt Gminy Teresa Fryszkiewicz, Rada Gminy Garbatka – Letnisko, 22. Pułk Ułanów Podkarpackich, Związek Piłsudczyków RP oraz „Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość”
w Kozienicach zorganizowali uroczystość poświęconą obchodom 105. Rocznicy Bitwy pod Anielinem – Laskami. Były to walki
toczone w dniach 22 -26.10.1914 r. z wojskami rosyjskimi przez
oddziały Legionów Polskich, dowodzone przez ówczesnego majora Edwarda Rydza - Śmigłego.

P

owitania uczestników uroczystości i Honorowych Gości,
w imieniu organizatorów dokonała Pani Teresa Fryszkiewicz.
M.in. przybyli: posłowie na Sejm RP Dariusz Bąk i Leszek
Ruszczyk, Andrzej Jung – Starosta Kozienicki i jego z-ca Józef Grzegorz Małaśnicki, Piotr Kozłowski – Burmistrz Kozienic wraz z Panią
Wiceburmistrz Dorotą Stępień, płk Stanisław Kalski – wiceprezes
Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, płk Jan Gazarkiewicz – prezes Związku Polskich Spadochroniarzy Oddział w Warszawie, płk dr Wiesław Korga – prezes Zarządu Głównego ZŻWiR
WP, płk nawig. Władysław Dobrzański – prezes Oddziału ZŻWiR WP
Oddział w Radomiu, wielu przedstawicieli służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społecznych, kompania reprezentacyjna 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego i Orkiestra WP z Radomia, radni
Gminy Garbatka – Letnisko, liczni strażacy i przedstawiciele Nadleśnictw Lasów Państwowych, przedstawiciele Szlachty Wielkopolskiej, młodzież szkolna i mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz
wiele pocztów sztandarowych, w tym ZPRP z Okręgu Lubelskiego
i z Okręgu w Mińsku Mazowieckim.
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Związek Piłsudczyków RP, zgodnie z decyzją prezesa Zarządu
Krajowego gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy reprezentował
gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski z Lubelskiego Okręgu ZPRP
wraz z licznie przybyłymi przedstawicielami piłsudczyków z Mińska Mazowieckiego, Warszawy Radomia, Kozienic i Głowaczowa.
Polową Mszą św. pod Pomnikiem – Mauzoleum Legionistów
w Żytkowicach, sprawował ks. płk. Krystian Rak – proboszcz parafii
wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu w koncelebrze
z ks. Bogdanem Piwko – proboszczem parafii w Bogucinie i ks.
kan. Stanisławem Drągiem – piłsudczykiem - kapelanem Oddziału
Związku Piłsudczyków RP w Radomiu. Mszę św. poprzedził krótki
koncert pieśni patriotycznych , gdzie m.in. wystąpili: artysta muzyk
– piłsudczyk z Okręgu Lubelskiego kpt. zw . Robert Grudzień, muzyk Bractwa Kurkowego Krzysztof Iwańczyk i solistka sopranistka
Sylwia Strugińska.
Dalsza część uroczystości odbywała się według ceremoniału
wojskowego – podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie
i odśpiewanie Hymnu Polski, Apel Poległych, Salwa Honorowa oraz
złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem poległych w I Wojnie
Światowej pod Laskami – Anielinem. Nie zabrakło także wygłoszonych przez poetę Pana Andrzeja Zwolskiego kilku patriotycznych
wierszy.
Kolejna część uroczystości - najbardziej widowiskowa to rekonstrukcja bitewnych potyczek, która przyciągnęła ogromne rzesze
ludności Ziemi Kozienickiej, nie tylko z najbliższych okolic ale także
i z wielu odleglejszych miejscowości, odbywała się na polach wsi
Brzustów. Podczas rekonstrukcji Stowarzyszenie Kawaleryjskie 22.
Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki – Letnisko starało się możliwie jak najwierniej odtworzyć realia tamtych wydarzeń /armaty,
działka, karabiny, okopy, pokazy pirotechniczne, walczące oddziały
szarży konnej, odpowiednie dla tamtego okresu umundurowanie
itp./. Była to już 9 inscenizacja krwawej bitwy piłsudczyków zakończona uroczystą paradą jej uczestników.
Organizatorzy uroczystości także zadbali o smaczne posiłki dla
gości i o wiele innych atrakcji. Uroczystość odbywała się pod Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
por. zw. Bogumiła Wartacz

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
UROCZYSTOŚCI SMOLEŃSKIE W RADOMIU

M

odlitwą i uroczystym koncertem uczczono w Radomiu 9.
rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wystąpili wybitny aktor
Jerzy Zelnik oraz soliści opery łódzkiej, głównym organizatorem uroczystości był Maestro Robert Grudzień – kompozytor,
dyrektor ogólnopolskich festiwali oraz projektów edukacyjno - artystycznych.
Obchody odbyły się 9 kwietnia. – Wybraliśmy tę datę, aby
10 kwietnia móc uczestniczyć w uroczystościach w Warszawie. Dla
mnie zorganizowanie radomskich uroczystości to oddanie hołdu
i pamięci. Organizuję festiwale w całej Polsce, znałem i współpracowałem z kilkunastoma osobami, które zginęły pod Smoleńskiem.
W szczególności chcę tu wymienić parę prezydencką śp. Lecha
i Marię Kaczyńskich. Śp. Prezydent patronował organizowanym
przeze mnie wydarzeniom, m. in. w 2006 roku oficjalnemu koncertowi z okazji pielgrzymki Ojca Św. Benedykta XVI do Polski oraz
koncertowi w Radomiu "Missa pro Pace" w 5. rocznicę śmierci Bp.
Jana Chrapka i 30. rocznice Radomskiego Czerwca 1976. Natomiast Śp. Prezydentowej Marii Kaczyńskiej podarowałem płytę
„Muzyka Radomskiego Czerwca’76”, wkrótce dwa utwory znalazły
się w albumie „Wołyń 1943”, wydanym przez Polskie Radio - powiedział Robert Grudzień.
Radomskie obchody rozpoczęło złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy przed pomnikiem Pary Prezydenckiej i wszystkich osób, które straciły życie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Następnie w kościele OO. Bernardynów w Radomiu została odprawiona
Msza Św., której przewodniczył ojciec Stanisław Górka, gwardian
klasztoru Bernardynów w Radomiu. W homilii nawiązał do konieczności wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu.
W uroczystościach uczestniczyła rodzina porucznika pilota Artura Ziętka, nawigatora prezydenckiego samolotu Tu – 154. Obecni
byli także m. in. Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa
Rady Ministrów; Wojciech Skurkiewicz, wiceminister Obrony Narodowej; Andrzej Kosztowniak, poseł; Marek Szary, wicedyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Lucyna Wiśniewska ze stowarzyszenia„Inicjatywa”, Stanisław Olszewski Generał Brygady Związku Piłsudczyków RP Okręgu Kraśnik. Był poczet
sztandarowy 42 bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Odczytano też list Andrzeja Dudy Prezydenta RP, w którym czytamy m. in.:
„W dziewiątą rocznicę smoleńskiej tragedii gromadzą się Państwo
na uroczystości, która jest wymownym dowodem Państwa Pamię-

