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OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy !
Numer 79 - 80. pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk”
został wydawany w specyficznej rzeczywistości społeczno-politycznej jaką spowodowała
pandemia „koronowirusa”. Z bogatego programu Planu Pracy na rok 2020 podjętego na
posiedzeniu Zarządu Krajowego ZPRP, w dniu
1 lutego 2020 r. [zamieszczonego w PIŁSUDCZYKU nr 78, s. 15], nie wszystkie zaplanowane
przedsięwzięcia udało się zrealizować. A inne
przeprowadzone zostały w ograniczonym zakresie i z zachowaniem rygorów narzuconych przepisami Rządu RP o zwalczaniu epidemii. Toteż prezentowane artykuły i relacje mają ograniczoną formę i skromną ikonografię.
Polecamy:
TRADYCJE – obszerną informację o uroczystościach 100. Rocznicy „Zaślubin Polski z Morzem”, tradycyjnie zorganizowana w m. Puck, w tym roku
ze szczególnym akcentem obecności na uroczystościach Prezydenta RP
Pana dr Andrzeja Dudy oraz członków Związku Piłsudczyków RP pod przewodnictwem prezesa Zarządu Krajowego ZPRP generała ZP Stanisława
Władysława Śliwy; relacje z uroczystości w Olszynce Grochowskiej w Warszawie; obchody 75. rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach; wystąpienie
prezesa Oddziału ZPRP w Głowaczowie, gen. bryg. ZP Jana Chryzostona
Czachowskiego na uroczystości z okazji obchodów 156. Rocznicy bitwy
w Powstaniu Styczniowym pod Lipą; relację z uroczystości patriotyczno-wojskowej na środkowej Wiśle w m. Skurcza z udziałem delegacji Piłsudczyków z Warszawy, Głowaczowa, Kozienic.
Z KART HISTORII – esej pióra dr Wiktora Cygana „Manewry Polskiej
Organizacji Wojskowej w Zielonej [29 kwietnia 1917 r.].”; relację Dariusza Łaszyca „Urlop Piłsudczyka na Maderze”, dotyczące odkrywaniu śladów pobytu
Marszałka na Maderze.
Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH – to obszerna relacja z VI Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie, odsłonięcie Izby
Pamięci J.Piłsudskiego w Szczuczynie, 100. rocznica Wiktorii Niemeńskiej
obchodzona w Sejnach, odsłonięcie popiersia Marszałka w Wyszkowie oraz
tradycyjna Kronika Wydarzeń terenowych struktur Związku m.in.: z Warszawy; Kraśnika; Lublina; Mińska Maz. Ciechanowa, Wrocławia i Koszalina.
Polecamy także relację z powołania Oddziału ZPRP w Buenos Aires w Argentynie.
PUBLICYSTYKA – polecamy artykuły nt. „Życie Marszałka Józefa Piłsudskiego widziane przez pryzmat medycyny” prof. A.Wysokińskiego oraz „Józef
Piłsudski a Związek Nauczycielstwa Polskiego” (cz. I) dr. Piotra Wierzbickiego.
Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek
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Temat z okładki
Z uwagi na pandemię „koronowirusa”, tradycyjnie
obchodzone przez ZPRP uroczystości ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ograniczone zostały do złożenia
kwiatów przez delegacje członków ZPRP.
Na okładce prezentujemy składanie wiązanek kwiatów pod miejscami Pamięci Narodowej poświęconymi Józefowi Piłsudskiemu, w dniu 11 listopada
2020 r. w Gdyni, Warszawie, Wrocławiu ...
Red.
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TRADYC JE

PUCK
Uroczystości w Pucku

W

dniu 10 lutego 2020 roku w Pucku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia zaślubin Polski z Morzem.
W uroczystościach wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wraz z małżonką.
W trakcie uroczystości Prezydent odsłonił tablicę poświęconą „100-leciu zaślubin Polski z Morzem” ufundowaną przez
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, a zawieszonej na Farze puckiej p.w. Piotra i Pawła. Aktu poświęcenia Tablicy dokonał metropolita Gdański, ks. arcybiskup dr Sławoj
Leszek Głódź.
W uroczystości wzięły udział delegacje terenowych struktur
Związku wraz z pocztami sztandarowymi. Meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie o gotowości do uroczystego odsłonięcia Tablicy złożył Prezes Zarządu Krajowego ZPRP generał
ZP Stanisław Władysław Śliwa. Poniżej przedstawiamy fragment wystąpienia powitalnego.
Szanowni Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!
Oddajemy Cześć Kaszubom, co od wieków na tej ziemi
trwają i Zaślubinami Polski z Morzem w 1920 roku swój udział
mocny mają. Przywołuję postać Generała Józefa Hallera, który
dokonał tego czynu 100 lat temu. Ale nie było by zaślubin Rzeczypospolitej z morzem bez dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego o powołaniu Marynarki Polskiej z dnia 28 listopada 1918
roku, który dekretem tym postawił zwycięskie państwa Europy
Zachodniej przed faktem, że Polska od morza odsunąć się nie
da i trwać będzie przy nim po wsze czasy. Przywołuje również
pamięć o Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej śp. prof. Lechu
Kaczyńskim, który 10 lutego 2010 roku brał udział w podobnej
uroczystości. […]
Składam serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi
Rzeczpospolitej Polskiej, Panu dr. Andrzejowi Dudzie za udział
w obchodach 100 – letniej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
Dziękujemy, że dziś Majestat Rzeczpospolitej jest z nami,
mieszkańcami pięknej i patriotycznej ziemi kaszubskiej, a także z nami – piłsudczykami. […]
[fragment wystąpienia]
Prezesa Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – TPJP
Generała Związku
Stanisława Władysława Śliwy

Foto: Agencja Gazeta i Jerzy Hlades
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ZP RP NA ŚWIECIE

Powołanie Oddziału Buenos Aires w Argentynie

W

dniu 21 listopada 2020 r., Uchwałą Zarządu Krajowego
ZPRP nr 4/11/2020, powołany został Oddział Buenos
Aires Argentyna Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej

Polskiej.
Prezesem Zarządu Oddziału został brygadier (r) Alejandro
Szejner. Oddział ma siedzibę w miejscowości Martin Coronado w
Buenos Aires, w Polskim Ośrodku Katolickim OO Franciszkanów
(Bernardynów). Utworzenie Oddziału jest realizacją zapowiedzi dokonanej podczas misji do Argentyny Prezesa Zarządu Krajowego.
Przekazanie aktu powołania Oddziału odbyło się w wigilię uroczystości Chrystusa Króla po Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Maciaszkowie – Buenos Aires. Również z tej
okazji patriotyczne środowisko Polonii w Argentynie zostało uhonorowane Medalami 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.
Podczas uroczystości na stopień porucznika Związku został mianowany Pan Rajmund Szajner (post mortem) oddany Polsce patriota,
pilot słynnego Dywizjonu 303.
Uroczystość miała charakter historyczny. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił JE Nuncjusz Apostolski w Argentynie – abp.
Mirosław Adamczyk, wśród uczestników uroczystości była również
obecna JE. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Pani Aleksandra Piątkowska oraz Prezes Związku Polaków w Argentynie – Pan Ryszard Konopka.
Ksiądz Arcybiskup w homilii m.in. nawiązał do osoby Marszałka
Józefa Piłsudskiego podkreślając jego wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę, mówił także o wygranej Bitwie Warszawskiej,
która uchroniła kraj i Europę przed inwazją bolszewicką, a także
o tym, że dziś Piłsudczycy stają w obronie tego co jest wielkie i święte w historii Polski. Prezes Zarządu Krajowego generał ZP Stanisław
Władysław Śliwa poprzez WhatsApp video przekazał słowa gratulacji, podziękowania i życzenia.
Zarząd Oddziału Buenos Aires stanowią: Prezes Oddziału Związku: brygadier (r) Alejandro Szejner, Wiceprezes Oddziału ZP: Teresa
Uzarowicz – Bąk, Sekretarz Oddziału Związku: o. Jerzy Jacek Twaróg,
Kapelan Oddziału Zw.: kpt. ZP o. Olaf Kazimierz Bochnak.

