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N

umer 78. pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” – w zasadzie
– w całości poświęcony jest relacji ze
szczególnego wydarzenia w życiu piłsudczykowskim jakim były obrady XII
Kongresu Delegatów ZPRP oraz wybór
nowych władz statutowych Związku.
Kongres, który odbył się, w dniu 7 grudnia 2019 r. w Gdyni, dokonał podsumowania minionej kadencji Zarządu Krajowego
i terenowych struktur Związku, nakreślił program działania na
kolejne lata i dokonał wyboru nowych władz ZPRP. Poprzedzony był Mszą św., w intencji Piłsudczyków odprawioną w Bazylice mniejszej p.w. Maryi Panny Królowej Polskiej, którą celebrował ks. prałat gen. dyw. ZP dr Marian Próchniak, w koncelebrze
z Naczelnym Kapelanem ZPRP ks. prałatem gen. bryg. ZP dr. Edmundem Skalskim. Zatem przybliżamy szanownym kolegom
bazylikę – która będzie stanowić nasze sanktuarium, a które
winniśmy otoczyć życzliwym wsparciem i nawiedzaniem planowanym przez Zarząd Krajowy ZPRP, w ramach corocznej
pielgrzymki, w dniu 5 grudnia każdego Roku.
Z KART HISTORII – prezentujemy esej pióra dr Wiesława
Leszka Ząbka „Józef Piłsudski a Roman Dmowski. Różnice ideowe
i programowe.”
Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH – to tradycyjna Kronika Wydarzeń terenowych struktur Związku m.in.: z Warszawy, Kartuz, Szczecina, Rozewia.
PUBLICYSTYKA – polecamy: artykuł płk dr Bogusława Saganowskiego n.t. „XXX lat „PIŁSUDCZYKA” oraz felieton Redaktora Naczelnego „Retrospekcje piłsudczykowskie”.
EPITAFIUM – ostatnia droga śp. gen. bryg. ZP Tomasza Madeja, który zmarł, w dniu 6 grudnia 2019 r.
Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA,
spotka się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.
Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek

W dniu 7 grudnia 2019 r.
w Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni odbył się XII Kongres
Delegatów ZPRP-TPJP, który podsumował działalność Związku za
minioną kadencję 2015-2019,
wybrał nowe władze statutowe
oraz uchwalił Program działania Związku Piłsudczyków RP na
2020 rok.
Na zdjęciu, w pierwszym rzędzie generałowie Związku, m.in.
od lewej; Jerzy Cichocki; Stanisław Olszewski; Włodzimierz Pacelt; Bohdan Ronin-Walknowski.
Red.
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GORĄCA LINIA

BAZYLIKA PIŁSUDCZYKÓW

W

sobotę, 4 maja, odbyły się uroczystości nadania
kolegiacie pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski w Gdyni godności bazyliki mniejszej. Mszy
św. przewodniczył arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz
apostolski w Polsce. Eucharystię koncelebrowali metropolita
gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz gdańscy biskupi pomocniczy Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński, biskup Antoni
Dydycz OFMCap z Drohiczyna, biskup Arkadiusz Okroj z Pelplina, biskup Józef Szamocki z Torunia oraz licznie przybyli kapłani. Zgromadzonych przy ołtarzu polowym powitał arcybiskup
Głódź.
- Sto lat czekałaś, Gdynio, na ten dzień i sto lat czekałaś świątynio na tę uroczystość. Od tylu już lat świątynia ku czci Najświętszej
Maryi Panny stanowi ze względów historycznych, kulturowych, religijnych i duszpasterskich jedno z najważniejszych miejsc na Pomorzu - powiedział metropolita gdański.- Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyróżnienie kolegiaty gdyńskiej. To bardzo
ważny i potrzebny akt wpisujący się w dzieje Kościoła i Ojczyzny,
a szczególnie miasta Gdyni. Ufamy wszyscy, że będziemy modlić
się gorliwie w intencjach papieskich, uzyskiwać odpusty oraz
umacniać naszą więź z Kościołem i z następcą św. Piotra - podkreślił arcybiskup.
Po liturgicznym pozdrowieniu biskupi Wiesław Szlachetka
i Zbigniew Zieliński odczytali dekret Stolicy Apostolskiej - po łacinie i po polsku. Wolę Ojca Świętego Franciszka zgromadzeni
wierni przyjęli gromkimi oklaskami. Z pobliskiego okrętu ORP
Błyskawica oddano trzy salwy, upamiętniające ten historyczny moment. Następnie nuncjusz apostolski wraz z biskupami i władzami miasta udali się do nowej bazyliki i dokonali jej
uroczystego otwarcia. Poświęcone zostały pamiątkowe tablice
oraz nowa monstrancja. Trzykrotnie odmówiono również modlitwę „Zdrowaś, Maryjo” w intencji papieża, pokoju na świecie
oraz rodzin.
Homilię wygłosił arcybiskup nuncjusz Salvatore Pennacchio. - Kościół jest miejscem poznania prawdy o całym świecie
i o tym, że Stwórcą tego świata i jego ostatecznym najwyższym
Panem jest Bóg. Świątynia udostępnia nam - stworzonym, skończonym i ograniczonym ludziom - poznanie nieskończonego
Stwórcy Wszechrzeczy - powiedział nuncjusz. - Świątynia jest domem uświęcenia. Uświęcenie obok słowa Bożego i sakramentów
świętych będzie się dokonywało w waszej bazylice przez wspólnotę w zgromadzeniu liturgicznym. Jako mieszkańcy Gdyni będziecie tworzyli w świątyni jedną żywą wspólnotę, której punktem
centralnym, żywym i najistotniejszym ośrodkiem jest sam Zmartwychwstały Jezus Chrystus – podkreślił kaznodzieja. - Świątynia
jest też domem zbawienia. W każdej świątyni chodzi o sprawy najważniejsze, którymi są Chrystus oraz Jego i nasza troska o zbawienie człowieka. Każdy w Domu Pańskim jest objęty odkupieńczymi
ramionami Chrystusa niosącymi wszystkim ludziom zbawienie.
Bazylika mniejsza morska jest dla was nie tylko zaszczytem, ale
i obowiązkiem większej troski o własne zbawienie – apelował hierarcha. - Niech Matka Pocieszenia opiekuje się wami nadal, a Bóg
wszelkiej pociechy niech błogosławi Gdyni i wszystkim jej mieszkańcom - dodał na zakończenie homilii arcybiskup Pennacchio.
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Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele mieszkańców
miasta, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni oraz ks. prałat dr
Edmund Skalski, proboszcz parafii, który podziękował wszystkim za okazane serce. Wyraził też ogromną wdzięczność za
wsparcie i pomoc tym, którzy pomogli w renowacji nowej bazyliki. Przed błogosławieństwem przemówił również abp Salvatore Pennacchio. - Otrzymaliście dzisiaj ten dar tytułu bazyliki. Rzym zobaczył waszą wiarę i udzielił wam tego daru. Trzeba
umieć dbać o ten dar. Trzeba umieć dbać, żeby dar również naszej
wiary był cały czas żywy - powiedział. Przypomniał, że pochodzi
z miasta bliskiego morzu, z Neapolu. - Dlatego tutaj czuję się jak
u siebie w domu, będąc blisko morza, czując morskie fale. Dziękuję
wam bardzo za waszą obecność, wasz aplauz. Z pewnością przekażę wiadomość o nim Ojcu Świętemu, kiedy w czerwcu udam się
z wizytą do Rzymu - dodał na zakończenie nuncjusz.
W liturgii wzięli udział przedstawiciele władzy państwowej
z sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Sellinem oraz wojewodą pomorskim
Dariuszem Drelichem jak również przedstawiciele władz Gdyni
z prezydentem Wojciechem Szczurkiem. Obecni byli również
parlamentarzyści Wybrzeża, przedstawiciele służb mundurowych oraz tłumnie przybyli mieszkańcy Gdyni. Uroczystość
uświetnił poczet sztandarowy i Kompania Honorowa Marynarki Wojennej. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” pod dyrekcją prof. Jana
Łukaszewskiego. Partie solowe wykonała Katarzyna Bierecka
(sopran), zaś przy organach zasiadł Karol Hilla. ks.kk / Gdynia.
E.S.
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Z KART HISTORII