RADOM
ci, wierności i gorącego patriotyzmu. W imieniu Rzeczpospolitej,
dziękuję za tę piękną postawę, za deklarację najważniejszych dla
naszego narodu idei, za umacnianie polskiej wspólnoty. Razem
z Państwem składam hołd wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. Pragniemy kierować się przesłaniem, zawartym w testamencie wartości i dokonań, który pozostawili po sobie wspaniali ludzie,
tak gwałtownie wyrwani z polskiego życia 10 kwietnia 2010 roku.
Cześć Ich pamięci!”
Okolicznościowy list przesłał też Jarosław Kaczyński, prezes
Prawa i Sprawiedliwości, w którym pisał m. in.: „Od tej największej
w powojennych dziejach Polski Tragedii Narodowej minęło już 9 długich lat, ale upływ czasu nie zagoił spowodowanej przez nią rany. Ona
wciąż boli i krwawi. Pulsuje nieustającym poczuciem niepowetowanej
straty.
Ale jest coś, co przynosi ulgę w tym dojmującym bólu i co mocniej ugruntowuje przeświadczenie, że Ofiary Tragedii Smoleńskiej
nie zginęły na próżno. Tym czymś są wyrazy pamięci, solidarności
i wdzięczności okazywane od 9 lat przez setki Polek i Polaków (...) Państwo zajmujecie eksponowane miejsce w tym łańcuchu ludzi dobrej
woli i szlachetnych serc. Wiele Radomiowi zawdzięczam. Wszystkich
tutejszych inicjatyw nie sposób wyliczyć, toteż pozwolicie Państwo,
że wymienię tylko trzy: pierwszy w Polsce pomnik Pary Prezydenckiej,
honorowe obywatelstwo Miasta Radomia przyznane memu Śp. Bratu
i tablicę na frontonie Urzędu Miejskiego. Za wszystkie gesty pamięci,
solidarności i wdzięczności oraz za dzisiejszą, a także poprzednie msze
święte w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, pragnę Państwu z całego serca, najgoręcej jak tylko potrafię, podziękować tradycyjnym Bóg
zapłać. Na ręce Pana Roberta Grudnia chciałbym złożyć osobne podziękowania dla Państwa Organizatorów dzisiejszych uroczystości za
życzliwą pamięć i zaproszenie.”
Kulminacyjnym punktem obchodów był koncert słowno – muzyczny, w wykonaniu wybitnych artystów. Jerzy Zelnik czytał wiersze z „Antologii Smoleńskiej”upamiętniające tragedię z 10 kwietnia 2010 roku., o oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Robert
Grudzień oraz soliści Teatru Muzycznego Opery Łódzkiej: Sylwia
Strugińska, sopran i Tomasz Chrześcijanek, trąbka.
kpt. Robert Grudzień zw. Piłsudczyków RP
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GŁOWACZÓW
Wystąpienie gen. bryg. zw. Jana Chryzostoma
Czachowskiego [byłego nadleśniczego] podczas
uroczystości 75-tej rocznicy walk na Przyczółku
Warecko-Magnuszewskim w Studziankach Pancernych
w dniu 11.08.2019 r. [obszerne fragmenty]
Szanowni zebrani!
Znajdujemy się na terenie pomnika – mauzoleum w miejscu
świętym. W postumencie, na którym stoi czołg złożono szczątki
i prochy poległych żołnierzy w 1939 r. i 1944 r. […]