Członkowie Założycielami Oddziału są: kpt. pil. Marek Jan Czerwiński, Maria Teresa Zeman, Jerzy Bąk, Ryszard Jeleń, Kazimierz Sawicki, o. Seweryn Leszek Matyasik, o. Sylwan Jerzy Jędryka, Paweł
Uzarowicz.
Na osobistą prośbę Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pana generała ZP Stanisława Śliwy
zasłużone osoby uhonorowano Medalami 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Medal jest przyznawany wybitnym osobom
i instytucjom za krzewienie pamięci o Bitwie Warszawskiej 1920 r.
i o przyczynieniu się Naczelnego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego do tego zwycięstwa.
Medale wręczył Jego Eminencja abp. Mirosław Adamczyk – kawaler „Złotego Krzyża Piłsudczyków”. Otrzymali je: Pani Aleksandra
Piątkowska – Ambasador RP w Argentynie, Pan Ryszard Konopka –
Prezes Związku Polaków w Argentynie, Pan brygadier (r) Alejandro
Szejner – Prezes Związku Piłsudczyków, kpt. ZP o. Olaf Bochnak – Kapelan Związku Piłsudczyków, o. Herkulan Wróbel, o. Seweryn Matyasik, ks. Krzysztof Domański, Siostry Albertynki z Martin Coronado,
Siostry Zmartwychwstanki z Buenos Aires. W Prowincji Misiones
Medale otrzymali: Pan Filip Jeleń (Kolonia Wanda), Pan Ryszard Jeleń
(Kolonia Wanda), Pan Kazimierz Sawicki (Kolonia Wanda), o. Sylwan
Jędryka (Puerto Libertad), o. Florencjusz Grabarczyk (Puerto Libertad).
Odczytano również i przekazano „Akt Mianowania na stopień
porucznika Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Rajmunda Szejnera” (post mortem) pilota Dywizjonu 303 w czasie
II Wojny Światowej.
Akt Mianowania jest odpowiedzią na wniosek i prośbę Pana Generała Mieczysława Walentynowicza i Kapelana Oddziału - kpt. ZP
o. Olafa Bochnaka OFM w uznaniu jego wielkiej patriotycznej działalność i oddania w służbie dla Umiłowanej Ojczyzny.
Dokument przekazano na ręce syna, Pana brygadiera (r) Aleksandra Szejnera.
Z.B.
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Z KART HISTORII

Manewry Polskiej Organizacji Wojskowej w Zielonej
(29 kwietnia 1917 r.)

P

o ogłoszeniu przez monarchów Niemiec i Austro-Węgier
aktu 5 listopada 1916 r. istniejąca na ziemiach polskich
(m.in. pod okupacją niemiecką) tajna (a właściwie wówczas na wpół jawna) Polska Organizacja Wojskowa (komendant
kpt. Tadeusz Kasprzycki), stanowiąca część obozu niepodległościowego Józefa Piłsudskiego, na jego rozkaz zaczęła przygotowania do swojego ujawnienia wobec władz niemieckich i austriackich.
W końcu kwietnia 1917 r. Piłsudski był zdecydowany na mobilizację POW i jej wcielenie w skład tworzonej u boku Niemiec
armii polskiej. Już wcześniej specjalne wytyczne w tym zakresie otrzymali dowódcy różnych szczebli. W końcu tego miesiąca
drukowano afisze, wezwania i karty mobilizacyjne.
W tym też czasie odbyły się zakrojone na dużą skalę ćwiczenia polowe POW. Cel – pokazanie okupantom, jakimi siłami organizacja dysponowała. Szczególne znaczenie miały ćwiczenia
warszawskiej POW, które odbyły się 29 kwietnia na polach pod
Zieloną (obecnie część warszawskiej dzielnicy Wesoła). Uczestniczył w nich sam Piłsudski, któremu towarzyszyli niemal wszyscy oficerowie Komendy Naczelnej POW. Przybyli na nie także
niemieccy oficerowie w charakterze obserwatorów.
Manewry wspominał po latach ich uczestnik, ówczesny
ppor., późniejszy minister, historyk i gen. bryg. WP, Wacław Jędrzejewicz:
Prowadził je ppor. Stefan Pomarański i [ćwiczenia] udały się
doskonale. Komendant Piłsudski był obecny i wielu członków Komendy Naczelnej z kpt. Tadeuszem Kasprzyckim (pseud. Mrowiński), por. [Janem] Woysznar-Opielińskim, por. [Henrykiem] Krokiem Paszkowskim, ppor. [Bogusławem] Miedzińskim, [Wacła-

wem] Denhoff-Czarnockim, Januszem Gąsiorowskim, mną a także moim bratem Januszem, Karolem Lilienfeld-Krzewskim i innymi.
Władze niemieckie wiedziały o zamierzonych ćwiczeniach
i zgłosiły chęć przysłania kilku obserwatorów, Piłsudski zezwolił
i niemieccy oficerowie przyjechali swymi samochodami, ale stali
osobno i z nami się nie stykali.
Dzień był piękny i po defiladzie zasiedliśmy na trawie do zaimprowizowanego śniadania. Komendant był w świetnym humorze,
opowiadając przeróżne wspomnienia ze swego życia (Wacław Jędrzejewicz, Wspomnienia, Wrocław 1993, s. 50-52).
Manewry były połączone z egzaminami na stopnie podoficerskie. Wykazały dobre przygotowanie żołnierzy POW do służby w polu.
Jednak już na początku maja Józef Piłsudski podjął decyzję
o przejściu na pozycje antyniemieckie, co w konsekwencji doprowadziło do kryzysu przysięgowego w Legionach Polskich
(lipiec 1917 r.), aresztowania wielu dowódców POW różnego
szczebla, a także samego Piłsudskiego (22 lipca).
* * *
19 września 1937 r. Związek Peowiaków Okręgu Stołecznego i oddziałów z województwa warszawskiego hucznie obchodził 20. lecie tych manewrów. Przebieg uroczystości jest znany
z reportażu zamieszczonego w piśmie „Naród i Wojsko” (nr 39
z 1937 r.).
Wiemy, iż uczestniczyli w niej m.in. Aleksandra Piłsudska,
przedstawiciel Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. Mie-

Oddział POW na ćwiczeniach. Konno kpt. Jan Tadeusz Opieliński „Zdanowicz”, na czele kolumny marszowej Jan Łepkowski „Strzała”
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czysław Trojanowski, wicemarszałkowie Sejmu Bogusław Miedziński i Bohdan Podoski, prezes Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny gen. Roman Górecki, gen. Tadeusz Malinowski, gen. Józef Olszyna-Wilczyński, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski i prezes Związku Peowiaków Marian Kościałkowski-Zyndram.
Prócz licznie zebranych dawnych peowiaków na uroczystość przybyło około 1000 strażaków z 30 sztandarami z województwa warszawskiego, żołnierze 36. pułku piechoty Legii
Akademickiej oraz mieszkańcy.
Po uroczystej mszy św. odprawionej przez dawnego peowiaka ks. Anatola Sałagę członkowie Związku Peowiaków
przekazali wojsku trzy granatniki i pięć karabinów, zakupione
ze składek Okręgu Stołecznego.
Następnie goście udali się do pobliskiej szkoły powszechnej, która otrzymała imię Polskiej Organizacji Wojskowej. Tam
doszło do poświęcenia sztandaru szkolnego, którego rodzicami
chrzestnymi byli Aleksandra Piłsudska i gen. Trojanowski.
Jak zanotowano Szkoła powszechna im. P.O.W. w Zielonej,
która stanowić ma trwały pomnik pamiętnych ćwiczeń, to piękny nowoczesny budynek, okolony wielkim parkiem. Na frontowej
ścianie budynku wisi olbrzymich rozmiarów Krzyż Niepodległości
z mieczami na czarno-czerwonej wstędze.
Po zakończeniu uroczystości w szkole odbyła się defilada.
Defiladę prowadził płk [Karol Ziemski]. Pierwsza przemaszerowała kompania chorągwiana miejscowego pułku piechoty, potem
maszerowali peowiacy prowadzeni przez pułkownika [Ignacego]
Wądołkowskiego. Szli oni podzieleni na oddziały, przy czym pierwszy tworzyła grupa tych, którzy przed dwudziestu laty na tym samym miejscu defilowali przed Komendantem. Na czele tej grupy maszerowali dawni dowódcy kompanii ob. [Tadeusz] Słoński
(Ostoja) i [Jan] Łepkowski (Strzała).(…) Za peowiakami, których
postawa wzbudziła szalony entuzjazm tysięcznych rzesz ludności, przyglądających się defiladzie, maszerowały oddziały P.W. oraz
straż ogniowa.
Ostatnim punktem programu tych podniosłych uroczystości było poświęcenie Domu Pracy Społecznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, powstałego z inicjatywy Piotra Zaperta,

Obchody 20. rocznicy manewrów POW w Zielonej koło Warszawy. Przekazywanie wojsku broni ofiarowanej przez Związek Peowiaków, 19 września 1937

Chwila relaksu podczas ćwiczeń polowych w Zielonej. Oficerowie POW
z Józefem Piłsudskim spożywają śniadanie. Od lewej: Janusz Jędrzejewicz, Janusz Gąsiorowski, Jan Opieliński, nad nim Wacław Czarnocki, Wacław Jędrzejewicz, Bogusław Miedziński, nad nim Karol Liljenfeld-Krzewski, Tadeusz Kasprzycki, Józef Piłsudski, nad nim Władysław Horyd, Henryk Paszkowski

robotnika z wytwórni amunicji w Rembertowie, a ufundowanego ze składek miejscowego społeczeństwa.
Dziś, po przeszło wieku od manewrów Polskiej Organizacji
Wojskowej w Zielonej, w tym miejscu zachował się oryginalny
głaz pamiątkowy. Wspominana wyżej szkoła powszechna to istniejąca współcześnie Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, pielęgnująca pamięć o peowiakach i tych
wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania.
Wiktor Cygan

Obelisk w warszawskiej dzielnicy Wesoła, upamiętniający ćwiczenia POW
pod kierunkiem Józefa Piłsudskiego w dniu 29 kwietnia 1917 r.
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URLOP PIŁSUDCZYKA NA MADERZE