Józef Piłsudski a Roman Dmowski. Różnice programowe

J

ózef Klemens Piłsudski, rewolucjonista i państwowiec, komendant Legionów Polskich – wódz zwycięskiej armii w wojnie
z Rosją sowiecką w 1920 r., Pierwszy Marszałek Polski, czołowy
luminarz i fenomen swojej epoki – fascynował i ciągle fascynuje
kolejne pokolenia Polaków, nawet swoich adwersarzy, dążących
do zdyskredytowania Go w oczach społeczeństwa polskiego. Jest
pewną prawidłowością, że im do odleglejszych wydarzeń są czynione odwoływania, im skromniejsza wiedza tzw. „uprawiaczy historii”,
tym więcej prezentowanych jest pseudo mitów lub bardziej ostrych
inwektyw.
Marszałek Józef Piłsudski szczęścia do historyków i polityków
nie miał. Przez długie lata był postacią dyskredytowana odnośnie
wielkich dokonań. wyszydzaną i oczernianą w imię tzw. „prawdy
historycznej”. W okresie II Rzeczypospolitej, opozycja atakowała Go
zajadle, przypisując Mu wszystko co najgorsze, odsądzając od „ czci
i wiary”. Swoistej anatemy doświadczał ze strony kościoła rzymsko
– katolickiego, nie wybaczającego przejścia na wyznanie ewangelickie, zapominającego o Jego szczególnym kulcie Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Toteż wszystkie klęski i niepowodzenia odradzającego się państwa, błędy popełnione przez rządzący obóz sanacji
szły na konto byłego Naczelnika Państwa.
W Polsce Ludowej starano się o Marszałku J. Piłsudskim zapomnieć, żywiąc nadzieję, że czas powoli wymaże Go z pamięci dziejów, pogrąży w historycznym niebycie – jak było z wieloma postaciami historycznymi. Jeżeli pisano o Józefie Piłsudskim, to zgodnie
z klasową, marksistowsko-leninowską wykładnią historyczną, wybitnie pejoratywne i selektywnie, [akcja rabunkowa w Bezdanach,
agenturalność niemiecka, austriacka, japońska, tchórzostwo i zdra-
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da w Bitwie Warszawskiej, krwawy przewrót majowy, Bereza Kartuska], które stały się swoistym aksjomatem każdego opracowania
adwersarzy Marszałka.
Wtórowały tym ocenom ugrupowania związane z „obozem
sikorskiego”, bezwzględnie rozliczającego się [po dokonanym po
klęsce wrześniowej „przewrocie pałacowym”] z „sanacją”, jak również nurty niepodległościowe wywodzące swój rodowód z endecji.
W toku niezwykle ostrej polemiki zagubiono zatem istotne przyczyny klęski, słabość i osamotnienie Polski, a eksponując – problem
„winowajców” zamazywano w świadomości społeczeństwa innych
współtwórców słabości państwa i armii – ówczesny polityczny i ideowy establishment.
Paradoks historii sprawił, iż wśród epigonów krytyki „sanacji”, Marszałka Piłsudskiego i Września 1939 r. znaleźli się z jednej strony: endecy, chadecy, ludowcy, „dowborczycy”, „hallerczycy”, „sikorszczycy”, a więc ówczesny establishment polityczno – gospodarczy, bez skrupułów zrzucający winę za słabość
kraju na barki obozu piłsudczykowskiego, z drugiej zaś lewica
komunistyczna, ostro negujący podstawy ustrojowe demokratycznego państwa.
Wielki poeta Jan Lechoń napisał w swoim „Dzienniku” „... Od
dawna wiem, że Piłsudski nie wymaga obrony, że jego miejsce
w historii jest nie do ruszenia. W historii, ale również i w polskości,
w instynkcie narodu, który zawsze w ciężkich chwilach będzie się
ku niemu zwracał...”
I to stwierdzenie wystarczy za cały komentarz!
Tradycja niepodległościowa związana z Józefem Piłsudskim
odżyła w wolnej Polsce, w okresie narastających przesileń transfor-

Z KART HISTORII
macji ustrojowej. Nastąpił wyraźny postęp w refleksji naukowej nad
bohaterem legendy, pojawiły się znaczne korekty w historycznych
syntezach, znacznie pełniej ukazujące Tą wybitną osobowość i jej
wpływ na nurt niepodległościowy.
Ale jak pokazuje rzeczywistość – nader na krótko!.
Także z wyrozumiałością i współczuciem należy przyjmować
pojawiające się coraz częściej niezrównoważone wypowiedzi
w stylu Korwina Mikke czy Macieja Giertycha aksjomaty o zdradzie,
dyktaturze, nieudolności czy wręcz ograniczoności Marszałka. Natomiast bardziej poważnie należy traktować tzw. „naukowe syntezy”
czy opracowania różnych komitetów i stowarzyszeń obywatelskich
kierowane do ośrodków naukowych, uczelni akademickich i szkół
ponad podstawowych, zawierające świadome zafałszowania czy
wręcz selektywne interpretacje źródłowych materiałów. Z zainteresowaniem też śledzić będziemy opracowania powołanego niedawno Instytutu Pamięci Narodowej Dmowskiego i Paderewskiego pod
kierownictwem prof. Jana Żaryna
I tu dochodzimy do sedna niniejszego wywodu!
Traktowanie dwóch wielkich twórców Niepodległości Józefa
Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, że u podstawy ich wzajemnej awersji czy antagonizmów była miłość do tej samej kobiety
jest nieporozumieniem. Jest to zbyt małostkowe dla tych wybitnych osobowości. Byli bowiem adwersarzami idei. Zupełnie odmiennej wizji Narodu i Państwa.

R

oman Dmowski, ur. w 1864 r. w Warszawie od czasów studenckich związany był ze Związkiem Młodzieży Polskiej
„Zet” oraz Ligą Polską, którą wspólnie z Zygmuntem Balickim
w 1893 r. przekształcił w Ligę Narodową.
Roman Dmowski w okresie przed I wojną światowa lansował
„Panslawizm”, wspólnotę słowiańską, gdzie wrogiem przede wszystkim byli Niemcy, a odrodzona Polska funkcjonowała by w ramach
autonomii z Rosją, czysta etnicznie jako państwo jednonarodowe
[stąd granica wschodnia na linii Curzona] bez mniejszości żydowskiej i ukraińskiej. Jego wyraźny antysemityzm ma jednak podłoże
ekonomiczno-gospodarcze niż rasowe. Jest także przeciwnikiem
akcji rewolucyjnej czy wybuchu Powstania Narodowego. Torpeduje skutecznie w 1905 r. inicjatywę Piłsudskiego pozyskania do tego
celu Japonii. Po wybuchu I wojny światowej modyfikuje poglądy
i po rozczarowaniu stosunkiem Anglii skłania się do współpracy
z Francją. Staje na czele Komitetu Narodowego Polski uznanego
przez Entante jako przedstawicielstwo odradzającej się Polski. Po
porozumieniu z Józefem Piłsudskim reprezentuje Polskę i Polaków
na Zachodzie, oddając przywództwo w kraju Marszałkowi. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości jest nieformalnym przywódcą
„Endecji” i tworzących się ruchów radykalno-narodowych, stając na
czele Obozu Wielkiej Polski i Obozu Narodowo Radykalnego, a który
odradza się w aktualnej rzeczywistości społeczno- politycznej.
Natomiast Józef Piłsudski - jak mówili potomni – nienawiść do
Rosji wyssał z mlekiem matki. Z rodzinnego domu wyniósł tradycję i fascynację do Powstań Narodowych. W nich widział szansę na
odzyskanie Niepodległości. Jako pragmatyk w realizacji tego celu
związał się Austro-Węgrami, gdzie Galicja cieszyła się największymi
swobodami politycznymi. Po odzyskaniu Niepodległości, był zwolennikiem federacji państw sprzymierzonych przeciwko Rosji, Polski
demokratycznej, wielonarodowościowej, bynajmniej nie wyzna-