S

iedemdziesiąt pięć lat temu w ostatniej dekadzie lipca wojska 1. Frontu Białoruskiego dowodzone przez marszałka
Konstantego Rokossowskiego opanowują wschodni brzeg
środkowej Wisły od Sandomierza przez Kazimierz Puławy, Dęblin
i dalej zdążają z impetem w kierunku na przedpola prawobrzeżnej
Warszawy na tzw. wschodnie przedmoście warszawskie. W dniach
od 1 do 5 sierpnia wojska 8. Armii Gwardii dowodzone przez gen.
Wasilija Czujkowa słynnego obrońcę Stalingradu napotykając na
nikły opór niemieckich wojsk osłonowych sforsowały Wisłę między ujściami Pilicy i Radomki i opanowują obszary leśne północno-wschodniej części Puszczy Stromieckiej, które historycy wojskowości nazwali Przyczółkiem Warecko-Magnuszewskim. Do 05
sierpnia gwardiejcy opanowują obszar przyczółka o powierzchni
aż ok. 250-300 km 2. Długość przyczółka po linii Wisły wynosi 24 km
i przebiega od mostu kołowego na Pilicy pod Warką do rzeki Radomki w rejonie Głowaczowa, Chodkowa, Ryczywołu. Głębokość
przyczółka dochodzi od 6 do 14 km w kierunku zachodnim. Jednocześnie żołnierze AK dowodzeni przez kpt. Helenę operują na
tyłach pozycji niemieckich i opanowują w ramach Akcji „Burza” linię kolejową na odcinku od Dobieszyna do mostu kolejowego na
Pilicy pod Warką. Linia ta stanowi rokadę dla sił niemieckich. Wielki
sukces – do lewobrzeżnej Warszawy pozostało 50-60 km. W dniu
01 sierpnia wybucha w Warszawie powstanie, co spotyka się z niezadowoleniem i ostrą krytyką Stalina, który 5 sierpnia przesyła marszałkowi Rokossowskiemu rozkaz, cytuję: „wstrzymać ofensywę na
Warszawę, czekać dalszych rozkazów”. Na wschodnim przedmościu warszawskim nastąpiło więc nieformalne zawieszenie broni,
czyżby zmowa Hitlera i Stalina ażeby unicestwić Warszawę? Czyżby
obowiązywał pakt Riebbentrop-Mołotow? Front więc z przyczyn
politycznych zatrzymał się tracąc impet i drogocenny czas, co wykorzystali Niemcy na umocnienie i rozbudowę obrony przyczółka.
Przerzucają ze wschodniego przedmościa warszawskiego następujące siły: Dywizję Pancerno-Spadochronową Hermann Goering,
19. Dolnosaksońską Dywizję Pancerną, 45. Dywizję Grenadierów,
1132. Brygadę Grenadierów – w sumie ok. 40 tyś. wyszkolonego
i zaprawionego w bojach, zdyscyplinowanego żołnierza wyposa-
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żonego w 230 czołgów, 130 dział pancernych. Siły te poniosły straty w ludziach i sprzęcie zadanych przez Powstańców Warszawskich
podczas przemarszu w kierunku przyczółka w rejonie Warki, co
wydatnie opóźniło ich przybycie i wejście do walki na przyczółku.
Od 5 sierpnia na przyczółku rozgorzały zacięte walki, siły sowieckie
z najwyższym wysiłkiem utrzymywały swe pozycję płacąc wysoką
daninę krwi i życia. Obszar przyczółka niebezpiecznie się zmniejszył. W tym krytycznym momencie żołnierze AK kpt. Heleny zgrupowani w lasach na tyłach wroga w rejonie Augustowa, Strzyżyny,
Grabowa, Nowej Woli, Cecylówki prowadzą działania dywersyjne
siejąc wśród Niemców popłoch, panikę, chaos. Dokonują nocnego
wypadu na rozwinięte do rannego ataku oddziały 19. Dolnosaksońskiej Dywizji Pancernej. AK-owcy współpracują z gwardiejcami służą im za zwiadowców i przewodników w leśnych ostępach.
Marszałek Rokossowski doszedł do wniosku, że 8. AG sama nie ma
dość sił, aby utrzymać rozległy przyczółek i postanowił wesprzeć
ją 1. AWP. Dzięki tej decyzji na zaplecze przyczółka po wschodniej stronie Wisły przemieszczają się od 6 sierpnia wieczorem do
popołudnia 9 sierpnia następujące jednostki 1. AWP: 1. Brygada
Pancerna im. Bohaterów Westerplatte będąca jeszcze w trakcie
organizacji i szkolenia, mająca braki w wyposażeniu technicznym.
Następnie przemieszczają się 3. DP im. Romualda Traugutta, 2. DP
im. Henryka Dąbrowskiego – skrwawiona w walkach pod Dęblinem-Puławami, 1. Brygada Kawalerii oraz część Artylerii Armijnej.
Brygada pancerna po przybyciu na zaplecze przyczółka przystąpiła
natychmiast 9 sierpnia od godz. 14 do przeprawy przez Wisłę promem, ponieważ nie było ukończonych mostów wysokotonażowych. Każdy czołg wraz z załogą został pobłogosławiony modlitwą
i wodą święconą przez miejscowego proboszcza przy wjeździe na
prom. Prom jednorazowo zabierał dwa czołgi – rejs trwał godzinę.
Przeprawa brygady pancernej trwała do świtu 11 sierpnia cały czas
pod ogniem artylerii i bombardowaniem bombowców. Czołgi
wchodziły do walki sukcesywnie w miarę przeprawiania się przez
Wisłę wspierając natychmiast gwardyjskie pułki piechoty. Brygada rozpadła się więc na kompanie i plutony prowadząc działania
w rozproszeniu tracąc charakter zwartej jednostki pancernej. Kilka czołgów z inicjatywy Polaków przeprawiło się skrycie brodem
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i przez zakrzaczoną wyspę w pobliżu ujścia Radomki w rejonie
Kłody co było dużym zaskoczeniem wroga. Brygada Pancerna im.
Bohaterów Westerplatte rozproszona w dywizjach 8. AG odpierała
wespół z piechotą kontrataki Niemców w rejonie Studzianek, Basinowa, Celinowa, brała udział w rozbiciu okrążonych tu sił niemieckich, a następnie uczestniczyła w odtworzeniu na przyczółku położenia sprzed 5 sierpnia. Mimo niekorzystnych warunków w jakich
została wprowadzona do działań, przyczyniła się w znacznym stopniu do udaremnienia przedsięwzięć nieprzyjaciela, zmierzających
do likwidacji przyczółka. Podczas siedmiodniowych walk czołgiści
polscy zniszczyli 20 czołgów i dział pancernych, 9 transporterów
opancerzonych, 13 dział różnego kalibru, 9 moździerzy i 7 samochodów. Wyeliminowali z walki ok. 1500 żołnierzy i zdobyli dwa
nieprzyjacielskie sztandary pułkowe. Straty własne były znaczne
i wyniosły 265 poległych zaginionych i rannych żołnierzy oraz 27
czołgów spalonych i uszkodzonych.
Część jednostek 1. AWP nie otrzymała zgody na przeprawę
mostami Armii Czerwonej a było ich trzy. Przeprawiły się dopiero
mostem zbudowanym przez polskich saperów w osi Wilga-Wielgolas. Most wybudowano w rekordowo szybkim czasie 82 godzin
(ten wyczyn zasługuje na zapis w księdze Guinnessa) . W godzinach
nocnych 15 sierpnia most został otwarty. Długość mostu wyniosła
ok. 900 metrów, nośność 16 ton. Był to najdłuższy most tego typu
w Europie. Pale na podpory wbijano ręcznie. Przy budowie mostu
zginęło i zostało rannych kilkudziesięciu saperów. Był to pierwszy
frontowy most polskich saperów. Cześć i chwała polskim saperom
1. AWP.
Moi drodzy! Dzięki wsparciu 1. AWP przyczółek został utrzymany i odtworzony do stanu z dnia przed 5 sierpnia. Żołnierze polscy
i sowieccy złożyli niewspółmiernie wysoką daninę krwi i życia. Taki
był skutek rozkazu Stalina. Cześć i chwała żołnierzom 1. AWP, cześć
i chwała sołdatom gwardiejcom Armii Czerwonej, ale nie NKW-dzistom i Śmierszowi, politrukom.
Marszałek Czujkow w wydanych po wojnie wspomnieniach pisze, cytuję: „wojnę można było zakończyć w Polsce rok wcześniej,
nie w maju 1945 r., ale w grudniu 1944r., gdyby nie decyzja Stalina
wstrzymująca Front Białoruski w sierpniu 1944r., losy wojny poto-

czyłyby się inaczej. Ileż milionów istnień ludzkich udałoby się ocalić. Ilu żołnierzy mniej by poległo?”. Ja zaś dodam od siebie – nie
byłoby hekatomby Warszawy podczas powstania. Ile warszawskich
dzieci niewiniątek ocalałoby, do których Niemcy strzelali w główki dla rozrywki i przyjemności rechocząc ze śmiechu. Wybitny rosyjski poeta, pieśniarz, aktor Włodzimierz Wysocki napisał wiersz
o Powstaniu Warszawskim. Utkwił mi w pamięci werset krzyczący
o sowieckich czołgach, które stojąc bezczynnie patrzyły na płonącą
Warszawę i były mokre od łez. Marszałek Rokossowski był skłonny
nawiązać współpracę z Powstańcami Warszawskimi, ale Stalin nie
wyraził zgody. W tej kwestii marszałek wypowiedział się po wojnie
(gdy Stalin już nie żył więc nie był już groźny), cytuję: „o to kiedy był
najbardziej sprzyjający moment do powstania w stolicy Polski. Jeśli
nastąpiłoby jednoczesne uderzenie frontu ze wschodu, powstańców zaś w samej Warszawie, to można by liczyć na wyzwolenie
Warszawy i jej utrzymanie”.
Moi drodzy! Ważną nie do przecenienia rolę w utworzeniu
a przede wszystkim w utrzymaniu przyczółka odegrały formacje
polskie różnych rodzajów i różnych opcji politycznych. Oto one: 1.
AWP to łagiernicy, zesłańcy i więźniowie – ci którzy nie zdążyli do
Andersa, Powstańcy Warszawscy, a więc AK-owcy, AL-owcy, NSZ-owcy, zgrupowanie AK kapitana Heleny. […]
W bezpośrednich walkach na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim od dnia 9.08 do 12.09 1.AWP straciła 1683 żołnierzy – poległych, zmarłych, rannych i zaginionych. […] Dla wielu z nich walki
na przyczółku były chrztem bojowym. Żołnierz 1. AWP był przekonany, że zdobywając przyczółek idzie z odsieczą Powstańcom Warszawskim. […]
Pozwólcie moi drodzy, że zakończę wystąpienie leśną refleksją.
Terenem walk przyczółkowych były przeważnie obszary leśne
w Puszczy Stromieckiej, na których drzewostan został ogromnie
zniszczony. Ok. 3 tyś ha lasu uległo unicestwieniu, zniknęło z powierzchni ziemi – pozostała tylko pustynia. Ok. 7 tyś ha drzewostanów zostało silnie przerzedzone, drzewa połamane i okaleczone,
naszpikowane odłamkami bomb, pocisków, granatów, ok. 1 tyś
ha gleb leśnych uległo degradacji, ukształtowanie terenu zostało
zniekształcone kraterami po wybuchach, rozległymi transzejami,
umocnieniami inżynieryjnymi. Tak zniszczone obszary puszczy
przypominały „krajobraz księżycowy”. Taki obraz zastali leśnicy po
ustaniu walk i niezwłocznie przystąpili do ich likwidacji oraz odbudowy zasobów przyrodniczo-leśnych Puszczy Stromieckiej. Nie
pozostawiono Puszczy Stromieckiej samej sobie, żeby się sama
odtworzyła (może za kilkaset lat) bo takie utopijne pomysły chcą
narzucić Polsce ekologiści z UE w Puszczy Białowieskiej. Całe szczęście, że wtedy nie było UE, nie było ekologistów, Greenpeace. Dziś
na przyczółku królują odbudowane piękne lasy.
Moi drodzy! pamiętajcie, te lasy to wielkie cmentarzysko, historyczne sanktuarium. Wielu żołnierzyków w tych lasach poległo,
spoczęło na wieki, las ich wessał, pochłonął ale oni żyją tym żywym
ekosystemem leśnym i oczami drzew patrzą na nas!
Dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam leśnym zawołaniem Szczęść Boże Darz Bór!
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SPOJRZENIE NA WRZESIEŃ 1939 r.
Ogólny obraz przegranej kampanii wrześniowej w 1939 roku, bynajmniej nie może przekreślić ani przesłonić wielkości żołnierskiego wysiłku oraz
umiejętności i zdolności dowódczych znacznej części oficerów. Polska w konfrontacji z agresorami wyszła przegraną, ale na kampanie wrześniową
w 1939 roku nie należy patrzeć jedynie przez pryzmat klęski. Świadczy o tym przebieg wielu walk i bitew, długotrwałość obrony, w której druzgocąca
przewaga sił i środków ogniowych rozstrzygała o jej wyniku, a liczba poniesionych przez agresorów strat była znaczna. Niemcy stracili w tej wojnie
około 50 000 zabitych i rannych żołnierzy, około 1000 czołgów i samochodów pancernych, 560 samolotów, 370 dział i 6000 samochodów. Straty
znaczne , przewyższające wojnę z Francją. Natomiast Rosja Sowiecka straciła około 13 000 żołnierzy, 150 wozów bojowych i 20 samolotów.