K

ilkanaście dni, które spędziłem w styczniu tego roku na Maderze poświęcone były głównie na odpoczynek. Jednak
jako członek Związku Piłsudczyków RP nie mogłem zapomnieć o Józefie Piłsudskim, który spędził na tej słonecznej wyspie
swój najdłuższy w życiu wypoczynkowy urlop. Jako autor tego
tekstu mam teraz dokładnie sześćdziesiąt lat. To właśnie, w tym
wieku Józef Piłsudski zaczął się bardzo szybko starzeć. Wydaje
się, że przełomowym momentem, który zadecydował o kondycji
fizycznej Marszałka był rok 1928, kiedy doznał udaru. Ten częściowy paraliż prawej strony ciała minął względnie szybko, ale lekarze
obawiali się o przyszłe zdrowie Komendanta i powtórzenie się ataku apopleksji. Od czasu, gdy Marszałek zdobył ponownie władzę
w kraju pełnił wiele ważnych państwowych funkcji. Był dwukrotnie
premierem (1926-1928 i 1931) oraz Generalnym Inspektorem Sił
Zbrojnych w latach 1926-1935. Nie oszczędzał się w pracy. Był zmęczony codzienną, monotonną i uciążliwą pracą. Dużo palił, mało
spał, a polityczne życie Polski sprawiało mu wiele problemów. Był
już nerwowo wyczerpany. Musiał poddać się leczeniu. Jednak trudny charakter Piłsudskiego doprowadzał lekarzy do „białej gorączki”.
Gdy pacjent Piłsudski wyraźnie opadał z sił i potrzebował fachowej
medycznej pomocy, to i tak nie respektował zaleceń lekarzy. Estyma jaką powszechnie cieszył się Piłsudski powodowała, że wszyscy
z wielkim respektem i strachem tolerowali ekstrawaganckie poczynania pacjenta. Równocześnie charyzma i powszechna miłość jaką
obdarowywali go wszyscy wokół, stała się dla niego pułapką. Był
leczony, ale chyba nie tak jak należałoby to profesjonalnie zrobić.
Pewnie dlatego coraz bardziej podupadał na zdrowiu.
Gdy Marszałek uporał się już ze swoimi przeciwnikami (rozwiązanie parlamentu, rozpisanie nowych wyborów i osadzeniu
przeciwników politycznych w twierdzy brzeskiej), zdecydował
o zamiarze dłuższego wyjazdu na kurację. Musiał w końcu zadbać
o zdrowie. Po namowie córek wybrał wypoczynek na portugalskiej Maderze. Wyjechał z Warszawy 15 grudnia 1930 roku. Oprócz

Autor publikacji przed willą na Maderze

6

dwóch oficerów ochrony towarzyszyło mu dwoje lekarzy: dr płk
Marcin Woyczański (znał płynnie portugalski) oraz młodsza o 29
lat dr Eugenia Lewicka. Po czterech dniach pociąg z dostojnym gościem dotarł do Lizbony, gdzie Wódz Naczelny został przyjęty przez
prezydenta Portugalii i uhonorowany orderem „Wieży i Szpady”.
Już następnego dnia, na pokładzie statku „Angola” rozpoczęła się
podróż Józefa Piłsudskiego na Maderę. Dwa dni przed Wigilią 1930
roku Marszałek dopłynął do Funchal, stolicy Madery. Dotarł samochodem do willi „Quinta Bettencourt”.
Dzisiaj willa w której przebywał Józef Piłsudski sprawia wrażenie
opuszczonej, okiennice są zamknięte i nie ma możliwości wejścia
do środka budynku. Z daleka na ścianie frontowej widać tablicę
poświęconą Marszałkowi. Turyści, którzy chcieliby trafić do domu
w którym Piłsudski spędził swój najdłuższy, bo trzy miesięczny
urlop, nie będą mieli łatwego zadania. Ta pokaźna willa stoi pomiędzy wysokimi domami usadowionymi w dość zwartej zabudowie.
Ze wszystkich stron otaczają ją ruchliwe drogi. Nie łatwo tam trafić. Budynek otacza wysoki na cztery metry mur, który cały spowity
jest kwiatami i winną roślinnością, która szczelnie go zakrywa. Z zewnątrz nie ma możliwości podejrzenia czegokolwiek.
Marszałek Piłsudski był na Maderze serdecznie witany i spotykał
się z powszechną sympatią mieszkańców. Żył inaczej niż w Polsce;
wstawał wcześnie, zaczynał dzień od śniadania o 8:00 rano, spaceru
i drugiego śniadania o 11:00. Potem czytał różnorodną prasę (zamówiona wcześniej w Polsce regularnie docierała na wyspę) i pisał
swoje „Poprawki historyczne”. Pozostałe posiłki podawano mu również o stałych porach (obiad o godzinie 15:00, a kolację o 20:00).
Pasjanse, szachy, rozmowy czyli ogólna nuda. Wszystko to miało służyć zdrowiu i dodawać sił Marszałkowi. Od czasu do czasu
udzielał wywiadu lub przyjmował kogoś znaczącego.
„A na ocean patrzeć już nie mogę i kiedy siedzę w ogrodzie, to siedzę już plecami do oceanu, żeby nie lazł mi do oczu” – pisał w jednym
z listów do córek.

Józef Piłsudski na Maderze

Z KART HISTORII

Marszałek stał się problemem dla maderskiej poczty. Polacy pisali do niego często, a akcja wysyłania pocztówek na imieniny Józefa (19 marca) doprowadziła do tego, że za pośrednictwem okrętu
„Wicher” do Marszałka dotarło przeszło milion pocztówek! To był
światowy rekord.

„Marechal”, jak nazywają mieszkańcy Funchal pomnik-popiersie Józefa Piłsudskiego, mieści się w reprezentacyjnej dzielnicy
stolicy przy Rua Dr. Antonio Jose Almeida. To ulica łącząca maderską marinę, gdzie cumują wielkie pasażerskie statki z katedrą, przy
której stoi pomnik naszego drugiego rodaka, papieża Jana Pawła II.
W niewielkiej odległości od siebie stoją pomniki ukazujące dwóch
wielkich Polaków. Pomnik Marszałka to dość okazałe popiersie usytuowane na cokole na którym zamontowana jest pamiątkowa tablica. Napis na tablicy jest dwujęzyczny. Popiersie stoi na ruchliwym
deptaku pomiędzy sklepem z pamiątkami „Arte Ricamo”, a „Cafe
del Mar”. Naprzeciwko popiersia Piłsudskiego mieści się okazała
„Restaurante Da Se”. Nieco niżej, po lewej stronie ulicy, znajduje się
budynek maderskiego Parlamentu.
To była dla mnie ważna chwila. Zabrana z domu szara „maciejówka” przydała się. Oddałem cześć i honory Marszałkowi.
Jedną z „pamiątek” po pobycie marszałka na Maderze, poza pomnikiem, jest rondo w stolicy wyspy, które nosi jego imię. Nie łatwo
jest tam trafić, ale niezawodna samochodowa nawigacja doprowadziła mnie w to miejsce. Rondo to niewielka trawiasta przestrzeń na
której od południowej strony usytuowana jest pamiątkowa tablica.
ORP „Wicher” był w tamtym przedwojennym czasie najnowocześniejszym niszczycielem służącym w Polskiej Marynarce Wojennej. To właśnie ten okręt przywiózł z Madery Marszałka do mojej rodzinnej Gdyni. Dywizjon torpedowców w skład którego wchodziły:
ORP „Kujawiak”, ORP „Krakowiak” i ORP „Podhalanin’ utworzył powitalną asystę. Wszystkie okręty Marynarki Wojennej podniosły na
swoich pokładach uroczystą galę flagową. ORP „Wicher” wpłynął
do oksywskiego portu wojennego 29 marca 1931 roku. Marszałek
Józef Piłsudski powrócił do Ojczyzny.
Madera nazywana „europejskimi Hawajami” to wyspa wiecznej
wiosny. Polacy odwiedzają ją często i stanowią czwartą liczebnie
nację, która przylatuje tu głównie w celach turystycznych. Mieszkańcy Madery z sympatią i gościnnością przyjmują turystów. Dbają
o swoją historię i pamiętają o Marszałku Józefie Piłsudskim.
Dariusz Łaszyca
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OLSZYNKA GROCHOWSKA
W dniu 23 lutego 2020 r. delegacja Oddziału Mazowieckiego ZPRP
wzięła udział w obchodach 189. rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską.