niowej jednej religii bez dyskryminacji i narodowego szowinizmu.
Propagował samostanowienie narodów bez wiązania się układami
z sąsiadami: jednym przecie drugim. Nie ufał Zachodowi.
Należy podkreślić, iż powyższe uwarunkowania wywarły i nadal wywierają istotny wpływ na upamiętnianie Marszałka Józefa
Piłsudskiego, sięganie do tradycji niepodległościowych i piłsudczykowskich II Rzeczypospolitej. Rodzą również negatywne reakcje
adwersarzy Marszałka, w tym nie tylko osób fizycznych ale też instytucji publicznych czy partii politycznych. Przysparzają trudności
w realizacji określonych przedsięwzięć związanych z upamiętnianie
Tej wybitnej postaci, z wprowadzeniem w życie społeczne myśli
i idei Wielkiego Polaka, o którym żegnając zmarłego w imieniu narodu prezydent Ignacy Mościcki tak mówił: „...Cieniom królewskim
przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona,
a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej.
Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serc po sercu, duszę po duszy, aż po purpurę królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę [...] Dał Polsce wolność, szacunek,
moc i granice ...” Bo KRÓLOM BYŁ RÓWNY.
Należy również podkreślić, iż postać Marszałka pamięć o nim
obroni się sama. Wystarczą te trzy dokonania:
1. Wskazał narodowi polskiemu drogę do niepodległości i do tej
wolności doprowadził.
2. Jako Naczelnik Państwa stworzył z trzech zaborów jednolite państwo, administrację, szkolnictwo i wojsko.
3. Jako Wódz Naczelny wygrał wojnę z Rosją bolszewicką i ochronił
Europę przez zalewem komunizmu.
To i tylko to wystarczy by na wsze czasy wszedł do PANTEONU
bohaterów narodowych i żadne zamazywanie historii go z niego
nie wymaże.
Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, wieloletnie „przemilczenia” i kontrowersje wokół osoby Marszałka J. Piłsudskiego, legendy
o nim nie wygasiły, a przeciwnie – właśnie ja utrwaliły. Odżyła ze
szczególną mocą by materializować się w postaci licznych pomników, obelisków i tablic upamiętniających Jego dokonania i czyny,
w przyjmowanych przez instytucje, szkoły, jednostki patronatach,
w nazewnictwie Jego nazwiskiem ulic, placów i parków. I to nie tylko z inspiracji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej ale
liczny społecznych komitetów powstających dla upamiętnienia TEGO WYBITNEGO POLAKA
dr Wiesław Leszek Ząbek
P.S. Zapewne nie wywoła mego zdziwienie postawienie w 100
–lecie Bitwy Warszawskiej monumentalnego Pomnika twórcy „sukcesu Bitwy Warszawskiej 1920” – Romana Dmowskiego na Placu
na Rozdrożu w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Społeczny
Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z uroczyście wmurowanym kamieniem węgielnym i poświęconym przez Kapelana Kombatantów śp. dr biskupa Zygmunta Kraszewskiego, w dniu 11 listopada 1990 r. Na lokalizację na którą nie
zgodził się ówczesny „postkomunistyczny” Prezydent m. st. WARSZAWY.
Będzie to przysłowiowy CHICHOT HISTORII lub jak kto woli FIGLE
HISTORII w stylu Andrzeja Żora.
WLZ
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KARTUZY
Okręg Kaszubsko-Pomorski.
Sztandar i pomnik
w dwa lata

L

ata 2018 i 2019 były bardzo intensywne dla kaszubskich
piłsudczyków. Powołane w 2016 r. w Kartuzach struktury
od początku zabrały się do intensywnej pracy. Priorytetem był pomnik Marszałka. Natomiast ogromnym pragnieniem
było również posiadanie własnego sztandaru. Ten cel został
zrealizowany jako pierwszy. Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru dla Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku
Piłsudczyków RP, odbyła się podczas dorocznego Święta Matki
Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub, w Sanktuarium w Sianowie w dniu 9 września 2018 r. W trakcie tzw. drugiego odpustu
(przypadającego zawsze w pierwszą niedzielę po ósmym września, pierwszy odpust natomiast ma miejsce w lipcu), sztandar
został poświęcony przez Dziekana Dekanatu Kartuskiego ks.
Piotra Krupińskiego i wręczony okręgowi przez Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP Stanisława Władysława Śliwę. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali p. Danuta Borzestowska
i p. Leon Czerwiński. Sztandar z rąk Prezesa Zarządu Krajowego
odebrał Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego ZPRP płk ZP
Tomasz Kocent.
Na podstawie specjalnej zgody Zarządu Krajowego ZPRP,
sztandar Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego ZPRP wyróżnia się
obok narodowych biało-czerwonych również kaszubskimi
czarno-żółtymi barwami. Sanktuarium w Sianowie zostało
uhonorowane Orderem Związku Piłsudczyków RP, który został przekazany na ręce ks. kustosza Eugeniusza Grzędzickiego
przez generała Związku S.Śliwę. Świąteczny dzień zapewnił dodatkowo dużą publiczność. Na uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru przybyło wielu znamienitych gości, w tym
parlamentarzystów oraz piłsudczyków z całego kraju.
Była to zarazem I Pielgrzymka Kaszubskich i Pomorskich
Piłsudczyków do Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub, miejsca które śmiało można nazwać kaszubską
Częstochową. Po Mszy Świętej poczet sztandarowy oddał honor przed ołtarzem wewnątrz sanktuarium.
Druga część uroczystości odbyła się w Kartuzach pod pomnikiem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, gdzie m.in.
odczytano uchwały i wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia. Orderem Związku Piłsudczyków RP zostali odznaczeni prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego ZPRP płk ZP
Tomasz Kocent i Wiceprezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego
ZPRP ppłk ZP Kazimierz Socha-Borzestowski. Decyzją kapituły
w 2018 roku Laureatem „Nagrody im. mjr Leona Kowalskiego
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dowódcy 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, przyznawanej raz w roku przez Okręg Kaszubsko-Pomorski, został Prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP
Stanisław Władysław Śliwa.
W dniu 5 października 2019 roku w Kartuzach stolicy Kaszub, odbyła się równie ważna, a pod względem wysiłku i poświęcenia najbardziej angażująca tutejszych piłsudczyków uroczystość. Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
Patrona 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty w Kartuzach, była
poprzedzona kilkuletnimi przygotowaniami i działaniami. Jako
jedną z pierwszych, powołany 15.09.2016 r. ówczesny Oddział
Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach, podjął uchwałę o budowie
pomnika.
Aby podkreślić związki Marszałka z tą ziemią, w ramach
pierwszego kroku z inicjatywy kaszubskich piłsudczyków,
skwer w Kartuzach na którym miał stanąć pomnik, otrzymał
nazwę: „Park 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego”. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę
pod koniec 2016 r., a uroczystość nadania nazwy odbyła się
03.05.2017 r. Ponad rok później 23.06.2018 r. w 98. rocznicę
chrztu bojowego 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty w bitwie
pod Bobrujkami (26.06.1920), dokonano odczytania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego. Szczęśliwy finał
tych działań miał miejsce właśnie 05.10.2019 r., w Setną Rocznicę Powstania 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego (08.10.1919 r.).
Ceremonię poświęcenia i odsłonięcia pomnika poprzedziła
uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny w kościele pw. Św.
Kazimierza w Kartuzach, koncelebrowana przez sześciu księży.
Następnie pod pomnikiem list od Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy, pod którego Patronatem Narodowym odbyła się uro-

KARTUZY
czystość, odczytał Doradca Prezydenta RP p. Piotr Karczewski.
W samym akcie odsłonięcia pomnika obok parlamentarzystów,
władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawicieli Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego ZPRP, wziął udział Prezes
Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa.
Poświęcenia dokonał ks. kan. dr Ryszard Różycki p.o. kapelana
okręgu. Po odczytaniu uchwał i wręczeniu odznaczeń i wyróżnień, nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek pod pomnikiem.
Decyzją Prezydenta RP, za krzewienie i umacnianie pamięci
historycznej, Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP płk ZP Tomasz Kocent został odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi (ze względu na przypadający tego
dnia pogrzeb Marszałka Seniora Śp. Kornela Morawieckiego,
podjęto wspólnie decyzję o odczytaniu samego postanowienia i wręczeniu odznaczenia w innym terminie).
Uroczystość zgromadziła wielu gości, przedstawicieli władz,
parlamentarzystów, samorządowców, służb mundurowych,
organizacji oraz dużą grupę młodzieży i mieszkańców Kartuz
i Kaszub. Jako ciekawostkę warto dodać, że w cokole pomnika
w jego bocznej ściance, za pancerną szybą znajduje się kamień
z fundamentów rodzinnego domu Marszałka w Zułowie, wraz
z ziemią przywiezioną przez kaszubskich piłsudczyków w 82.
Rocznicę Śmierci Marszałka 12.05.2017 r. Autorem pomnika
w Kartuzach podobnie jak parę lat wcześniej w Gdyni, jest artysta rzeźbiarz p. Stanisław Szwechowicz.
Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego ZPRP wyrażając
wdzięczność za zaangażowanie w budowę pomnika szczególne podziękowania kieruje do Wiceprezesa Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP ppłk ZP Kazimierza Sochy-Borzestowskiego, Prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta
Kartuz. Piłsudczycy Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego mogą być
dumni z realizacji zadań w trakcie obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości.
płk ZP Tomasz Kocent
Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego
Związku Piłsudczyków RP
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SZCZECIN
ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W