Dziś w świadomości społeczeństwa ugruntowana została świadomość, która 1 wrzesień kojarzy z rocznicą wybuchu II wojny światowej, a której centralne uroczystości
obchodzone pod Westerplatte, dziś przeniesione zostały
do Wielunia. Miasta wcześniej zbombardowanego o godz.
4.40, niż 80 lat temu padły historyczne już salwy z niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” o godz. 4.45 na
składnicę polską Westerplatte.
Pozostaje otwarta kwestia Muzeum Września 1939
roku, usytuowanego tu w Warszawie - Miasta Nieujarzmionego, obrazującego całościowe zmagania żołnierzy i osób
cywilnych w walce z agresorem.
Pozostaje sprawą otwartą konieczność zbudowania
Pomnika „Żołnierza Września 1939”, który klamrą chwały
zwieńczy wysiłek zbrojny żołnierza polskiego w kampanii
wrześniowej 1939 roku.
Pozostaje sprawa monografii „Kampania wrześniowa
w Polsce 1939 r.”, która zawierać powinna, całościowe opracowanie wysiłku zbrojnego żołnierza polskiego i cywila,
z pogłębiona analizą, bez przekłamań, półprawd i politycznej interpretacji.
Wrzesień znany i nieznany
Katastrofa wrześniowa – klęska militarna, nieskuteczność
sojuszy, słabość armii, niewydolność organizacyjna państwa
– powodująca szybkie załamanie i upadek II Rzeczypospolitej
była dla społeczeństwa polskiego olbrzymim wstrząsem.
Rodziła szereg refleksji i politycznych spekulacji. Rodziła potrzebę poszukiwania winowajców klęski wrześniowej, upadku
„mocarstwowego” państwa, ożywionego przecież propagandowym duchem przysposabiającym do tak oczekiwanej wojny,
w myśl hasła „silni, zwarci, gotowi”. Stanowiła doskonałe tworzywo do wypłynięcia innych politycznych racji, spektakularnych koncepcji naprawy Rzeczpospolitej przez partie i ugrupowania opozycyjne wobec tzw. „sanacji”.
W rozliczaniu katastrofy wrześniowej nader rzadko zwracano na problematykę przyczyn upadku Rzeczypospolitej,
gdyż tylko ich usunięcie dawało gwarancje zapobieżenia klęskom w przyszłości. Wnioski płynące z lekcji września ograniczono do problemu winowajców – osób i ugrupowań politycznych. W świadomości społecznej ugruntowano potępienie „sanacji” i obozu piłsudczykowskiego. Konkurenci do spuścizny po
II Rzeczypospolitej wypłynęli. Potrzeba było dalszych ciężkich,
krwawo opłaconych doświadczeń, by w oczach narodu skompromitowane zostały kolejne reprezentacje polityczne Polski. Ale i nie do końca, bo nawet do dziś dnia zrozumiany został społeczno-polityczny i gospodarczy charakter źródeł i przyczyn klęski wrześniowej. Stąd nie od rzeczy jest postawienie pytania: Czy Polska mogła uniknąć wojny? Czy Polska wojnę mogła wygrać?
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Stracone złudzenia
Wracając po długim politycznym niebycie na mapę Europy
w 1918 r. Polska otoczona była państwami, spośród których
największe – Niemcy i Związek Sowiecki nie godząc się na
ustalenia Traktatu Wersalskiego, podnosiły sprawę rewizji granic. Przyszło więc młodemu państwu w 1919 i 1920 roku orężem zbrojnym wykuwać kształt Rzeczypospolitej Polskiej. Toteż to położenie geopolityczne determinowało myśl polityczną Drugiej Rzeczypospolitej, świadomej również nieodzownej
konfrontacji tendencji ideologicznych hitlerowskiej Rzeszy
i sowieckiej Rosji. Tym bardziej, iż potencjał ekonomiczny i siła
militarna obu sąsiadów, były niewspółmierne do możliwości
Polski. Dlatego też główną treścią koncepcji obronności kraju,
przy wątłej substancji ekonomicznej i militarnej państwa, stawała się mocna konstrukcja układów sojuszniczych.
Rozumiał aż nadto tą potrzebę Marszałek Józef Piłsudski,
usiłując zbudować federację państw wschodnich, odgradzających kordonem państwa Europy południowo-wschodniej od
Rosji Sowieckiej, a z chwilą fiaska tej polityki, konsekwentnie
dążącego do „polityki równowagi” w stosunku Niemiec i Rosji.
Miejsce Polski w Europie, uwarunkowane położeniem geopolitycznym, stawiało przed polityką zagraniczną naszego
kraju zadanie bardzo trudne, stanowiło wypadkową polityki
wielkich mocarstw, uwikłanych dążeniem do utrzymania dotychczasowego stanu posiadania na różnych kontynentach
świata i perspektywą możliwości ich zwiększenia kosztem innego państwa. Sprzeczności narastające w wyniku nierównomiernego rozwoju ekonomicznego i politycznego między poszczególnymi krajami, a grupą państw, które umocniły i nawet rozszerzyły swój stan posiadania w wyniku I wojny światowej [Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja], zderzały
się z tendencją ekspansjonistyczną państw, nie godzących się
i nie uznających podrzędnej roli, jaką im wyznaczyły traktaty
i układy powojenne [Niemcy, Rosja, Włochy, Japonia]. Prowadziły w konsekwencji do antagonizmów, rozwiązywanych na
drodze konfrontacji militarnej.
Stąd też - mimo wielkich aspiracji – drugorzędna rola Polski, postrzeganej przez wielkie mocarstwa poprzez pryzmat
dopuszczalnych kompromisów, nie wykraczających poza sferę ich interesów strategicznych, ekonomicznych i politycznych.
Stąd też krótkowzroczność i ślepota polityczna elit rządzących i będących w opozycji, co do wiarygodności podpisanych układów i traktatów pokojowych lub łudzących się, iż
inny układ polityczny przyczynił by się do zmiany istniejącego
na kontynencie europejskim status quo.
Śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 r. pozbawiła obóz rządzący przywódcy, który rozumiał meandry
i zawiłości polityki zagranicznej wielkich mocarstw i miejsce
w tym układzie Polski. Zrażony osamotnieniem ze strony Za-