B

itwa pod Grochowem została poprzedzona starciem polskiej dywizji gen. Krukowieckiego z korpusem rosyjskim gen. Iwana Szachowskiego pod Białołęką - 24.02.1931. Dysponując przeważającą siłą [15 000 ludzi, 34 działa] Rosjanie zdobyli Białołękę, lecz zacięty opór
brygady gen. Kazimierza Małachowskiego zahamował impet uderzenia
rosyjskiego, a gen. Szachowski postanowił rankiem 25 lutego wycofać się
w kierunku m. Marki celem połączenia się z głównodowodzącym armią rosyjską feldm. Janem Dybiczem. Strona polska [Naczelny Wódz gen. Michał
Radziwiłł] nie znając ogólnego położenia sił po początkowych sukcesach
1. dywizji gen. Jana Krukowieckiego zaniechała natarcia, tracąc doskonałą
okazję do rozgromienia korpusu Szachowskiego na którego niecierpliwie
czekał feldm. Dybicz, wstrzymując po nieudanych próbach, od 20 lutego
natarcie na Olszynkę Grochowską.
Gen. Józef Chłopicki dowodzący pod Grochowem, mając do dyspozycji 47 batalionów piechoty, 69 szwadronów jazdy i 16 baterii [136 dział]
skoncentrował dywizje gen. Jana Skrzyneckiego i gen. Franciszka Żymirskiego na lewo od szosy Grochów Wielki - Grochów Mały, przy czym Olszynki Grochowskiej miała bronić dywizja gen. Żymirskiego. Na prawo na
trakcie siedleckim, stała dywizja gen. Piotra Szembeka, jako odwód pod
Ząbkami, grupa jazdy gen. Jana Umińskiego oraz korpus gen. Tomasza Łubieńskiego [33 szwadrony, 16 dział] w rejonie słupa żelaznego na trakcie
siedleckim. Armia rosyjska [48 000 piechoty,10 000 jazdy i 220 dział] bez
korpusu Szachowskiego, zajęła pozycje: VI Korpus Grigorija Rosena na prawym skrzydle na trakcie okuniewskim [24 dywizja wraz z 10 szwadronami jazdy], 25 dywizja wzmocniona 6 szwadronami jazdy, zajęła pozycje naprzeciw Olszynki. Na lewym skrzydle I Korpus gen. Piotra Pahlena ześrodkowany między m. Wawer a Wygodą posiadał 25 batalionów, 32 szwadrony jazdy i 60 dział. Odwód pod Miłosną liczył: 16 batalionów piechoty, 38
szwadronów jazdy oraz 60 dział.
Olszynka Grochowska stanowiła kluczową pozycję obronną, ryglując dostęp do Warszawy. Sama Olszynka stanowiła las olchowo-brzozowy szerokości około 600 m i głębokości prawie 1 km, wyniesiony ponad
otaczający go teren. Dodatkową osłonę stanowiły otaczające ją bagna
oraz głęboki rów, dający dobre schronienie dla obrońców. Olszynka panowała nad okolicą, ryglując ruchy nieprzyjaciela. Zdobycie jej dawało
przeciwnikowi możliwość wyjścia do dogodna przestrzeń operacyjną.

B

itwa pod Białołęką była sygnałem dla głównodowodzącego Dybicza do rozpoczęcia natarcia na Grochów. W dniu 25 lutego o godz.
9.00 po ponadgodzinnym ostrzale ogniem artylerii, ruszyły na Olszynkę Grochowska kolejne fale rosyjskich grenadierów. Broniący się 3 i 7
pułk piechoty liniowej 2. dywizji piechoty gen. Żymierskiego, załamał atak
5 batalionów grenadierów rosyjskich, a następnie przy wsparciu 2 i 4 pułku strzelców odrzucono kolejny atak 18 batalionów rosyjskich. Wyczerpawszy swoje siły po 3 godz. bitwy skrwawione oddziały polskie ustąpiły pola i Rosjanie zajęli Olszynkę. Przeprowadzony siłami 2. dyw. wspartej
4 i 8 pułkiem z 3. dywizji gen. Skrzyneckiego kontratak pozwolił odzyskać
Olszynkę na krótki czas. Potężne uderzenia 25 batalionów wroga, poprzedzone nawałą ognia artyleryjskiego pozwoliły Rosjanom ponownie zająć
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część lasku. Chłopicki doceniając znaczenie tej pozycji osobiście poprowadził kontruderzenie, które wyrzuciło nieprzyjaciela z Olszynki. Był to przełomowy moment bitwy. Niestety nie wykorzystano 1. dywizji gen. Krukowieckiego, stojącą bezczynnie pod Białołęką oraz 2. Korpus jazdy gen. Tomasza Łubieńskiego. Dybicz ponownie przejął inicjatywę, rzucając do natarcia 34 bataliony z odwodu armii. Natarcie wsparła szarża kawalerii [3150
szabel i 24 działa art. konnej] rzucona przez gen. Karla Tolla. Bohaterska postawa piechoty polskiej, a szczególnie dywizji gen Skrzyneckiego zapobiegła klęsce, umożliwiając zorganizowany odwrót na szańce Pragi. Do legendy bitwy pod Grochowem przeszła również nieudana szarża dwóch szwadronów kirasjerów pułku im. Ks. Albrechta Pruskiego, który szarżą przedarł
się traktem siedleckim, aż pod Żelazny Słup na Grochowie. Powstrzymany
przez płk Ludwika Kickiego z pięcioma szwadronami 2 pułku ułanów, utracił aż 80% swojego stanu.

B

itwa zakończyła się około godz. 15.00. Nieudana szarża kirasjerów ostudziła impet natarcia Rosjan i w zapadający zmroku Dybicz podjął decyzję o wstrzymaniu natarcia. Straty po obu stron była poważne. Po stronie polskiej oceniano je na 7349 poległych żołnierzy
i oficerów, 1054 jeńców, 3 działa i 670 koni. Słynny 4 pułk piechoty liniowej,
stracił 42% stanu osobowego. Rosjanie w bitwie grochowskiej stracili ponad 9500 ludzi, tylko w samej Olszynce naliczono 5.000 zabitych żołnierzy
i oficerów. W bitwie grochowskiej żołnierz polski wykazał się wielkim męstwem. Na polach Olszynki Grochowskiej wielką chwałą zapisała się 2. dywizja piechoty, a w niej szczególnym bohaterstwem wyróżnił się 4. pułk
piechoty liniowej, dowodzony przez płk [gen.] Ludwika Bogusławskiego,
słynni „czwartacy”.

B

itwa pod Olszynką Grochowska przeszła do historii jako symbol
bohaterstwa i ofiarności w walce o wolność i niepodległość Narodu Polskiego. W Bitwie pod Grochowem żołnierz polski stoczył heroiczny bój w obronie Warszawy. Zapoczątkowała inicjatywę strategiczną
Polski, której następstwem były zwycięstwa oręża polskiego pod Wawrem, Iganiami, Dębe Wielkie. Zwycięstwa, które zostały zaprzepaszczone przez kunktatorską politykę naczelnych władz państwowych i wojskowych. Przez szeregi Wojska Polskiego przeszło ponad 200.000 rekruta, co
stanowiło istotną przeciwwagę dla korpusu interwencyjnego Rosji. Po klęsce Powstania, uczestników spotkały surowe represje. Podobny los spotkał
Olszynkę Grochowską. Dopiero w setną rocznicę bitwy, w obecności 80 tysięcy uczestników uroczystości, poległym w Olszynce Grochowskiej oddano należną cześć. W mogile powstańczej złożono akt erekcyjny budowy
Mauzoleum, podpisany m.in. przez: Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, kardynała Aleksandra Kakowskiego. Pięć lat później, w 1936 roku prezydent Warszawy Stefan
Starzyński zatwierdził plan zagospodarowania Olszynki, który zakładał powstanie 100 m szerokości Alei Chwały Olszynki Grochowskiej, wzniesienie
budowli muzealnej oraz monumentu ku czci bohaterów bitwy. Plan ten,
acz częściowo realizowany, w dalszym ciągu czeka na pełną realizacje.
„PRZECHODNIU POWIEDZ WSPÓŁBRACIOM,
ŻE WALCZYLIŚMY MĘŻNIE I UMIERALI BEZ TRWOGI
ALE Z TROSKĄ W SERCU O LOSY POLSKI,
LOSY PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - O WASZE LOSY”
/Epitafium na mogile w Olszynce Grochowskiej/
Wiesław L. Ząbek
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Wystąpienie J.Ch.Czachowskiego - Prezesa Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Głowaczów