szystkie rocznice związane z Marszałkiem Józefem
Piłsudskim są ujmowane w corocznych planach
Związku Piłsudczyków RP Okręgu Zachodniopomorskiego i uroczyście obchodzone.
Ostatnia uroczystość odbyła się 5 grudnia 2019 roku z okazji 152 rocznicy urodzin w Szczecinie, którą zorganizowano pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Na uroczystość przybyły liczne
delegacje z pocztami sztandarowymi między innymi: z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Piłsudskiego
ze Złocieńca; Związku Piłsudczyków RP Oddziału Nowe Warpno; Drużyny Harcerskiej im. J.Piłsudskiego z Nowego Warpna
oraz uczniów Szkoły Mundurowej Liceum Ogólnokształcącego
nr 7 i Zespołu Szkół Łączności ze Szczecina.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Komendanta uroczystości mjr. Jerzego Rozpondka Prezesowi
Okręgu Zachodnio-Pomorskiego gen. bryg. ZP Bohdanowi
Walknowskiemu o gotowości do uroczystości.
Następnie odegrano hymn Związku „My I Brygada”. Prezes
Bohdan Walknowski przywitał wszystkich uczestników uroczystości, a następnie uczeń z Liceum Ogólnokształcącego odczytał fragment z życia Marszałka. Następnie Komendant uroczystości uhonorował uczestników konkursu wiedzy o Marszałku
przeprowadzonej wśród młodzieży szkolnej.
Wszystkie delegacje i mieszkańcy zebrani na uroczystości
złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem, a na zakończenie
uroczystej zbiórki wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Tadeusz Karpuk
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ROZEWIE
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2019 R.

W

obchodach Święta Niepodległości na terenie ZIEMI PUCKIEJ a także ZIEMI KRAJEŃSKIEJ tradycyjnie
wzięli udział członkowie Okręgu Północnego ZPRP
Rozewie, w Pucku poczet sztandarowy w asyście mjr ZP Jana
Grubby oraz uczniów Liceum Służb Mundurowych im. Macieja
Płażyńskiego oraz delegacja pod przewodnictwem wiceprezesa Zarządu OP ZPRP płka ZP Zdzisława Sołtysiaka, we Władysławowie delegacja w składzie: sekretarz Zarządu OP ZPRP mjr
ZP Marian Korzeniewski oraz ppor. ZP Roman Adrian, w Helu,
Rozewiu i Jastrzębiej Górze delegacja w składzie: prezes Zarządu OP ZPRP płk ZP Marian Leszek Wiśniewski, płk ZP Kazimierz Babiński oraz ppor. ZP Izabela Ferra-Słowik, w Krakowie
delegacja pod przewodnictwem mjr ZP Eugeniusza Podolaka.
Natomiast w Wieczornicy Niepodległości w SP w Żarnowcu
uczestniczył płk ZP Marian Leszek Wiśniewski. Członkowie OP
ZPRP: mjr ZP Wiktor Sułkowski i por. ZP Maria Sułkowska wzięli
udział w obchodach Święta Niepodległości w Kamieniu Krajeńskim.
mjr ZP Marian Korzeniewski
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GDYNIA
XII KONGRES DELEGATÓW ZPRP

O

brady XII Kongresu Delegatów Związku Piłsudczyków
Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się w dniu 7 grudnia
2019 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Poprzedzone zostały Mszą św. odprawioną w Bazylice mniejszej p.w.
Najświętszej Marii Panny przez ks. gen. dyw. ZP dr prałata Mariana
Próchniaka w koncelebrze z Krajowym Duszpasterzem ZPRP ks.
gen. bryg. ZP dr prałatem Edmundem Skalskim. Miłym akcentem
na zakończenie uroczystej mszy św. było wręczenie symbolicznej
„Szabli Józefa Piłsudskiego” Naczelnemu Kapelanowi Związku ks.
gen. bryg. ZP Edmundowi Skalskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu
Krajowego gen. bryg. ZP Jarosławowi Szymonowi Biereckiemu za
całokształt działalności na rzecz ruchu piłsudczykowskiemu.
XII Kongres Delegatów ZPRP w auli Muzeum Marynarki Wojennej otworzył kol. gen. ZP Stanisław W. Śliwa, który – po odśpiewaniu przez Delegatów Hymnu Związku „Marsz Pierwszej Brygady”[akompaniował na gitarze kol. płk ZP Adam Jagusz], powitał
delegatów i zaproszonych gości. Przewodniczącym obrad został
kol. gen. dyw. ZP Wiesław L. Ząbek. Ukonstytuowało się Prezydium
obrad w składzie: kol. gen. ZP Stanisław W. Śliwa; ks. gen. dyw. ZP
Marian Próchniak; kol. gen. bryg. Jarosław Sz. Bierecki; ks. gen. bryg.
ZP Edmund Skalski; kol. płk ZP Wita Ludwichowska-Pawłowska; kol.
płk ZP Zbigniew A. Borkowski.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu Krajowego wygłosił: kol.
gen. ZP Stanisław W. Śliwa; Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. płk ZP
Zdzisław Uliński; Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. gen. bryg. ZP
Stanisław Olszewski. W trakcie posiedzenia wybrano nowe władze statutowe oraz podjęto stosowne uchwały. W dyskusji zabrał
również głos Naczelny kapelan Związku, ks. gen. bryg.ZP Edmund
Skalski, który zwrócił się do Delegatów Kongresu a za ich pośrednictwem także do wszystkich piłsudczyków o modlitewne i finansowe wsparcie naszego„Piłsudczykowskiego Sanktuarium” Bazyliki
mniejszej p.w. Najświętszej Marii Panny Patronki Morza z uwagi na
konieczność wykonania korony dla naszej Patronki, a także zakończenia wystroju witrażowego Bazyliki. Jednocześnie zaproponował, ażeby dzień urodzin Marszałka był Dniem Pielgrzymki piłsudczyków do naszego Związkowego Sanktuarium.
Nowym prezesem Zarządu Krajowego ZPRP [jednogłośnie]
został ponownie wybrany kol. gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa,
który podziękował za okazane mu zaufanie, a po wyprowadzeniu
Sztandaru ZPRP zakończył owocne obrady. Następnie uczestnicy
Kongresu przeszli do Sali Restauracyjnej, gdzie odbyły się uroczystości opłatkowe, które poprowadzili: ks. gen. dyw. ZP prałat Marian
Próchniak; ks. gen. bryg. ZP Edmund Skalski i gen. ZP Stanisław W.
Śliwa. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, krótkiej modlitwie i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy uroczystości przełamali się
opłatkiem a później zasiedli do wspólnego posiłku.
Red.
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UCHWAŁA NR 09/12/2019
Z dnia 07 grudnia 2019 roku
XII KONGRESU DELEGATÓW ZWIĄZKU
PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w GDYNI
w sprawie:
wyboru Prezesa Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres pełnienia
funkcji w kadencji w latach 2020 – 2024 .
& 1.
Na podstawie Statutu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział VI, paragraf 32, punkt1, XII Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonał wyboru Prezesa Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres
pełnienia funkcji w kadencji w latach 2020 – 2024, w osobie:
Pana STANISŁAWA WŁADYSŁAWA ŚLIWY – Generała Związku Piłsudczyków RP
& 2.
Uchwała została przegłosowana i jednogłośnie podjęta.
& 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Obrad XII Kongresu Delegatów
dr Wiesław Leszek Ząbek

XII KONGRES DELEGATÓW ZPRP

GDYNIA

XII KONGRES DELEGATÓW ZPRP
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XII KONGRES DELEGATÓW ZPRP
UCHWAŁA NR 10 /12/ 2019
z dnia 07 grudnia 2019 roku
XII KONGRESU DELEGATÓW ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w GDYNI