PUBLIC YST YKA
chodu, kiedy przyszło mu wyrąbywać kształt wschodniej granicy, a później z determinacją w 1920 r. [też w osamotnieniu]
jej bronić, stawiał na „politykę równowagi” w stosunkach między Niemcami a Rosją. Rozumiejąc istotę układów z Francją
i Anglią nie dążył do daleko idącego zbliżenia, zachowując
podmiotowość Polski i samodzielność działania. Do reliktów
przeszłości należy zaliczyć przypisywanie mu prowadzenie
polityki „zbliżenia” z III Rzeszą, czy niepoważne zarzuty torpedowania lub wręcz niedoceniania systemu zbiorowego bezpieczeństwa z udziałem ZSRR.
Piłsudski jako realista rozumiał istotę niemieckiego „Drang
nach Osten” i wielkomocarstwową intencję Rosji sowieckiej realizującej odwieczną linię Piotra I i Katarzyny II. Wszelkie zatem
kompromisy i zawierane porozumienia były deklaracjami bez
większego znaczenia, wybiegiem lokalnym, wstrzymującym
rydwany wojny. Czynione przez Niego próby tworzenia realnego systemu zbiorowego bezpieczeństwa były niedoceniane, traktowane jako dążenie do hegemoni Polski w środkowej
i południowej Europie, a propozycje wojny prewencyjnej wobec III Rzeszy z udziałem państw zachodnich były nierealne.
Toteż wyznaczony na wykonawcę testamentu Marszałka,
w zakresie polityki zagranicznej rządu RP, minister płk Józef
Beck, - mimo niewątpliwych sukcesów – nie sprostał pokładanym nadziejom. Międzynarodowa sytuacja polityczna wyraźnie go przerosła, a podjęte w ostatnim okresie działania ,
w konfrontacji z rzeczywistością okazały się traktatami na papierze. W efekcie Rzeczpospolita Polska przystępując 1 września 1939 r. do konfrontacji militarnej z III Rzeszą, mając ze
strony zachodu „papierowe” gwarancje.
Realizm czy iluzja
Wiele kontrowersji budzi, szczególnie lansowana przez historyków marksistowskich sprawa storpedowania przez rząd
sanacyjny tzw. „Paktu wschodniego”, inspirowanego przez
ZSRR układu bezpieczeństwa zbiorowego, swoistego panaceum mogącego ocalić Polskę przed katastrofą.
W tym kontekście należy zasygnalizować, iż w tym okresie
czasu Rosja Sowiecka wychodziła stopniowo ze stanu politycznej izolacji. Zapoczątkowane przemiany strukturalne i gospodarcze związane z budową komunizmu powodują przekształcenie dawnego zacofanego imperium w nowe ekspansywne mocarstwo, pretendujące zgodnie z linią Międzynarodówki Komunistycznej do przewodzenia ruchowi komunistycznemu w Europie. W ślad za tym determinowane są cele polityki
zagranicznej ZSRR. Udział w konferencji genueńskiej, zawarcie w Rapallo układu w współpracy niemiecko – radzieckiej
[1922], międzynarodowego paktu Brianda-Kellogga [1928],
zawarcie paktów o nieagresji z Polską i Francją [1932] oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych z głównymi państwami Europy oraz Japonią i Chinami są tego przykładem.
Należy podkreślić, iż do 1935 r. Rosja Sowiecka nie zawierała sojuszów polityczno – militarnych o wzajemne pomocy,
przeświadczona tak jak kierownictwo III Międzynarodówki, rezydujące w Moskwie, o determinującej roli rewolucji w Niemczech, a z którą wiązano daleko idące nadzieje w stworzeniu
Stanów Zjednoczonych Europy pod bolszewicka egidą.
Sytuacja zmienia się po dojściu Hitlera do władzy, otwarcie negującego „dyktat wersalski” i konieczność rewindykacji
celem rozszerzenia dla Niemiec strefy życiowej - osławionego
„Drang nach Osten” – zgodnie ze swoim programem zawartym w książce Mein Kampf.