GŁOWACZÓW
POWSTANIE STYCZNIOWE –
UROCZYSTE OBCHODY 156-TEJ
ROCZNICY BITWY POD LIPĄ

N

a zachodnim skraju wsi Lipa przy rozstaju polnych dróg
znajduje się ciekawy, intrygujący obiekt pomnikowy
(zdjęcie), upamiętniający stoczoną w 1864 r. bitwę. Organizatorem i inicjatorem powstania tego obelisku był Antoni
Lipiec – Prezes (i założyciel) Koła Terenowego Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Głowaczowie.
Od wielu, wielu lat, w tym miejscu organizowane są uroczystości patriotyczne z okazji kolejnych rocznic stoczonej bitwy.
W tym roku uroczystość odbyła się 14 lutego. Organizatorami
uroczystości są: Sołectwo Lipa, Urząd Gminy Głowaczów, Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Głowaczów, Nadleśnictwo Dobieszyn.
Uroczystość rozpoczynają mieszkańcy Sołectwa Lipa odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Hymnu Powstańców z 1863 r.
(do słów Anczyca). Podczas uroczystości okolicznościowy rys
historyczny przedstawił J. Ch. Czachowski – prezes Oddziału
Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Głowaczów, który zamieszczono poniżej:
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Rys historyczny
Na przełomie stycznia i lutego 1864 r. z okolic Piaseczna wyruszył w kierunku Puszczy Kozienickiej oddział powstańczy „Dzieci
Warszawskich” pod dowództwem por. Pawła Gąsowskiego ps. Pawełek. Niegdyś był to sławny bojowy oddział, obecnie przetrzebiony, osłabiony ale liczący 100 ludzi w piechocie i 80 ludzi na koniach
w kawalerii. W puszczy Kozienickiej oddział Gąsowskiego miał się
połączyć z oddziałem Ludwika Michalskiego. Marsz trwał ok. 10
dni pokonując odległość ok 80 kilometrów w bardzo trudnych
warunkach pogodowych ze względu na silny mróz i zalegającą
głęboką pokrywę śnieżną. Oddział dotarł w pobliże Augustowa
i zaległ obozem w leśnych ostępach Puszczy Stromieckiej. Około 9
lutego wyruszył za powstańcami z Warszawy w sile 140 kawalerzystów głośny i niebezpieczny tropiciel powstańców sotnik Kozaków
Kubańskich Zankisow, który po kilku dniach pośpiesznego marszu
dotarł w okolice Augustowa, gdzie od szpiegów i zdrajców posiadł
informację, że Gąsowski rozpoczął szybki marsz w kierunku Puszczy Kozienickiej w pobliże Ryczywołu i nie ma zamiaru podjąć walki. Rozpoczął się pościg. Powstańcy dotarli w pobliże Ryczywołu
i przeszli przez Wisłę na jej prawy brzeg. To samo uczynił Zankisow
tropiąc powstańców po śladach na śniegu. Powstańcy ponownie
przechodzą po zamarzniętej Wiśle na lewy brzeg. Tak również czyni
Zankisow depcząc powstańcom po prostu „po piętach”. Powstańcy w skutek ciężkich warunków spowalniają marsz ażeby osłaniać
zmęczoną piechotę. Mimo to docierają leśnymi ostępami pod Gniewoszów – a stąd zręcznym kontrmarszem, w dniu 14-go lutego docierają wyczerpani psychicznie i fizycznie do Głowaczowa i udają
się na nocleg w Lipie, upraszając o to Gąsowskiego. Cały czas za po-

TRADYC JE
wstańcami podąża Zankisow, który w nocy z 12/13 lutego wzywa
na pomoc stacjonujący w Zwoleniu oddział piechoty (wypoczęty,
zaprawiony w bojach). W dzień 13 lutego Zankisow łączy się z piechotą zdążającą ze Zwolenia i kontynuuje pościg. W tym momencie zdarzył się „cud, dość silne mrozy ustąpiły, nastąpiła gwałtowna
odwilż. Śnieg stopniał, ślady się zatarły. Dzięki temu Zankisow stracił cały dzień, a 14 lutego po bezowocnych poszukiwaniach na noc
zabrnął pod Jastrzębię, gdzie zatrzymał się na nocleg 14/15 lutego.
15 lutego o godz. 10 Zankisow zaatakował powstańców w Lipie
całą kawalerią (dwie sotnie). Atak został odparty przez sprawnie
sformowane przez piechotę carre’. W tym momencie nadciągnęła
rosyjska piechota. Takiego uderzenia przeważających sił Moskali
powstańcy nie wytrzymali i oddział poszedł w rozsypkę. Rozpoczęły się walki o charakterze pościgowym na obszarze od Lipy po Lipskie Budy, Matyldzin, Dobieszyn, Kępę Niemojewską. Las w pobliżu
siedziby Nadleśnictwa Dobieszyn miejscowa ludność na pamiątkę
tych walk nazywa „powstańcza” ponieważ w tym lesie skryli się powstańcy (leśnictwo Zawady, oddz. 131). Poległo w bojach rannych
i dobitych powstańców w liczbie ponad 40. Zostali pochowani
w bratniej mogile na cmentarzu w Głowaczowie. Pomnik nagrobny na mogile zorganizował za własne środki Antonii Lipiec. Tak
zakończyła się walka słynnego niegdyś oddziału „Dzieci Warszawskich”. Cześć i chwała poległym powstańcom. Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. Zaśpiewajmy wspólnie
refren tej pieśni, taka jest tradycja.
Pomnik w Lipie – przykład utrwalenia pamięci o bitwie powstańczej z 1864 roku pod Lipą
Moi drodzy! Pozwólcie, że poświęcę kilka słów temu pięknemu
w swojej surowości obiektowi. Krzyże i pomnik upamiętniają stoczoną w tej okolicy 15 lutego 1864 bitwę oddziału powstańczego „
Dzieci Warszawskie” por. Pawła Gąsowskiego z Moskalami.
W 1914 roku, a więc w 50. rocznicę bitwy postawiono ten oto
Krzyż Dębowy, którego wierzchnia warstwa zgniła i zwietrzała,
ostał się tylko sterany słońcem, deszczem wrażymi kulami rdzeń.
W 1918 roku niezwłocznie po odzyskaniu niepodległości na krzyżu tym umieszczono broń powstańczą (kosy i lanca) oraz tabliczkę
z napisem: „Rodakom z 1863-1864 roku”. Drewno na krzyż podarował baron Zdzisław Heydel z pobliskiej Brzózy. Inicjatorami i organizatorami postawienia Krzyża dla upamiętnienia bitwy powstańczej byli dobrzy i szlachetni ludzie – włościanie: Józef Potulski z Lipy
i Filip Kosmała z Małej Wsi. Zacnego i szlachetnego czynu dokonali
Ci ludzie!
Moi Drodzy! Wybaczcie, że pozwolę sobie na dygresję. Otóż
w czasie, gdy wzniesiono tutaj krzyż, Polscy legioniści toczyli ciężkie ale zwycięskie boje przeciw Moskalom w Karpatach na Przełęczy Pantyrskiej. Aby uczcić i upamiętnić te radosne dla nas, Polaków
wydarzenia legioniści usadowili na tej przełęczy w dniu 23.10.1914
potężny Krzyż ( taki jak w Studziankach panc.). Na desce przybitej
do Krzyża legionista Adam Szania – prosty żołnierz z zawodu rzeźnik z Krakowa wyrył bagnetem wiersz – przesłanie o następującej
treści:
„Młodzieży polska patrz na ten krzyż
Legiony Polskie wzniosły go wzwyż
Przechodząc góry, doliny, wały
Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały”.

GŁOWACZÓW
Dwa krzyże wzniesione w jakże odległych od siebie miejscach,
a jednak jak sobie bliskie. Ten tutaj w Lipie upamiętnia klęskę powstańców zadaną przez Moskali, a ten na Przełęczy Pantyrskiej
zwycięstwo nad Moskalami. Krzyż w Lipie miejscowa ludność nazwała „Figurą powstańczą”. W okresie walk w sierpniu 1944 roku
nieznani sprawcy Krzyż ucięli po samej ziemi i obalili. Po przejściu
frontu w 1945 roku, gdy nastał PRL, znaleźli się dobrzy, szlachetni
ludzie, którzy podnieśli ten krzyż w nocy po kryjomu. Dokonali
tego szlachetnego czynu: Tadeusz Strzelczyk żołnierz AK, Antoni Lipiec żołnierz BCH, dowódca kapitan oraz Jan Paluch syn Stanisława
i Jan Agrestowski – członkowie ZMW „Wici” w Lipie. Nowy Krzyż k
wykonał Czesław Kosmała prawnuk Filipa Kosmały, inicjatora postawienia Krzyża w 1914 roku.
Aby nie zaginął ślad i pamięć stoczonej tutaj walki powstańczej
– gdy krzyż runie ze starości – postanowiono pobudować obok
niego pomnik z materiału twardszego niż drewno. Z inicjatywy Antoniego Lipca w 1970 roku powołano Komitet Budowy Pomnika
w składzie: 1. Antoni Lipiec – przewodniczący, 2. Tomasz Kosmała
– członek, 3. Edward Świątkowski – członek. Budowę pomnika zakończono w czerwcu 1972 roku. Na fundamencie – podstawie ułożono obok siebie trzy duże głazy polne, a na ich wierzchu czwarty,
o wielkości trzech poprzednich. Na najwyższym głazie zamontowano tablicę z napisem:
Miejsce uświęcone walką Oddziału Powstańczego „Dzieci
Warszawskich” stoczonej pod dowództwem por. Pawła Gąsowskiego 15.02.1864 r. z wojskami carskimi.
Społeczeństwo wsi Lipa i okolic.
Wrzesień 1971 r.
Na wierzch pomnika zamontowano dwie kosy na sztorc oraz
po środku lancę ułańską.
W tych ustawionych głazach i ich wyposażeniu została zawarta
symbolika: fundament pomnika symbolizuje całość ziem polskich
do 1772 roku. Ustawione na nim trzy głazy z zamocowanymi tabliczkami i datami 1772-1793-1795 – symbolizują trzy rozbiory
polski. Głaz czwarty na wierzchu z tabliczką z liczbą 123 informuje
o ilości lat naszej niewoli, a tablica duża informuje o miejscu i czasie stoczonej bitwy. Kosy symbolizują straszną broń piechoty powstańczej a lance broń kawalerii powstańczej. Pomnikiem opiekuje się Sołectwo Lipa.
Moi Drodzy! Uczestnictwem w tej uroczystości składamy hołd
nie tylko tym którzy tu walczyli w obronie wiary i wolnej ojczyzny,
ale także swoim przodkom, którzy od ponad 100 lat poświęcali
i poświęcają swój czas i dobra aby pamięć o bitwie stoczonej 15
lutego 1864 roku nie zanikła.
Kochane dzieci i Droga młodzieży!
Mam nadzieję, że będziecie kontynuować to szczytne dzieło Waszych przodków. Pamiętajmy, że powtórzę za Prymasem Tysiąclecia „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”
Dziękują za uwagę! Szczęść Boże!
Jan Chryzostom Czachowski
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AUGUSTÓW
OBCHODY 75. ROCZNICY
OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ

W

dniu 19 lipca 2020 r. w Gibach odbyły się obchody 75. rocznicy Obławy Augustowskiej.
Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy
Świętej, którą celebrował Biskup Pomocniczy Diecezji
Ełckiej Ks. Bp Adrian Galbas. W trakcie homilii Ksiądz Biskup wspomniał, że nadal mało mówi się o tej potwornej
zbrodni, która jest nazywana „Małym Katyniem”.
Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przeszli
w symboliczne miejsce, gdzie przy Wzgórzu Krzyży odbyła się dalsza część obchodów. Tegoroczne obchody patronatem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej
Duda oraz Premier Polskiego Rządu Mateusz Morawiecki.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości.
Między innymi Z-ca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Dariusz Gwizdała, który odczytał list od prezydenta. Następnie głos zabrał Minister Edukacji Narodowej
Pan Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan
Paszkowski, który odczytał list od Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, a Poseł
Jarosław Zieliński przeczytał list od Jarosława Kaczyńskiego. Obecne były służby mundurowe Wojska Polskiego,
Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Na tych uroczystościach
nie mogło zabraknąć Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej oraz Oddziału
Ziemi Suwalskiej. Łącznie piłsudczyków było kilkudziesięciu w mundurach i po cywilnemu. Ponadto przybyło
wielu mieszkańców Sejneńszczyzny oraz gości z kraju
i zagranicy, a także kilkadziesiąt pocztów sztandarowych.
W ramach tych obchodów zasłużonym mieszkańcom Sejneńszczyzny wręczono Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi
przyznane przez Prezydenta RP. Następnie głos zabrał Dyrektor Oddziału Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej Pan dr Piotr Kardela, który przypomniał zebranym,
że pomimo upływu 75 lat nadal nie wiemy, gdzie jest
miejsce kaźni zamordowanych 592 działaczy podziemia
niepodległościowego, którzy 12 lipca 1945 r. zostali aresztowani przez oddziały NKWD, Smiersz i jednostki Urzędu
Bezpieczeństwa.
Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty
i zapalono znicze.
Fot. Teresa Szot i Leszek Przyborowski
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WARSZAWA
Z WIZYTĄ U REŻYSERA
JERZEGO HOFFMANA

W

ramach obchodów 100. lecia Bitwy Warszawskiej
w 1920 r. piłsudczycy z koła ZPRP Okręg Mazowiecki
funkcjonującego w Centralnej Wojskowej Przychodni
Lekarskiej w Warszawie, w dniu 13 sierpnia 2020 r. odwiedzili wybitnego reżysera filmów historycznych [m.in.: „Ogniem i Mieczem”,
„Potop”, „Bitwa Warszawska 1920 r.”] Pana Jerzego Hoffmana,
gdzie przekazali odznaczenie przyznane Mu przez Zarząd Krajowy ZPRP „100-lecie Bitwy Warszawskiej” oraz okolicznościowy
grawerton z podpisem prezesa Zarządu Krajowego generała ZP
Stanisława Władysława Śliwy. Z uwagi na pandemię i stan zdrowia wybitnego reżysera, delegacji przewodniczył członek ZPRP płk
WP i ZP dr Marek Kulej, przyjaciel Pana Jerzego. Wzruszony tym
faktem nestor Kina Polskiego przekazał piłsudczykom pisemne, serdeczne pozdrowienia i podziękowania za pamięć o Jego twórczości
oraz za uhonorowanie Go w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej stosownym medalem.
Red.

75. LAT CENTRALNEJ WOJSKOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
„CePeLek”

W

bogatym programie obchodów 75-lecia Centralnej
Wojskowej Przychodni Lekarskiej potocznie nazwanej „CePeLek”, pod Honorowym patronatem Mariusza
Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, planowanej na 23 października 2020 r. przewidziano kilka odsłon.
Pierwsza – to uroczysta Msza św., w intencji byłych i obecnych
pracowników w Katedrze Polowej WP, którą miał uświetnić chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.
Druga – to odsłonięcie tablicy epitafijnej na frontonie budynku
przy ul. Koszykowej 78, poświęconej lekarzowi por. Władysławowi
Piotrowskiemu, uczestnikowi wojny we Wrześniu 1939 r., żołnierzowi AK, który zginął przy stole operacyjnym w czasie Powstania
Warszawskiego, w miejscowym powstańczym szpitalu oraz tablicy pamiątkowej poświęconej 75-leciu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej, usytuowanej na czołowej honorowej ścianie
wewnątrz budynku.
Trzecia – to uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla
pracowników Przychodni, także członkom i sympatykom Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Mazowieckiego
oraz „Pro Patria” Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystość miał uświetnić występ zespołu, a następnie
przewidywano spotkanie pokoleń.
Całość uroczystości przygotował i miał prowadzić pełniący
obowiązki Dyrektora Przychodni Pan lek. med. Władysław Wójcik.

Niestety pandemia i zastosowane obostrzenia Rządu RP, przekreśliły te ambitne plany. Toteż, w dniu 21 października 2020 r. z zastosowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, prezes Okręgu
Mazowieckiego ZPRP gen. broni ZP dr Wiesław Leszek Ząbek
wręczył wspomnianym członkom i sympatykom Piłsudczyków medale 100-lecia Bitwy Warszawskiej, a w dniu 23 października 2020 r.
szef Ud/sKiOR, minister Jan Józef Kasprzyk dokonał odsłonięcia
w/w Tablic i wręczył medale „ProPatria”.
Red.
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CZĘSTOCHOWA
VI PIELGRZYMKA PIŁSUDCZYKÓW
NA JASNĄ GÓRĘ

W

dniu 20 sierpnia 2020 r. Zarząd Krajowy Związku
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej zorganizował VI 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 Oddziału
ZPRP w Kałuszynie; spotkaniu Naczelnego Kapelana ZPRP
z kapelanami okręgowymi Związku oraz w Apelu Jasnogórskim podczas którego Związek Piłsudczyków RP przekazał
Votum dla Najjaśniejszej Pani Matce Boskiej Częstochowskiej. Tradycyjnie uroczystość miała kilka odsłon:
Pierwsza odsłona: UROCZYSTA ZBIÓRKA
Szósta 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 generał
ZP mgr Stanisław Władysław Śliwa. Inna delegacja Prezydium
Zarządu Krajowego ZPRP złożyła kwiaty pod Pomnikiem Marszałka na placu przed Ratuszem w Częstochowie. Następnie
odbył się uroczysty przemarsz piłsudczyków z Wałów Klasztoru Jasnogórskiego do miejsca uroczystej zbiórki w Sali św. Józefa Domu Pielgrzyma. Po wprowadzeniu sztandarów Związkowych i odśpiewaniu Hymnu Związku Piłsudczyków RP, uroczystość otworzył oraz powitał Honorowych Gości i przybyłych uczestników pielgrzymki prezes Zarządu Krajowego
ZPRP generał ZP mgr Stanisław Władysław Śliwa. Dokonano
także uroczystego wręczenia i poświęcenia Sztandaru dla oddziału ZPRP w Kałuszynie. Po czym zespół wokalno-muzyczny
Oddziału ZPRP Szczuczyn wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych.
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. infułat
gen. dyw. ZP dr Edmund Skalski odprawił Mszę św. w intencji
Ojczyzny, śp. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków Rzeczpospoli-
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tej Polski i Ich Rodzin. [obszerne fragmenty homilii celebransa
w numerze – red.] Przed zakończeniem Mszy św. prezes Zarządu Krajowego generała Związku mgr Stanisław Władysław
Śliwa złożył wotum Hetmance Żołnierza Polskiego. Następnie
uczestnicy uroczystości przemieścili się do Historycznej Sali
Rycerskiej Jasnogórskiego Klasztoru.
Trzecia odsłona: UROCZYSTA FORUM PIŁSUDCZYKÓW
W historycznej Sali Rycerskiej, po złożeniu meldunku prezesowi generałowi ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie, przywitaniu się z pocztami sztandarowymi i uczestnikami uroczystości nastąpiło wręczenie Nominacji Generalskich i Oficerskich oraz stosownych ryngrafów dla zasłużonych członków
Związku i osób wspierających ruch piłsudczykowski.
Nominacje na stopnie generalskie i wyższe otrzymali: gen. broni
ZP dr Wiesław Leszek Ząbek, gen. dyw. ZP ks. infułat dr Edmund Skalski, gen. dyw. ZP Jarosław Szymon Bierecki, gen.
dyw. ZP Bohdan Ronin Walknowski, gen. bryg. ZP Józef Melak, gen. bryg. ZP Władysław Leszek Wiśniewski, gen. bryg.
ZP Władysław Paciuch, gen. bryg. ZP Leszek Kalinowski, gen.
bryg. ZP Władysław Krajewski.
Ponadto zostały wręczone przez prezesa Związku Piłsudczyków RP złote i srebrne Krzyże Związku oraz awanse na kolejne
stopnie związkowe dla członków Związku.
Czwarta odsłona: SPOTKANIE KAPELANÓW ZWIĄZKU
Z PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO ZPRP
Kolejnym punktem bogatego programu VI Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę było spotkanie Prezydium Zarządu
Krajowego ZPRP z kapelanami ZPRP. Spotkanie prowadził Naczelny Kapelan Związku ks. infułat gen. dyw. ZP dr Edmund
Skalski, który nakreślił zadania jakie stoją przed duszpasterzami Związku. Wszystkim kapelanom wręczono akty nominacyjne. Ustalono termin rokrocznej pielgrzymki piłsudczyków
do sanktuarium ZPRP, którym jest bazylika mniejsza p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni.
Piąta odsłona: APEL JASNOGÓRSKI
O godz. 21,00 piłsudczycy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, z udziałem Kapelana Jasnogórskiego o. gen. bryg. ZP.
dr Eustachego Rakoczego i naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków RP ks. infułata gen. dyw. ZP dr Edmunda Skalskiego. Prezes Zarządu Krajowego ZPRP generał ZP mgr Stanisław
Władysław Śliwa odczytał akt zawierzenia Najjaśniejszej Pani
Matce Boskiej Częstochowskiej piłsudczyków. Modlitwę różańcowa poprowadził także ks. infułat gen. dyw. ZP 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 tego Świętego
Obrazu.
Wiesław L. Ząbek