UCHWAŁA NR 11 / 12/ 2019
z dnia 07 grudnia 2019 roku
XII KONGRESU DELEGATÓW ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GDYNI

w sprawie:
wyboru Członków Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres pełnienia
funkcji w kadencji w latach 2020 -2024.
& 1.
Na podstawie Statutu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział VI, paragraf 32, punkty 2 i 3, XII Kongres
Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
dokonał wyboru Członków Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres pełnienia funkcji w kadencji w latach 2020 – 2024:
1. LESZEK WIESŁAW ZĄBEK - wiceprezes
2. JAROSŁAW SZYMON BIERECKI - wiceprezes
3. ZBIGNIEW BORKOWSKI - sekretarz
4. WITA LUDWICHOWSKA-PAWŁOWSKA - skarbnik
5. STANISŁAW KOPER - członek
6. JÓZEF MELAK - członek
7. STANISŁAW OLSZEWSKI - członek
8. BOHDAN RONIN WALKNOWSKI - członek
9. JAROSŁAW WOJCIECHOWICZ - członek
10. MARIUSZ MICHALSKI - członek
11. GRZEGORZ KUSWIK - członek
12. LESZEK WIŚNIEWSKI - członek
13. WŁADYSŁAW PACIUCH - członek
14. JACEK STACHIEWICZ - członek
15. WŁODZIMIERZ PACELT - członek
16. LESZEK KALINOWSKI - członek

w sprawie :
wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres pełnienia
funkcji w kadencji w latach 2020 - 2024.
& 1.
Na podstawie Statutu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej Rozdział IX, paragraf 44, punkty 1 - 2,
XII Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres
pełnienia funkcji w latach 2020 -2024, w osobach:
1. ANDRZEJ ZDZISŁAW ULIŃSKI - Przewodniczący
2. WIKTOR CYGAN - członek
3. ANDRZEJ ROGACKI - członek.
& 2.
Uchwała została przegłosowana i podjęta.
&3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Obrad XII Kongresu Delegatów
dr Wiesław Leszek Ząbek

& 2.
Uchwała została przegłosowana i jednogłośnie podjęta.
& 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Obrad XII Kongresu Delegatów
dr Wiesław Leszek Ząbek
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UCHWAŁA NR 12/12/ 2019
z dnia 07 grudnia 2019 roku
XII KONGRESU DELEGATÓW ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w GDYNI
w sprawie:
wyboru Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na okres pełnienia
funkcji w kadencji w latach 2020 – 2024.
& 1.
Na podstawie Statutu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej Rozdział X , paragraf 47,
XII Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał wyboru Członków Głównego Sądu
Koleżeńskiego na okres pełnienia funkcji w kadencji w latach
2020 – 2024, w osobach:
1. ANDRZEJ SPIRYDOWICZ - Przewodniczący
2. JERZY TROJANOWSKI - Zastępca Przewodniczącego
3. SŁAWOMIR DZIĘGIELEWSKI - członek
4. ZDZISŁAW SOŁTYSIAK - członek
5. MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA - członek
& 2.
Uchwała została przegłosowana i jednogłośnie podjęta.
& 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Obrad XII Kongresu Delegatów
dr Wiesław Leszek Ząbek

XII KONGRES DELEGATÓW ZPRP

GDYNIA

XII KONGRES DELEGATÓW ZPRP
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PIŁSUDCZYKOWSKIE FORUM

GDAŃSK
POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO ZPRP
W DNIU 1.02.2020 R.
PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w dniu 01.02.2020 roku .
Miejsce obrad: Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/26
Sala Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zostało poprzedzone złożeniem przez Prezydium Zarządu Krajowego ZP RP wiązanki kwiatów w barwach biało-czerwonych pod Tablicą Upamiętniającą Pierwszego Marszałka
Polski - Józefa Piłsudskiego w holu Gmachu Urzędu Wojewódzkiego.
Na Sali obrad został odśpiewany Hymn Związku Piłsudczyków
RP „Marsz Pierwszej Brygady”.
Wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu Krajowego ZP
RP: członków Zarządu Krajowego, Duszpasterza Krajowego, Kapelana Seniora Związku, Członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesów Okręgów
i Oddziałów Związku - powitał Prezes Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków RP, Generał Związku – Stanisław Władysław Śliwa,
który przedstawił porządek posiedzenia.
Zaproponowany przez Zarząd Krajowy porządek posiedzenia
został jednogłośnie przyjęty przez zebranych i przegłosowany.
Następnie Prezes Zarządu Krajowego ZP RP Generał Związku –
Stanisław Władysław Śliwa polecił Skarbnikowi Zarządu Krajowego
ZP RP odczytać Deklarację Programową Związku Piłsudczyków RP.
Po odczytaniu Deklaracji Programowej Związku Piłsudczyków
RP - Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Generał
Związku – Stanisław Władysław Śliwa zobowiązał wszystkich Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku do czytania i przypominania
Deklaracji Programowej Związku Piłsudczyków RP na każdym zebraniu i spotkaniu członków Związku Piłsudczyków w całym kraju.
Skarbnik Zarządu Krajowego ZP RP Pułkownik Związku Wita Ludwichowska-Pawłowska, na polecenie Prezesa Zarządu Krajowego
– przedstawiła propozycje do planu pracy Związku Piłsudczyków
RP na rok 2020.
Do przedstawionych propozycji zgłoszone zostały uzupełnienia :
- 01.03.2020 – Dzień Żołnierzy Wyklętych oraz 100-tna rocznica
Chrztu Bojowego 66. Pułku Kaszubskiego w Żukowie - płk ZP
Tomasz Kocent,
- udział w uroczystościach w Wyszkowie z okazji 100-tnej rocznicy
Bitwy Warszawskiej – Prezes O/Nadbużańskiego Sylwester Raniszewski,
- 100-tna rocznica urodzin Jana Pawła II – Prezes O/Pomorskiego
Adam Rytwiński,
- 30-lecie Okręgu Zachodniopomorskiego – gen. bryg. ZP Bohdan
Ronin Walknowski.
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Zgłoszone propozycje zostały przez zebranych zaakceptowane
i przyjęte do planu pracy.
Plan pracy Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP został
przegłosowany i uchwałą przyjęty do realizacji na rok 2020 .
Skarbnik Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, Pułkownik Związku – Wita Ludwichowska-Pawłowska – zwróciła się
do członków Zarządu Krajowego z propozycją podjęcia uchwały
budżetowej na rok 2020.
Zaproponowane zostały składki członkowskie w następującej
wysokości :
- członkowie pracujący – 60 zł/rocznie / tj. 5 zł/m-c/,
- członkowie emeryci, renciści – 30 zł/rocznie /tj. 2,50 zł/m-c/,
- członkowie : studenci, uczniowie - 12 zł/rocznie /tj. 1 zł/m-c/.
Uchwała budżetowa na rok 2020 została przegłosowana i przyjęta do realizacji w Okręgach i Oddziałach Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezesi Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP przedstawili i złożyli roczne sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej i realizacji budżetu za rok 2019 .
Prezes Zarządu Krajowego ZP RP Generał Związku – Stanisław
Władysław Śliwa zwrócił uwagę zebranych Prezesów Okręgów
i Oddziałów na znaczenie, rolę i zadania Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Piłsudczyków oraz Komisji Rewizyjnych w Okręgach
i Oddziałach Związku Piłsudczyków w kraju.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku
Piłsudczyków i została powołana do sprawowania kontroli nad całokształtem działalności Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej i będzie realizować swoje zadania w bieżącym roku poprzez nadzór na Okręgami i Oddziałami Związku w całym kraju.
Skarbnik Zarządu Krajowego ZP RP – zwróciła uwagę zebranych, że Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej działa na
mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach - i jako stowarzyszenie rejestrowe posiada również organy
kontroli wewnętrznej na wszystkich swoich poziomach organizacyjnych - w tym również i w Okręgach i w Oddziałach Związku, jest
to wymóg ustawowy.
Na przewodniczących komisji rewizyjnych i ich członkach spoczywa odpowiedzialność prawna z mocy Ustawy o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 dokonania w terminie do dnia 31.03 każdego
roku kontroli i oceny całokształtu działalności Zarządu Okręgu lub
Zarządu Oddziału Związku.
Z każdej kontroli musi zostać sporządzony protokół kontroli
i podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Każdy Prezes Zarządu Okręgu i Oddziału Związku ma prawny
obowiązek ścisłej, życzliwej współpracy z Komisją Rewizyjną, udostępnienia wszystkich wymaganych dokumentów oraz udzielania
wyjaśnień .
W celu usprawnienia i ujednolicenia systemu dokumentacji
opracowany został wzór Protokołu Komisji Rewizyjnej, który kol.
Prezesi otrzymali w teczkach w materiałach z dzisiejszego posiedzenia Zarządu Krajowego .
Skarbnik Zarządu Krajowego ZP RP poprosiła Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków o podpisanie przedłożonych im w dwóch egzemplarzach Zakresów Kompetencji .
Decyzją Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP
zostają wprowadzone Zakresy Kompetencji dla wszystkich Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku w celu ujednolicenia działań
prawnych i organizacyjnych naszego Związku .
Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków generał
dyw. ZP dr Leszek Wiesław Ząbek przypomniał, że pierwszy Statut