Pogorszenie się w latach 1938 – 1939 sytuacji międzynarodowej w Europie, aneksja przez Hitlera Czechosłowacji oraz rosnące
zagrożenie bezpieczeństwa Polski, skłoniło państwa zachodnie
do bardziej ostentacyjnych kroków, zmierzających do powstrzymania Hitlera. Pozornie upodmiotowiło na arenie międzynarodowej sprawę II Rzeczypospolitej, której Francja i Anglia zamierzały udzielić stosownych gwarancji. Polepszeniu uległy stosunki z Francją, osłabione po konferencji w Locarno. Marszałek Józef Piłsudski nie chciał być traktowany jako satelita Francji, zbyt
świeże zachował wspomnienia po wojnie polsko – bolszewickiej
w 1920 r. i osamotnieniu ze strony państw Ententy. Zdecydował
sam rozwiązywać swoje trudności z Niemcami bez pośrednictwa
i przyzwolenia Francji. Tym bardziej, że nie był przekonany o jej
samodzielnej roli na płaszczyźnie międzynarodowej bez udziału Anglii. Toteż przestrzegał przed naruszaniem „polityki równowagi” w stosunku do obu sąsiadów: Niemiec i Rosji, a szczególnie
przed wiązaniem się z jednym z nich.
Dojście Hitlera do władzy, co może brzmieć paradoksalnie,
Józef Piłsudski wykorzystał jako szansę poprawy stosunków
polsko – niemieckich. Sprzyjała temu izolacja w jakiej znalazły
się wówczas Niemcy, po wystąpieniu z Ligi Narodów i ze względu na oblicze ideologiczne, w tym prezentowane stanowisko
wobec Żydów. Efektem zabiegów Polski była podpisana 26
stycznia 1934 r. polsko – niemiecka deklaracja o niestosowaniu
przemocy. Aczkolwiek wspomniana deklaracja była swego rodzaju odpowiednikiem polsko – sowieckiego paktu o nieagresji z 15 lipca 1932 r. i mieściła się werbalnie w ramach „polityki równowagi”, nie mniej Marszałek Józef Piłsudski rozumiał aż
nadto, że w tej sytuacji międzynarodowej bezpieczeństwo Polski można opierać na dwóch elementach: Lidze Narodów i układach bilateralnych, gwarantujących obustronne zobowiązania.
Na takie rozwiązania z obu sąsiadami pójść nie mógł. Koncepcja utworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego w oparciu o związek federacyjny państw Europy środkowo wschodniej i południowej, w wyniku reakcji Anglii i Francji spaliła na panewce. Liga Narodów okazała się organizacją papierową, ubezwłasnowolnioną przez mocarstwa realizujące własne, partykularne interesy. W tej sytuacji celem zachowania bezpieczeństwa, Polsce pozostawało prowadzić politykę współpartnerstwa, zawierać pakty o nieagresji i dążyć do pozyskania gwarancji polityczno - militarnych u jednego z wielkich mocarstw.
Tradycyjne związki z Francją takiej gwarancji nie dawały. Stany Zjednoczone były na etapie kształtowania swojej mocarstwowości. Zaś Anglia, jako podmiot stosunków międzynarodowych w Europie i jeszcze na świecie, nader chętnie widziała
się w roli arbitra przyszłego konfliktu niemiecko – radzieckiego,
niż gwaranta bezpieczeństwa dla Polski.
Marszałek J. Piłsudski pozostawał realistą, duże znaczenie
przywiązywał do wiarygodności potencjalnych sojuszników
i do sił jakimi będą w stanie wesprzeć Polskę w chwili zagrożenia . Z jego inicjatywy powstał w GISZ-u pod kierownictwem
gen. K. Fabrycego specjalne biuro studiów tzw. Laboratorium
dla prowadzenia badań i analiz problemu narastania niebezpieczeństwa oraz możliwości wykonania sojuszniczych zobowiązań - w tym przypadku Francji. W udzielonej instrukcji Piłsudski wyjaśnił, że dla Polski leżącej pomiędzy dwoma tak potężnymi wrogimi sąsiadami, jak Rosja i Niemcy, jest rzeczą niezmiernie ważną wiedzieć zawczasu, z którymi zatarg nastąpi wcześniej.
Mając te dwa pakty – mówił Piłsudski – siedzimy na dwóch
stołkach. To nie może trwać wiecznie. Musimy wiedzieć, z którego najpierw spadniemy i kiedy.
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Jako reasekurację Piłsudski widział sojusze z Francją i Rumunią. Natomiast zdecydowanie odrzucił wiązanie się z jednym agresywnym sąsiadem w celu obrony przed drugim, gdyż taki związek
musiałby z konieczności sprowadzić Polskę do roli satelity jednej
czy drugiej strony.[...] Powiedział, że w razie wojny z Niemcami najprawdopodobniej nie będziemy osamotnieni, natomiast w wojnie
z Rosją możemy być prawdopodobnie pozostawieni sami sobie.
Zdaniem J. Piłsudskiego pakt z Niemcami i Rosją o niczym
nie przesądzał. Liczyły się realia i międzynarodowe uwarunkowania. Marszałek nie wierzył aby Francja i Anglia zahamowały
rozbudowę niemieckiego potencjału militarnego, tak jak i Rosja sowiecka stopniowo rosnąca w siłę wyrzeknie się swoich
wielkomocarstwowych i internacjonalistycznych planów. Stąd
uporczywe poszukiwanie realnych sojuszników, ale nie wśród
przeciwników. Szkoda, iż dyplomacja Polska, w tym i Piłsudski nie dostrzegli potencjału militarnego Czechosłowacji, który
mógłby być potencjalnym sojusznikiem, studzącym zapały Hitlera. Zwrócony twarzą na Wschód, skąd oczekiwał większego
zagrożenia Marszałek J. Piłsudski montował koalicję z Rumunią
wiedząc, iż nie może liczyć na pomoc Zachodu. Układ z Francją traktował raczej jako neutralizację jej w przyszłym konflikcie z Rosją. Toteż mniej uwagi poświęcił zagrożeniu ze strony
Niemiec, licząc na gwarancje Francji i Anglii. W tym przypadku układ polityczno – militarny z Czechosłowacją [podobny
jak z Rumunią] o zupełnie innym, silniejszym potencjale militarnym, gwarancje Zachodu bardziej by wzmacniał i musiał by
wpłynąć na stanowisko Niemiec wobec Polski. Tej linii politycznej spadkobiercy Marszałka nie wzięli pod uwagę przy konstruowaniu zasad bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej.
7 marca 1934 r. na zaproszenie Józefa Piłsudskiego odbyła
się w Belwederze narada z udziałem byłych premierów rządu
Rzeczypospolitej oraz prezydenta I. Mościckiego. Temat konferencji stanowiły sprawy zagraniczne. Polska, jak mówił Piłsudski, wie z przeszłości, co znaczy porozumienie się dwóch jej
sąsiadów. Gdy oni się dogadają, niebezpieczeństwo istnieje zawsze. Po wojnie jest ono o tyle mniejsze, że Ententa pobiła
Niemców, a ja Rosję. Ale układ w Rapallo jest zawsze ogniskiem
kłopotów. Zawarte ostatnio układy Polski ze Związkiem Sowieckim i Niemcami stwarzają dla Polski nie znaną w historii pomyślną koniunkturę. Oba pakty zostały osiągnięte bez dodatkowych
zobowiązań. Polska nie zobowiązała się do popierania żadnej strony przeciwko drugiej. Sojusze dawne należy utrzymać
dla przeciwwagi, ale teraz za ich utrzymanie Polska nie potrzebuje płacić ofiarami. W konkluzji Józef Piłsudski mówił, iż nie wierzy by to pozytywne ułożenie pokojowych stosunków z obu
sąsiadami mogło trwać wiecznie. Przewidywał, że z Niemcami mogą trwać zaledwie cztery lata z uwagi na dokonujące
się w III Rzeszy przeobrażenia; za więcej lat nie ręczy. Przewidywał, że po jego śmierci ten stan rzeczy trudno będzie utrzymać. Określił również główne zasady polityki zagranicznej sprowadzające się: do utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami, zachowanie podmiotowości państwa, ukierunkowania się
na Wschód, gdzie tam może Polska odgrywać istotną rolę, przy
nie mieszaniu się w sprawy państw zachodnich. Czy testament
polityczny Marszałka Józefa Piłsudskiego został zrealizowany – odpowiedź stanowił wrzesień 1939 r.
Ale nim do tego doszło w połowie listopada 1934 r. odbyła
się w Inspektoracie ostatnia konferencja uczestników prac Laboratorium. Referenci: gen. K. Fabrycy i ppłk K. Glabisz wyprowadzili wspólną tezę, iż mimo zagrożenia ze strony Rosji która zyskała nad nami przewagę i ją systematycznie powiększa,
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to znacznie wcześniej realne jest zagrożenie ze strony Niemiec
hitlerowskich, które wprawdzie są jeszcze słabe, by nas zaatakować , ale szybko się zbroją, niezwykle uporczywie i wszechstronnie. Sądzono, iż to nastąpi nie wcześniej niż za 5 do 10 lat.
Piłsudski przerwał posiedzenie uważając, że jeszcze za wcześnie na takie wnioski, jakie wysunęło Laboratorium, i Rosja będzie
długo jeszcze niebezpieczniejsza, bo jest mniej obliczalna i mniej
zależy od Zachodu. Dlatego główna nasza uwaga nadal musi być
skierowana na wschód. Trzeba jednak Niemcom bardzo na palce patrzeć, bo potrafią oni dobrze i szybko zorganizować się, gdy
się na coś zdecydują. Po zakończeniu narady, całkiem prywatnie
zwracając się do szefa sztabu Laboratorium ppłk Glabisza, Marszałek przyznał rację referentom uważając, że publiczne przyznanie im racji wywołało by niewłaściwe nastroje. Zastrzegł się,
iż nie w pełni Zachodowi ufa, a w przyszłości należy zweryfikować plany obrony państwa. [Ja nikomu prawie nie ufam, a cóż
dopiero Niemcom. Muszę jednak grać, bo Zachód jest obecnie parszywieńki. Jeżeli niebawem nie przejrzy i nie stwardnieje, będzie
trzeba się przestawić w pracach]. Niestety czasu tego J. Piłsudskiemu zabrakło. Następcy zaś Marszałka, rozwiązali Laboratorium nie korzystając z jego opracowań i analiz.
Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonawcą jego
testamentu politycznego pozostał płk Józef Beck. Wielu sensatów, pospolitych „uprawiaczy” czy „poprawiaczy” historii, często z pobudek ideowych w swym zapamiętaniu politycznym
usiłowało imputować Marszałkowi J. Piłsudskiemu, a później
J. Beckowi proniemiecką politykę, oskarżając jak nie o faszyzm
to o sympatie profaszystowskie, dodając czcze wymysły o jakoby wspólnych planach pójścia z Hitlerem na Wschód. Nie wolni
o tych „nowinek” są i poważni badacze czego przykładem jest
opracowanie Włodzimierza T. Kowalskiego „Ostatni rok Europy”
1939, cyt: „..Po śmierci Piłsudskiego „polityka równowagi” stała się
fasadą posunięć Becka, które nie miały nic wspólnego z jednakim
stosunkiem Polski do Niemiec i ZSRR. W swym zapamiętaniu antyfrancuskim, zwłaszcza po zawarciu sojuszu francusko – radzieckiego w roku 1935, Beck poszedł znacznie dalej w polityce zbliżenia z Niemcami, niż to przewidywał Piłsudski, i tym samym oddalił się od współpracy z ZSRR, co przekreśliło zasady „polityki równowagi”. Słuszna wydaje się uwaga Jerzego Krasuckiego, który pisze, że jeżeli Beck prowadzi politykę balansowania, to można to
odnieść to można do stosunków między Niemcami a Francją, a nie
między Niemcami a ZSRR....” .
Jakże dziwnie brzmi kolejna supozycja, iż w marcu 1936 r.,
gdy Francja została zagrożona przez remilitaryzację Nadrenii,
co wiązało się z pogwałceniem przez Hitlera układów z Locarno, Beck oznajmił, że Polska wypełni swe zobowiązania sojusznicze, jeżeli Francja uzna to za casus belli.
Jakże poważnie można traktować próby montowania przez
Francję w oparciu o Rosję Sowiecką koalicji wschodniej stanowiącej ostatnią deskę ratunku dla „topionego pokoju”, gdzie
z jednej strony deskę ową nie podawano, zaś z drugiej skrzętnie wyrywano.
Niedoszła Koalicja
W warunkach bezpośredniego zagrożenia wojennego szczególne znacznie dla Polski miał wysunięty przez rząd radziecki projekt zawarcia paktu wzajemnej pomocy pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanią i Francją – czytamy w prezentowanym wcześniej
skrypcie Karola Grunberga. Podczas rozmów prowadzonych
w Moskwie w sierpniu 1939 r. przez przedstawicieli sztabów generalnych tych trzech mocarstw, Związek Radziecki dążył do zawar-
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cia porozumienia, które dawałoby w obliczu agresji III Rzeszy
gwarancje rzeczywistej i natychmiastowej pomocy.
Jednocześnie sztab generalny Armii Czerwonej proponował
uwzględnić postulat równorzędności zobowiązań militarnych
kontrahentów tj. wystawienia przeciwko agresorowi na froncie
zachodnim adekwatnej ilości dywizji do tej jakie Związek Sowiecki miał rzucić do walki na froncie wschodnim. [dywizja, dywizji nie równa pod względem osobowym i środków walki, ale
co miała zrobić Anglia z braku wojsk operacyjnych w Europie].
Była i druga sugestia, zarazem kontrowersja, że Rosja nie
miała bezpośredniej granicy z Niemcami, a więc zachodziła konieczność przemarszu wojsk radzieckich przez terytorium
Polski i Litwy. [ jak wiemy z historii, przemarsze Armii Czerwonej
odbywały się, trudniej było z wyjściem zadomowionych wojsk]
12 sierpnia w Moskwie odbyło się w życzliwej atmosferze – jak pisze w interesującym opracowaniu Maria Turlejska „Rok przed
klęską” – pierwsze posiedzenie misji wojskowych: radzieckiej, francuskiej i angielskiej. Sam skład misji radzieckiej świadczył o tym, że
ZSRR wiązał z rozmowami sztabowymi duże nadzieje. Na jej czele stał marszałek Woroszyłow, ludowy komisarz obrony ZSRR, ponadto wchodzili do niej; szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej – Borys Szaposznikow, dowódca sił powietrznych – Loktionow
i komisarz ludowy morskiej floty wojennej – Nikołaj Kuźniecow.
Odpowiednio na czele angielskiej misji wojskowej stał emerytowany admirał Reginald Plunkett-Drax, marszałek lotnictwa
Burnett i oficer frontowy gen. Heywood. Podobnie przedstawiała się francuska misja wojskowa z gen. Aime Doumencem,
dowódcą okręgu w Lille oraz innymi mało znaczącymi oficerami. W toku pracowitych spotkań wariantowano i liczono ilość
niezbędnych do użycia dywizji, sił powietrznych, a nawet morskich. Starano się również odpowiedzieć na jasno postawione
przez Woroszyłowa pytanie: czy Polska i Rumunia przepuszczą
wojska radzieckie przez swoje terytorium. Ostatecznie 18 sierpnia rządy zachodnie zwróciły się do Polski, przekazując powyższe pytanie misji radzieckiej. Kategorycznie negatywną odpowiedź polską strony otrzymały już w dniu 19 sierpnia. W tym też
dniu został podpisany w Berlinie radziecko – niemiecki układ
handlowy.
Towarzyszyły tym wydarzeniom zaawansowane rozmowy Ribbentrop – Mołotow.
Owocna współpraca
23 sierpnia 1939 r. przybył do Moskwy minister spraw
zagranicznych III Rzeszy Ribbentrop. W godzinach wieczornych został podpisany radziecko – niemiecki pakt o nieagresji z tajnym protokółem dodatkowym. II Rzeczpospolita polska została skazana na zagładę.
Pakt 23 sierpnia 1939 r. zwany potocznie paktem Ribbentrop – Mołotow należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych aktów dyplomatycznych XX wieku, owiany nutą skandalu politycznego i pajęczyną tajemniczości z uwagi na tajny protokół dodatkowy. Wywoływał wśród badaczy różne interpretacje, nie wolne od fałszu i zakłamania do dziś. Pakt zawarty był
na lat 10.
Art.1 przewidywał, że obie strony „powstrzymają się od
wszelkich aktów przemoc, wszelkiej agresywnej akcji oraz ataku na drugą stronę indywidualnie lub wspólnie z innymi mocarstwami”.
Art.2 głosił, że jeżeli „jedna ze stron stanie się obiektem agresji ze strony trzeciego mocarstwa, druga strona nie udzieli temu
trzeciemu mocarstwu żadnej pomocy”. Tym samy punkt ten