CZĘSTOCHOWA
AKT ZAWIERZENIA ZPRP
odczytany przez
Prezesa ZK ZPRP generała ZP Stanisława Śliwę
Przenajświętsza Jasna Pani, Hetmanko Żołnierza Polskiego!
Stajemy – jak każdego roku przed Twoim majestatem – w kolejnej Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej, ażeby podziękować za łaski jakimi obdarzasz nasz
Związek, członków i rodziny piłsudczykowskie.
Stajemy, tu w Sanktuarium Hetmanki Żołnierza Polskiego –
świadomi dokonań jakie osiągnęliśmy w pracy i służbie na
rzecz społeczeństwa i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zgodnie ze wskazaniami naszego Patrona Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego zawartymi w Deklaracji Programowej i Statucie
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
To On, w dniu 20 października 1921 r. stanął przed Tobą, ażeby podziękować za „Cud nad Wisłą” i „Viktorię Niemeńską”
oraz odczytał Akt Oddania Rzeczypospolitej – Opiece Najjaśniejszej Maryi Pannie, jednocześnie mówiąc:
„Będę dumny z Polski, będę dumny ze swoich żołnierzy, będę
dumny wreszcie z samego siebie jeżeli będę mógł tej nieszczęsnej Ziemi, dać najcenniejszy dar Boży, dar swobody…”. I dał
Polsce wolność, granice, moc i szacunek.
My Piłsudczycy, zawierzamy dziś Najjaśniejszej Pani nasze
dzieła i dokonania, w myśl przesłania – „służenia ze wszystkich sił Umiłowanej Ojczyźnie” – gdzie kamieniami milowymi
naszej działalności stanowią patriotyczne Pielgrzymki Piłsudczyków do ZUŁOWA, KAHLENBERGU, BRUKSELI, gdzie
stawiane przez nas pomniki – SŁUPY POLSKOŚCI, mają na
celu umacniać patriotyzm i miłość do umiłowanej Ojczyzny,
zarówno Polonii jak szerokiej rodziny piłsudczykowskiej. Aby
pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim – wiecznie trwała.
Zawierzamy pamięć o tych co odeszli na wieczną wartę
działając w ruchu piłsudczykowskim, zaangażowani w dzieło
umacniana myśli i dokonań naszego Patrona.
Zawierzamy Nas i Nasze sztandary na których dumnie wypisane są słowa „BÓG. HONOR. OJCZYZNA, a które są drogowskazem naszego postępowania i działania.
W imieniu własnym i całego ruchu piłsudczykowskiego składam Tobie, Najjaśniejsza Pani najgorętsze podziękowania za
wszystkie wyświadczone łaski.
Dziś Piłsudczycy stojąc na Apelu przed Cudownym Obrazem
Najjaśniejszej Pani, wdzięczni za Twoją opiekę prosimy o dalszą opiekę nad nami, gorąco wołając: Maryjo Królowo Polski
jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy.
Tak Nam dopomóż Bóg!!!
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VI PIELGRZYMKA PIŁSUDCZYKÓW
FRAGMENTY HOMILII NACZELNEGO KAPELANA ZPRP
KS. GEN. DYW. ZP INFUŁATA DR EDMUNDA SKALSKIEGO
Najdostojniejsi Ojcowie i Bracia Paulini
Wielce Czcigodny Panie Prezesie, Generale
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Panowie Generałowie i Oficerowie
Siostry i Bracia Piłsudczycy
Umiłowani Pielgrzymi
Dzisiejsza przypowieść o uczcie weselnej
jest przestrogą przed lekceważeniem zaproszenia wystosowanego przez Boga, jako gospodarza uczty niebieskiej, do Narodu wybranego i do
osób pozostałych.
Bóg bowiem zaprasza nas wszystkich bez
żadnego wyjątku, tylko czy my będziemy chcieli przyjść? Czy będziemy jeszcze chcieli założyć ową szatę weselną, symbolizującą stan łaski uświęcającej? Czy niebo i przebywanie z Bogiem, w Jego towarzystwie przez całą wieczność
będzie jeszcze nas ludzi, jakąś wartością.
(...) Na Jasnej Górze trwa szósta doroczna
pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Związek powstał z inicjatywy
działaczy niepodległościowych, ludzi kultury,
kombatantów i żołnierzy. Jego celem jest m.in.
propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży. Główną intencją spotkania jest rozbudzenie w młodych
ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Marszałek Józef Piłsudski przyjechał do jasnogórskiego sanktuarium 20 października 1921 r., by
podziękować za zwycięską wojnę z bolszewikami i zawierzyć Matce Bożej odrodzoną Ojczyznę. Wzorem marszałka Józefa Piłsudskiego
my również pielgrzymujemy, przychodzimy co
roku, modlimy się w intencji Ojczyzny, dziękujemy za wolną i umiłowaną Ojczyznę, ale również
modlimy się w intencji Marszałka, jego żołnierzy
legionistów, powstańców styczniowych.
(...) „Drodzy Piłsudczycy, nie bójcie się być
świadomymi tego, co robicie. Nie bójcie się, być
świadkami Jezusa. Zaakceptujcie drogę, jaką wytyczył wam Jezus. Bądźcie dumni z przynależności do Pana Boga, jak Bóg jest dumny z własnych
dzieci”.
„Dzisiejsza pielgrzymka to dzień dziękczynienia za ocalenie nie tylko od wrogiej Armii Czerwonej, ale od ideologii ateizmu i życia
w wolności bez Boga” To dzień modlitwy w intencji Ojczyzny w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Dziś Cud nad Wisłą to historia, która jest nauczycielką życia, a Boża Opatrzność wielokrotnie okazała swą moc w naszej Ojczyźnie. „Dzięki łasce z góry, sile i wierze polskiego żołnierza
ustrzegliśmy wiary przodków naszych, opartej
na fundamencie krzyża”.
(...) „Źle by było, gdybyśmy tylko wspominali tamte czasy, ale nie wyciągnęli żadnych wniosków na przyszłość. (…) Do dziś wielu chciałoby, aby zwycięstwu w walce nie przypisywać sile
nadprzyrodzonej i wstawiennictwu Maryi. Ale
czy można zaprzeczać faktom? Sami bolszewicy,
biorący udział w walce stwierdzili: «was się nie
boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy»”.
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(...) Opatrzność Boża wielokrotnie okazała
swoją moc i ocaliła Polskę „Ona, Matka, która nigdy nie opuszcza, towarzyszyła polskiemu żołnierzowi na licznych frontach wojennych, wspierała go w walce o niepodległość Ojczyzny i otaczała macierzyńskim płaszczem w trudnych momentach. Ta sama Matka, która broniła i nadal
broni polskiego narodu, naszych rodzin i naszej
moralności opartej na Ewangelii Chrystusa”.
„Wolność i niepodległość są wartościami,
których naród nie otrzymuje raz na zawsze. Te
wartości trzeba strzec i mądrze kształtować”.
Trzeba wciąż wołać i prosić Boga o mądrość
i roztropność w zagospodarowaniu odzyskanej
wolności. Przypominamy sobie słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Belwederze w 1979 r. „Nigdy nie możemy zapomnieć tej straszliwej lekcji
dziejowej, jaką była utrata niepodległości Polski
(...) To bolesne, w istocie swojej negatywne doświadczenie stało się jakby nową kuźnią polskiego patriotyzmu”. A Kardynał Wyszyński mówił,
że „naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który odcina się od historii, który się
jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie
bez powiązań historycznych - to naród tragiczny i renegatów”.
(...) Polska i świat potrzebują świadectwa
uczniów Jezusa. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo pogłębiają się w naszym społeczeństwie podziały, uprzedzenia, wzajemna nieufność, wrogość, prowadząca również do słownej agresji,
a nawet posuwająca się dalej.
Ten prawdziwy trąd niszczy wzajemne więzi,
pomniejsza radość życia, osłabia nasze duchowe energie, dzięki którym moglibyśmy pomnażać znacznie więcej dobra w nas i wokół nas, dostrzegając bliźnich czekających na wsparcie, na
dobre słowo, na życzliwy gest. W takiej atmosferze„niełatwo budować cywilizację miłości, o której tak często mówił i na której tak bardzo zależało św. Janowi Pawłowi II”.
W tej sytuacji nie wolno być bezczynnym.
Dzieło naprawy wzajemnych relacji i budowania
wspólnoty opartej na prawdzie, na wzajemnym
szacunku i szczerym dialogu każdy z nas powinien zacząć od siebie, od swojej rodziny i środowiska.
W komunizmie walczono z krzyżem i z Kościołem, z ich obecnością w przestrzeni publicznej. To samo dzieje się dzisiaj. Tym razem w imię
postępu, otwartości na nowoczesność czy europejskość. A przecież Europy nie zrozumie się bez
chrześcijaństwa.
„Stojąc tu, u stóp Jasnogórskiej Matki, naszej
Królowej, w klasztorze tak ważnym dla historii
naszego narodu, jesteśmy zobowiązani, by bronić tego dziedzictwa, tożsamości naszego narodu naznaczonego krzyżem. Krzyżem, który jest
znakiem miłości Boga do człowieka i nadziei na
zbawienie”.
Dzisiaj pilną sprawą jest przede wszystkim
rodzina. Ona woła o modlitwę, ale potrzebuje
także wielkiej pracy nad sobą, żeby wypełnić zadania – te rodzicielskie, żeby były w Polsce dzieci,
i wychowawcze, żeby nie oddawała wychowa-