PIŁSUDCZYKOWSKIE FORUM
Związku powstał w roku 1981 i od tego czasu nie zmieniła się Deklaracja Programowa
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej został szczególnie nobilitowany –
mamy Bazylikę Morską NMP w Gdyni jako
Sanktuarium Piłsudczykowskie i nominowanego przez Konferencję Episkopatu Polski Krajowego Duszpasterza Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Księdza Prałata
dra Edmunda Skalskiego Prezbitera Archidiecezji Gdańskiej.
Z okazji 30-lecia czasopisma „PIŁSUDCZYK” zostanie w Warszawie zorganizowana
wystawa wszystkich wydanych numerów
tego czasopisma od roku 1981 aż do chwili
obecnej. Można będzie naocznie zobaczyć
jak na przestrzeni lat zmieniała się szata graficzna czasopisma .
Archiwalne numery „Piłsudczyka” mają
bardzo dużą wartość materialną i historyczną.
Duszpasterz Krajowy Związku Piłsudczyków RP generał bryg. ZP ksiądz prałat dr
Edmund Skalski zabrał głos i poinformował
zebranych, że na dwóch Sesjach Konferencji Episkopatu Polski toczyły się obrady nad
wyborem Krajowego Duszpasterza Związku
Piłsudczyków.
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski
ksiądz prałat dr Edmund Skalski został ustanowiony Krajowym Duszpasterzem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
na okres 5-cio letniej kadencji – jest z tego
powodu bardzo wdzięczny. Bycie Krajowym
Duszpasterzem – to zaszczyt i obowiązek
zarazem względem Konferencji Episkopatu
Polski.
Ksiądz prałat dr Edmund Skalski – generał bryg. ZP jako Krajowy Duszpasterz zwrócił
się do wszystkich Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków o podanie
nazwisk kapłanów, którzy swoją opieką duszpasterską otaczają członków Związku Piłsudczyków RP w kraju i poza jego granicami.
Jeżeli kapłani w Okręgach i Oddziałach
Związku Piłsudczyków RP nie posiadają powołań dokonanych Dekretami Biskupów – to
trzeba to prawnie uregulować.
Obrady posiedzenia Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków RP zakończyło podziękowanie Prezesa Zarządu Krajowego Generała Związku Stanisława Władysława Śliwy.
Wita Ludwichowska-Pawłowska
Pułkownik ZP

PLAN PRACY NA ROK 2020
ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. 26.01.2020 - Udział Prezydium Zarządu Związku Piłsudczyków RP w Uroczystościach 100-tnej Rocznicy Powrotu Kościerzyny do Macierzy po 148 latach
niewoli.
2. 01.02.2020 - Uroczyste posiedzenie Zarządu Krajowego oraz Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP - wg oddzielnego planu.
3. 08.02 – 10.02.2020 – Udział Związku Piłsudczyków RP w Uroczystościach 100tnej Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem REWA - PUCK – WŁADYSŁAWOWO.
4. 01.03.2020 - Dzień Żołnierzy Wyklętych – Kartuzy. 100-tna Rocznica Chrztu
Bojowego 66. Pułku Kaszubskiego – Uroczystości w Żukowie - Okręg Kaszubsko-Pomorski – pułkownik ZP Tomasz Kocent.
5. 19.03.2020 - Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego - Uroczystości w Okręgach i Oddziałach Związku Piłsudczyków RP.
Prezydium Zarządu Krajowego ZP RP uczestniczy w uroczystościach w Bazylice Morskiej NMP w Gdyni.
6. 03.05.2020 - Uroczystości 3-Majowe w całym kraju w Okręgach i Oddziałach
Związku Piłsudczyków RP, Bazylika Morska NMP w Gdyni - Prezydium Zarządu Krajowego ZP RP.
7. 12.05.2020 – Rocznica śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – wyjazd Delegacji Związku Piłsudczyków RP do Wilna.
8. 18.05.2020 – 100-na Rocznica Urodzin Jana Pawła II – Uroczystości w całym
kraju. Zarząd Krajowy ZP RP – Bazylika Morska NMP w Gdyni.
9. 06.06.2020 - Uroczystość wręczenia Sztandaru Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Majątku Giże k/Olecka.
10. 13.06.2020 - Uroczystości w Alei Zasłużonych Ludzi Morza - REWA.
11. 06.08.2020 - 106-sta Rocznica Wymarszu Pierwszej Kadrowej - z Oleandrów
w Krakowie - odpowiedzialny za organizację – gen. bryg. ZP Jacek Stachiewicz.
12. 15.08.2020 - Rocznica Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” – Radzymin - wg
odrębnego planu.
WYSZKÓW – odsłonięcie Popiersia Marszałka Piłsudskiego.
13. 20.08.2020 - VI Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
na Jasną Górę – wg odrębnego planu.
14. 100-tna Rocznica Wiktorii Niemeńskiej – Berżniki, Sejny – uroczyste wręczenie Sztandaru Związku Piłsudczyków RP dla Okręgu Sejneńskiego Związku
Piłsudczyków RP.
15. 30.08.2020 - 100-tna Rocznica Bitwy pod Komorowem - Tomaszów Lubelski.
16. 11.09 – 13.09.2020 32 Rocznica Powstania Związku Piłsudczyków RP.
Uroczyste wręczenie Sztandaru Związku Piłsudczyków RP dla Okręgu Lublin
Związku Piłsudczyków RP - Rynek w Lublinie.
17. Obchody 30-lecia pisma „PIŁSUDCZYK” uroczystości w Warszawie – gen. dyw.
ZP Leszek Wiesław Ząbek – Redaktor Naczelny.
18. 10-20.10.2020 – 30-lecie Okręgu Zachodniopomorskiego – gen. bryg. ZP
Bohdan Ronin Walknowski wg odrębnego planu.
19. 08.11.2020 – wyjazd Delegacji Związku Piłsudczyków RP do Wiednia – uroczystości niepodległościowe na Kalhenbergu w Wiedniu.
20. 11.11.2020 - Uroczystości Odzyskania Niepodległości - Okręgi i Oddziały
Związku Piłsudczyków RP w całym kraju.
21. 05.12.2020 - Rocznica Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Msza Święta
w Bazylice Morskiej NMP w Gdyni – Duszpasterz Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - ks. proboszcz dr Edmund Skalski – generał
bryg. ZP.
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
Spotkanie Noworoczne Okręgu
Mazowieckiego ZPRP-TPJP

WARSZAWA
KRONIKA WYDARZEŃ
x 19 listopada 2019 r. w Okręgu Mazowieckiem ZPRP odbyło
się uroczyste zebranie, na którym m.in.: wybrano delegatów
na XII Kongres Delegatów ZPRP; uhonorowano weteranów
ruchu piłsudczykowskiego; przekazano wzajemne życzenia
świąteczne i przełamano się opłatkiem.

x 26 listopada 2019 r. piłsudczycy Okręgu Mazowieckiego
ZPRP wzięli udział w uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na
budynku DOKP w Warszawie.

x 4 grudnia 2019 r. piłsudczycy z Okręgu Mazowieckiego
wzięli udział w uroczystych obchodach 20- lecia wydawania
kwartalnika SAPER.
x 7 grudnia 2020 r. delegaci Okręgu mazowieckiego wzięli
udział w XII Kongresie Delegatów ZPRP przeprowadzonym
w Gdyni.
x 7 stycznia 1920 r. piłsudczycy z Okręgu Mazowieckiego zorganizowali tradycyjne spotkanie Noworoczne z udziałem zaproszonych gości.
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Tradycyjne Noworoczne Spotkanie piłsudczyków z okazji
Nowego, w tym wypadku 2020 Roku weszły na stałe do terminarza przedsięwzięć Zarządu Okręgu. Tradycyjnie też spotkania odbywają się w restauracji „Myśliwska” w Rembertowie
z uwagi na szczególną życzliwość i gościnność właściciela lokalu p. Marka. Toteż w dniu 7 stycznia 2020 r., „zaprzyjaźnione”
grono piłsudczyków Okręgu Mazowieckiego ZPRP zebrało się
ażeby złożyć sobie życzenia Noworoczne i wspólnie „pobiesiadować”.
Czas upłynął szybko, w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze.
Potwierdził zasadność takich spotkań, integrujących nie tylko środowisko ale też wyzwalające trwałe więzi rodziny „piłsudczykowskiej”.
Wiesław Ząbek