wyłączał pomoc Rosji sowieckiej dla Polski na wypadek konfliktu polsko – niemieckiego.
Art.4 zapowiadał, że żadna ze stron „nie weźmie udziału
w jakimkolwiek grupowaniu mocarstw skierowanym bezpośrednio czy pośrednio przeciw drugiej stronie”.
Do paktu dołączony był tajny protokół, który był usankcjonowaniem IV rozbioru Polski.
Dziwna analogia z wiedzą i milczeniem nad mordem katyńskim, czy współcześnie - ukrycie ostrzeżenia płk Ryszarda Kuklińskiego o zamiarze wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. I jeszcze jedna refleksja. To konsekwencja historyków komunistycznych i determinacja z jaką przedstawiali Rosję Sowiecką walczącą o pokój z hitlerowską III Rzeszą w świetle jej
zaborów dokonywanych wobec Polski, państw nadbałtyckich,
Finlandii, Rumunii, Czechosłowacji czy Węgier. Ad absurdum...
pax vobiscum.
Zdrada czy wyrachowanie
Kolejną próbę zapobieżenia i tak już nieuchronnej wojny
podjął się minister spraw zagranicznych Francji Georges Bonnet. Zainspirowany inicjatywą Mussoliniego zwołania 5 września
w San Remo międzynarodowej konferencji na wzór Monachium
naiwnie sądził, iż kosztem Polski oddali zagrożenie swego kraju.
Zwołaniem konferencji nie były zainteresowane żadne państwa.
Los wojny i Polski został już dawno przesądzony. Po Czechosłowacji przyszła kolej na Polskę. Pozostało bić się o honor.
31 sierpnia 1939 r. o godz. 0.30, kiedy dyplomatyczne rozmowy jeszcze trwały, Hitler podpisał „Instrukcję nr 1 dla prowadzenia wojny”. Wehrmachtowi, rozkazał 1 września o godz. 4.45
uderzyć na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa.
Rząd II Rzeczypospolitej oczekiwał, że agresja niemiecka wyzwoli automatycznie uruchomienie klauzul zawartych w polsko-francuskim i polsko- brytyjskim układzie polityczno-militarym. Beck już w godzinach rannych 1 września wystosował telegramy do sojuszniczych rządów, gdzie oświadczył „Rząd polski, zdecydowany bronić do ostatka niepodległości i honoru Polski,
daje wyraz swej pewności, że stosownie do istniejących sojuszów
będzie korzystał w tej walce z natychmiastowej pomocy sprzymierzonych”. Ci zaś nie kwapili się do wywiązania się z zawartych
porozumień. Bonnet usiłował za wszelką cenę uchronić Francję przed przystąpieniem do wojny, wyszukując szereg pretekstów i wybiegów.
Ostatecznie pod wielkim naciskiem i uporczywych zabiegach dyplomatycznych 3 września Anglia i Francja wystosowała do rządu III Rzeszy ultimatum „przyrzeczenia o zaprzestaniu
agresji i wycofaniu wojsk niemieckich z Polski”. Ultimatum zaskoczyło Hitlera. Liczył, że uda mu się odizolować Polskę i poprowadzić z nią wojnę lokalną. Tymczasem sojusznicy nie spieszyli się z wypełnieniem zobowiązań. Rozpoczął się okres „dziwnej
wojny”.
12 września 1939 r. we Francji, w miejscowości Abbeville zebrała się na posiedzenie Najwyższa Rada Wojenna sprzymierzonych z udziałem z udziałem premierów, naczelnych dowódców
i szefów sztabów Francji i Anglii. Dokonując oceny przebiegu
wojny podjęto brzemienną w dziejach II wojny światowej decyzję – nie udzielenia Polsce pomocy. To o czym nie wiedzieli Beck i Rydz Śmigły, różnymi kanałami przedostało się do Rosji sowieckiej. Stalin zdecydował się na agresję wobec Rzeczpospolitej. Tak więc los II Rzeczypospolitej został przesądzony.
dr Wiesław Leszek Ząbek
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INFORMAC JE

XII Kongres Delegatów ZPRP
Zgodnie ze Statutem ZPRP & 25 , & 26 i & 28 najwyższym organem Władzy Związku jest Kongres Delegatów, zwoływany przez
Zarząd Krajowy raz na cztery lata. Ostatni XI Kongres Delegatów ZPRP odbył się, w dniu 14 listopada 2015 r. w Gdyni, w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej. Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego XII Kongres Delegatów ZPRP odbędzie się, w dniu
7 grudnia 2019 r. w tym samym miejscu w Gdyni. Poniżej przedstawiamy program Kongresu.

PROGRAM
XII KONGRESU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
DELEGATÓW ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TPJP
Miejsce obrad:
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI, ul. Zawiszy
Czarnego 1B.
Początek obrad: godzina 11.00
1. Otwarcie XII Kongresu Delegatów Związku Piłsudczyków RP
TPJP i powitanie Delegatów na Kongres – Prezes Zarządu Krajowego Związku - Generał Stanisław Władysław Śliwa.
2. Powołanie Prezydium Obrad:
a/ Wybór Przewodniczącego Obrad XII Kongresu ,
b/ Wybór Zastępcy Przewodniczącego Obrad XII Kongresu,
c/ Wybór Sekretarza ,
d/ Wybór Komisji Skrutacyjnej,
e/ Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej,
f/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad XII Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprawozdanie z działalności ZPRP za okres kadencji 20152019 – Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP
– Generał Stanisław Władysław Śliwa.
5. Sprawozdanie z realizacji środków finansowych za okres kadencji 2015-2019 – Skarbnik Zarządu Generał bryg. Tomasz
Madej.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za
okres kadencji 2015-2019.
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7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za
okres kadencji 2015-2019.
8. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu
Związku Piłsudczyków RP – Przewodniczący Obrad.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie przez XII Kongres Uchwały o Udzieleniu absolutorium Zarządowi Krajowemu Związku Piłsudczyków RP za
okres kadencji 2015-2019.
Przerwa w obradach
11. Wybory Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Wybory Członków Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP na nową kadencję 2020-2024.
13. Wybory Członków Głównej Komisji Rewizyjnej ZP RP.
14. Wybory Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego ZP RP.
15. Ukonstytuowanie się nowych władz Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Dyskusja problemowa – zgłaszanie wniosków.
17. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych propozycji Uchwał i Wniosków.
18. Przyjęcie Uchwał przez XII Kongres Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej.
19. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Zakończenie obrad XII Kongresu.
Zarząd Krajowy ZPRP

V PIELGRZYMKA PIŁSUDCZYKÓW NA JASNĄ GÓRĘ 22.08.2019 r.

V Pielgrzymka Piłsudczyków ZPRP na Jasną Górę 22.08.2019 r.