FELIETON

RETROSPEKCJE PIŁSUDCZYKOWSKIE…

S

tosunek do tradycji oręża polskiego jest integralnym
czynnikiem postawy patriotyczno-obywatelskiej. Bez
historii, bez przeszłości nie ma pełnej i bogatej współczesności, ani konstruktywnej przyszłości. […] Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przyszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości…” – pisał Marszałek Józef
Piłsudski. Jednakże kultywowanie tradycji nie może sprowadzać się do gloryfikowania przeszłości.
Bezkrytycznej przeszłości… Często prowadzi to na meandry ogólnopolskiej, a nierzadko międzynarodowej polemiki.
Staje się też kontrowersyjną w odniesieniu do niektórych wydarzeń zwłaszcza tych - bolesnych w wymiarze. Przekazując
tradycję oręża polskiego młodszemu pokoleniu, starsze interpretuje przeszłość, dokonuje weryfikacji i selekcji, stosownie
do ukształtowanych wcześniej poglądów, przekonań.
Tak rozumiana tradycja oręża polskiego kształtowana była
i jest rozwijana przez kolejne pokolenia, w ukształtowanym
systemie wartości, dostosowanym do obowiązującej epoki.
Także, jednym z podstawowych celów Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej jest kultywowanie tradycji szeroko rozumianej. Obejmującej swym zakresem całe spektrum
dziejów ojczystych, a nie selektywnie – jak bywało i bywa tylko wybiórczo… to co się mieści w aktualnej polityce władzy. Celowo nie poruszam zasadniczego naszego celu
ideowego, a zawartego w Deklaracji Programowej ZPRPTPJP: kultywowanie pamięci i dzieła Marszałka Józefa
Piłsudskiego, które jest podstawowym aksjomatem każdego PIŁSUDCZYKA.
Rodzą się więc pytania.
- Czy realizujemy te podstawowe założenia i zadania?.
- Czy je właściwie rozumiemy?.
- Czy nie traktujemy udział w ruchu piłsudczykowskim
jako okazje do uzyskania pięknych odznaczeń, nobilitujących nas w naszym środowisku z racji awansów, możliwości pokazania się w mass-mediach?

Z

perspektywy ponad 30 lat funkcjonowania w Związku
- chciałbym się mylić! Uważam, że zasadnicze cele programowe, zawarte w STATUCIE ZPRP-TPJP może realizować tylko prężne środowisko, zintegrowane wokół wspólnego celu. Czy nasze terenowe struktury organizacyjne sprostały, czy sprostają tym wyzwaniom...?
Obserwowaliśmy z niepokojem jak, w toku zachodzącej
transformacji ustrojowej nader prężnie rozkwitały i rozwijały
się organizacje niepodległościowe i kombatanckie, wypełniając naturalną lukę minionego okresu, braku swobód obywatelskich. Z reguły nastawione roszczeniowo [przywileje,
apanaże, awanse, odznaczenia], - bynajmniej nie negując zasadności ich roszczeń, - szybko zyskiwały zwolenników by po
otrzymaniu świadczeń stopniowo topnieć i to nie tylko z przy-

czyn biologicznych. Zapominano przy tym o istotnych zasadach i wartościach wychowania patriotyczno-obywatelskiego młodego pokolenia, a nader liczne kontakty weteranów
z młodzieżą szkolną, harcerską czy strzelecką nierzadko były
okazją do zaprezentowania na mundurze kolejnego awansu
lub odznaczenia. Zagubiono przy tym podstawowe aksjomaty i wartości!
Toteż z satysfakcją odnotowuję, iż brew istniejącemu stanowi rzeczy spotyka się jeszcze perły czy nie oszlifowane
diamenty. Podróżując po Polsce niejednokrotnie spotykam
przykłady samorzutnego kultywowania tradycji oręża polskiego poprzez licznie powstające koła barwy i broni. „Diamenty
rzucone na szaniec” ale nie dla walki lecz dla tradycji. Tu tkwi
odpowiedź na postawione pytanie – odnośnie kondycji naszych terenowych struktur:
x Bez bezpośredniego kontaktu członków Zarządu z oddziałami czy prezesami, z dala od odżywczego nurtu, każda gałąź, nawet najsilniejszego drzewa obumiera, odpada, ale czy
ponownie się odrodzi? Mamy oddziały, które z chwilą odejścia „przewodnika” na wieczną wartę rozpadają się.
x Bez oparcia się o miejscowe środowiska kultywujące tradycję oręża polskiego będziemy skazani na własny nierzadko
„świeży sos”.
x Bez wytyczenia jasnego celu i głównych priorytetów patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży nie zrealizujemy naszych celów: kultywowania etosu ruchu piłsudczykowskiego, „piłsudczykowskiej rodziny”, naszych
tradycji.
Do tego potrzeba jednak przewartościowania postaw:
mniej roszczeń więcej społecznikowskiego zaangażowania.
Takimi będą Rzeczypospolite jak młodzieży wychowanie.

W

skali dziejów narodowych, czyn legionowy, piłsudczykowski jest tylko - w pewnym sensie - znaczącym epizodem. Mimo to prawda historyczna przemawia ciągle z należytą mocą do wyobraźni i umysłów współczesnego pokolenia Polaków. Czy jest wartością integrującą, kwestia ta jest otwartą? Dopóki czyn ten będzie w nas
tkwił, będziemy mogli odpowiadać na stawiane nam przez
młode pokolenia pytania, które pomogą w budowaniu nowej
przyszłości, szczególnie w dziedzinie wychowania patriotycznego, obywatelskiego, obronności naszej Ojczyzny i wspólnoty europejskiej. Współczesna perspektywa społeczno – polityczna wyostrza pewne kwestie, inne pozostawia w cieniu,
ale pozostaje nasza powinność obywatelska, permanentnego
odświeżania pamięci potomnych, tym w kraju i tym za granicą
– prawdy historycznej o wspaniałych tradycjach naszej, narodowej historii. Także o Marszałku Józefie Piłsudskim. także
o nas samych!
dr Wiesław Leszek Ząbek
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XXX LAT „PIŁSUDCZYKA”
…upływa szybko życie, jak potok płynie czas…
Mimo woli przypominają się dzisiaj słowa piosenki. Tak, tak – wchodzimy w TRZYDZIESTY rok funkcjonowania kwartalnika
„PIŁSUDCZYK” – pisma będącego organem prasowym – z definicji - „czasopismem reprezentującym poglądy organizacji politycznej, społecznej lub innej” – w tym wypadku – Związku Piłsudczyków w POLSCE.

R

ola słowa pisanego jest nie do przecenienia. Słowo pisane jest jednym
z najstarszych środków przekazu.
Swój początek bierze od niepamiętnych
czasów. Gliniane heliograficzne tabliczki
starożytnego Egiptu, węzełkowe pismo
Inków czy też chińskie pismo obrazkowe
powstałe na początku II w p.n.e. jest tego
świadectwem. Godzi się też przypomnieć
w tym miejscu, że pierwszym „organem”
prasowy w Europie, w rozumieniu dzisiejszej prasy, były ręcznie pisane wiadomości dla Juliusza Cezara od 59 roku p.n.e.
Gwałtowny rozwój prasy nastąpił z chwilą
wynalezienia druku w XVI wieku. Już Monteskiusz na przełomie XVII i XVIII wieku
w swoim wielkim dziele „O duchu praw”
twierdził, że „siła państwa to nie tylko armaty, należy docenić potęgę słowa”. Jak uczy
nas historia – wielu skwapliwie tę maksymę
w swoim działaniu stosowało.
We współczesnych czasach prasa, obok
innych mediów, jest podstawowym źródłem informacji i wiedzy. Jest też medium
masowym. Potrzeba bycia informowanym
o wszelkich przejawach życia politycznego,
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społecznego, gospodarczego czy zdobyczach nauki i techniki, a także zjawiskach
w otaczającym świecie – jest naturalną
potrzebą każdego człowieka. Dzisiejsze organy prasowe cechują się różnorodną formą, dostosowalnością do potrzeb każdego
odbiorcy, uniwersalnością, niezależnością
(ale to wydaje się teoretyczne), periodycznością, a także szerokim zakresem i dostępnością. Jest też nosicielem współczesnej
kultury zwłaszcza tej popularnej. Pozwala
na szerszy zasób przekazywanej odbiorcy
wiedzy niż inne media.
Jednym z elementów prasy, aczkolwiek
bardzo niewielkim, jest kwartalnik PIŁSUDCZYK. Jego powstanie jest ściśle związane z powołaniem Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo
Pamięci Józefa Piłsudskiego. Już w rozmowach prowadzonych w środowiskach piłsudczykowskich od początku roku 1998
dotyczących powołania Stowarzyszenia,
sugerowano ażeby stworzyć w ramach
tego Związku jakiś organ informujący o powołaniu organizacji zrzeszających piłsudczyków oraz jego działalności.

Powstałe 13 września 1988 roku Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, podjęło uchwałę o powołaniu organu prasowego jako biuletynu Towarzystwa. Pierwszy numer na powielaczu, [cztery strony]
powstał w październiku 1989 r. Następnie,
w dniu 24 października 1998 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, kiedy powyższe Stowarzyszenie zostaje przekształcone w Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci
Józefa Piłsudskiego ma już swój organ
prasowy – kwartalnik PIŁSUDCZYK, a który
funkcjonuje od 1990 r. z Redaktorem Naczelnym płk dr Wiesławem ZĄBKIEM.
Datę tę należy uznać z początek powstania pisma kwartalnik „PIŁSUDCZYK”.
Co prawda w pierwszej uchwale Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego wyraźnie
określa się, „że jest to biuletyn”. Dla wyjaśnienia należy dodać, że nazwa „biuletyn”
oznacza małonakładowe wydawnictwo
wewnętrzne instytucji, ugrupowań, organizacji itp., Określenie to w języku polskim
funkcjonowało od XVIII wieku. Obecnie
przyjmuje się, że biuletyn oznacza:
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- informator o działalności towarzystwa naukowego;
- serwis informacji prasowych;
- urzędowy komunikat o wydarzeniach
bieżących.
Pojęcie „pismo” ma szerszy zakres
i oznacza czasopismo, gazetę lub jakikolwiek pisany inny tekst.
Nazwa „biuletyn Piłsudczyk” utrzymała
się do roku 1990. Od tego roku przyjęto nazywać wydawane czasopismo jako „kwartalnik – pismo społeczno-historyczne.
„Piłsudczyk” co jest wystarczającym jego
wyróżnikiem. Zmieniono również szatę
graficzną i technikę edytorską, gdyż już
pismo nie drukowano na powielaczu ale
w sposób profesjonalny w drukarni.
Spośród wielu funkcji prasy, kwartalnik
Piłsudczyk spełnia przede wszystkim:
Po pierwsze – funkcję informacyjną.
Jest to jego funkcja podstawowa jako stosunek do zbioru zdarzeń, które zaistniały
lub mogły zaistnieć Informowanie ma na
celu dostarczenie informacji o aktualnych
wydarzeniach w Związku a także w środowiskach piłsudczykowskich i nie tylko.
Po drugie – funkcję poznawczą i upowszechniającą. Poznanie dotyczy zdolności człowieka do posiadania wiedzy i jego
zdolności do poznawania rzeczywistości
i jej przetwarzania w celu potrzebnego celowego wykorzystania. Wiedzę o rzeczywistości umysł tworzy nie tylko dla własnych
potrzeb, ale też przekazania jej innym.
Po trzecie – funkcję integracyjną. Integracja nie jest pojęciem jednoznacznym.
Określa się ją jako praktykę stosowaną

w trakcie rozwoju czegoś, częstym, regularnym włączaniu i weryfikowaniu bieżących zmian dla potrzeb podmiotu zasadniczego.
Rola kwartalnik Piłsudczyk w integracji
społecznej to jest w procesie włączania się
środowisk piłsudczykowskich (i nie tylko)
do społeczności zarówno wojskowej jak
i szeroko rozumianej społeczności cywilnej
– jest nie do przecenienia. Jest to jednak
zjawisko pełne sprzeczności, wymaga bowiem akceptacji wielu zbiorowości i podmiotów co nie jest sprawą oczywistą, gdyż
może oznaczać konieczność przyjęcia postawy niezgodnej z własnymi poglądami
czy przekonaniami. Zbiorowości ludzkie
wytwarzają mechanizmy podtrzymywania
przynajmniej minimalnego stopnia integracji społecznej które przybierają różne
formy np. kulturowe, polityczne, religijne
lub zawodowe oraz przejawiają się w różnych poziomach organizacji życia społecznego, które ma podstawy w historii, języku,
tradycji i zdolnościach wytwórczych do
zaspakajania potrzeb materialnych i poziomu bezpieczeństwa socjalnego. Te formy
integracji społecznej dotyczą narodów,
państw, klas i warstw społecznych a także
partii politycznych organizacji społecznych, korporacji zawodowych jak również
relacji w małych grupach, kręgach towarzyskich i wspólnotach.
Środowisko piłsudczykowskie nie jest
tak zróżnicowane jak inne środowiska społeczne w kraju. Piłsudczyków łączy głównie
historia i wspomnienie Wielkiego Marszałka. Łączy ich również poczucie wartości

dzieła które Marszałek stworzył – niepodległości Polski. Powyższe okoliczności nie są
jedna wystarczające do utrzymania ściślejszych więzów między sobą. Temu celowi
ma służyć między innymi Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i głównie
jego organ prasowy – PIŁSUDCZYK. Należałoby w tym miejscu postawić pytanie:
czy pismo wywiązuje się z nakładanej na
niego roli? W ciągu już trzydziestu lat istnienia zostało wydanych prawie 80 numerów
o średnim nakładzie 1000 egzemplarzy
oraz objętości około 30 stron każdy. Czyni
to tysiące stron reportaży, opisów, felietonów, komunikatów, wspomnień historycznych i materiałów zdjęciowych obejmujących wszystkie aspekty życia Związku
Piłsudczyków RP.
XXX lat to krótko i długo. Krótko w porównaniu do historii Marszałka i Jego działalności dla Polski, ale długo zważywszy na
warunki funkcjonowania pisma. Pismo Piłsudczyk nie jest pismem komercyjnym i nie
funkcjonuje na tym rynku, a praca wszystkich zespołów jest całkowicie dobrowolna.
Koszt - to tylko materiały piśmienne i druk.
Pozyskiwanie środków finansowych na
ten cel było imperatywnością wszystkich
do tej pory Zarządu Krajowego ZPRP, co
prawda w początkach funkcjonowania wydawnictwa były przyznawane przez MON
niewielkie dotacje, których zaprzestano
na początku 2000 roku. Od tego czasu wydawanie Piłsudczyka opiera się częściowo
na składkach członków Związku oraz dobrowolnych datkach członków wspierających i innych darczyńców. Potrzeby w tym
względzie z trudem pokrywają zapotrzebowanie i tylko determinacja Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP a także zespołu redakcyjnego pozwala na w miarę regularne
wydawanie pisma.
Pismo Piłsudczyk w ciągu trzydziestu
lat istnienia dobrze zasłużyło się swojemu
środowisku. Wrosło już w jego szeregi i cieszy się uznaniem. Spaja i integruje to środowisko, aczkolwiek nie dociera (jeszcze)
do szerokiej rzeszy odbiorców, nie mniej
jednak swym oddziaływaniem wywiera
znaczny wpływ na przybliżenie niepodległościowej problematyki jego czytelnikom.
Jest to zasługa wszystkich współredagujących pismo, a zwłaszcza Redakcji kwartalnika i jego Redaktora Naczelnego.
Płk dr Bogusław Saganowski
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EPITAFIUM

Śp. Tomasz Madej
Generał Brygady Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

W

dniu 11 grudnia 2019 r. członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli, w ostatnim
pożegnaniu skarbnika Zarządu Krajowego ZPRP, gen.
bryg. ZP, kmdr. WP mgr Tomasza Madeja, który zmarł 6 grudnia
2019 r. po ciężkiej chorobie, przeżywszy 77 lat. Wieloletniego działacza niepodległościowego i piłsudczykowskiego Ziemi Kaszubskiej i Ziemi Rzeszowskiej. Msza żałobna została odprawiona w kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni na Oksywiu,
którą koncelebrował Krajowy Duszpasterz Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej ks. dr Edmund Skalski i Ksiądz Duszpasterz Senior - dr Marian Próchniak.
Przy urnie z prochami śp. Tomasza Madeja wartę honorową zaciągnęli piłsudczycy z prezesem Zarządu Krajowego gen. ZP mgr
Stanisławem Władysławem Śliwą.
Następnie delegacje piłsudczyków z pocztami sztandarowymi
ze struktur terenowych Związku odprowadziły śp. gen. bryg. ZP
Tomasza Madeja na Cmentarz Wojskowy w Gdyni Oksywiu, gdzie
spoczął w kwaterze wojskowej.
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Zmarłego pożegnał prezes Zarządu Krajowego ZPRP, który
przypomniał jego osiągnięcia i zasługi zarówno podczas służby
wojskowej w Marynarce Wojennej jak później w ruchu piłsudczykowskim. Podkreślił także jego zaangażowanie w budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie jak również w Gdyni.
Cześć jego pamięci!
Red.
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