nia tylko w ręce szkoły i różnych instytucji. „Europa i Polska są na krawędzi beznadziejnej demografii”. Zwrócił również uwagę na prowadzony
dziś atak, którego celem jest małżeństwo. Nigdy
dotąd tak wyraźnie i tak mocno nie próbowano
podważać istoty małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a dla chrześcijanina – związku sakramentalnego, pobłogosławionego i nierozerwalnego. Dzisiaj próbuje się zrównywać
z małżeństwem sakramentalnym wszystkie inne
próby usankcjonowania związków.
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemie zdobywają.
Są to słowa ważne i nadal aktualne. Bo przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do
przeszłości. Ukazuje nam to 100-lecie Niepodległej. Wymodlonej, wywalczonej, wycierpianej.
Nie można tego plonu serc wykorzeniać, splamić bądź zapomnieć.
Kościół dzisiaj „wzywa nas do dawania świadectwa o prawdzie i radości Ewangelii”. Ewangelia domaga się tego, by ją nieść wszystkim. Byśmy i my, naśladując Maryję, która niosła dobrą
nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa, nieśli tę
prawdę o zbawieniu innym.
„Powraca pytanie, czy umiemy być wdzięczni za dary, które otrzymaliśmy od Boga poprzez
historię naszych przodków, naszych ojców i matek. (...) Jesteśmy dzisiaj razem, żeby prosić o dobrą pamięć i wdzięczność. Trzeba się o Polskę
ciągle modlić, by była mądra i roztropna mądrością rządzących i rządzonych, by była wolna
i nieobłudna we wszystkich wymiarach, moralna
i godna, a nie tylko przyzwoitką, aby jak modlił
się nasz wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid spełniła się tęsknota naszych rodaków do
kraju, gdzie kromkę chleba wciąż się podnosi
z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba.
Chrońmy przede wszystkim naszą osobistą
wolność. Wystrzegajmy się zła i grzechu. Bądźmy ludźmi sumienia, ludźmi czystych i ofiarnych serc, wyzwalających się z pokusy egoizmu,
wnoszących osobisty wkład w budowanie w nas
i wokół nas cywilizacji miłości i dobra. Chrońmy
pokój społeczny, unikając podziałów, złych i jątrzących słów i gestów, które ranią i dzielą. Przecież stać nas na szlachetność ducha.
Amen
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APEL JASNOGÓRSKI – 20 VIII g. 21.00
Jasnogórska Pani, Królowo Polski i naszych serc!
Dziś, wieczorną porą, jesteśmy przy Twym świętym Wizerunku, aby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Chcemy dziękować za
100 lecie „Cudu nas Wisłą” i za Jana Pawła II w 100 lecie Jego urodzin.
Spotykamy się w Jasnogórskiej Kaplicy, twarzą w twarz z Jasnogórskim obrazem, pragnąc jak zawsze wyrazić cześć i szacunek dla naszej duchowej Matki Maryi, chcąc podzielić się z Nią naszymi smutkami i radościami.
Przybywamy, jak co roku na Jasną Górę w VI Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Pielgrzymce przewodniczy Stanisław Władysław Śliwa, generał Związku. W tym roku
przypada 32. rocznica Związku, który powstał z inicjatywy działaczy niepodległościowych, ludzi kultury, kombatantów i żołnierzy.
Jego celem jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży. Do związku należy ok. 6 tys. osób, działających
także w Wiedniu, Wilnie, Witebsku, Malmo i w Argentynie. Dzisiaj
razem z nami są Ojcowie Franciszkanie, od wielu już lat ewangelizujący w Argentynie: O. Jacek i O. Sylvano.
Jasna Góra jest tym sanktuarium, w którym spotyka się to, co
narodowe, to co społeczne, z tym co duchowe, co religijne. Nie oddzielamy życia społeczno-politycznego od tego miejsca. Przynosimy to co jest naszą radością i bolączką. Z troską przynosimy Matce
Bożej naszą Ojczyznę.
Nie można zbudować nowego porządku w Ojczyźnie bez odnowionego człowieka. Dlatego w tę godzinę apelu, śpiewając słowa „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie» zawierzamy Ci Maryjo
każdego z nas. Wspieraj nasze myśli i wybory, abyśmy zawsze stawali po stronie prawdy i dobra. Wzmocnij naszą wolę, abyśmy mądrze korzystali z daru wolności Przychodzimy na Jasną Górę, aby się zmieniać i umacniamy się
dzisiaj w tym zamiarze Jasnogórska Pani, Królowo Polski i naszych
serc!
Jesteśmy teraz przed Tobą, nasza Matko i Królowo, i z największą pokorą, ale i z ogromną ufnością podnosimy nasz wzrok i kieru-

jemy go w stronę Twojego Przenajświętszego Oblicza. Nasze spojrzenie krzyżuje się z Twoim. Twoje oczy patrzą na każdą i każdego
z nas.”
Jesteśmy i pamiętamy o tym wszystkim, co Chrystus wniósł
w liczące ponad tysiąc lat dzieje naszego Narodu, a także w osobiste życie każdej i każdego z nas. Pamiętamy, Maryjo, i jesteśmy
świadomi, jakie miejsce zajmowałaś i nadal zajmujesz we wspólnocie Kościoła. Jesteś jego Matką.
Jesteśmy, pamiętamy i pragniemy czuwać nad dziedzictwem
wiary, nad głębią nadziei i żarem miłości, do rozpalania której jesteśmy wszyscy powołani. Pragniemy czuwać nad naszymi sumieniami, byśmy byli zdolni odróżniać dobro od zła, kroczyć drogami sprawiedliwości i pokoju, miłosierdzia i braterstwa, ofiarności
i służby.
Zwycięstwo w 1920 roku było także owocem modlitwy wiernych w kraju i na świecie, oraz interwencji Boga. - Modlitwy, które
wypłynęły z milionów polskich serc, otworzyły bramy nieba. Dzięki nim Bogurodzica, wzywana przez naród, który obrał Ją swoją
Strażniczką, mogła zstąpić i ukazać się –
W macierzyńskie dłonie Maryi powierzamy los naszej Ojczyzny i nas samych
„To święto (100 lecie „Cudu nad Wisłą) wyraża nierozerwalną
wieź miedzy wiarą, Kościołem i Narodem. Możliwe, że nie byłoby
wolnej Ojczyzny, gdyby nie wiara milionów Polaków i Polek, którzy umocnieni i pokrzepieni nadzieją zakorzenioną w Bogu, podjęli trud wywalczenia i obrony wolności i suwerenności narodowej.
Obserwujemy, może nie tyle kryzys ekonomiczny w świecie,
co przede wszystkim kryzys rodziny, kryzys autorytetu, kryzys
wartości i wreszcie, kryzys sensu ludzkiego życia
„W dzisiejszym świecie nadal toczy się wojna, często bardziej
podstępna i zniewalająca. Jest to wojna z ateizmem, zeświecczeniem, liberalizmem etycznym i ze szczególna pogardą dla życia
ludzkiego. Dlatego, choć mamy wolność polityczną, nie możemy
ustawać w wysiłkach, by zmagać się i trwać również w wolności
ducha, w wolności serca i umysłu”.
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Pielęgnujmy nasze dziedzictwo, nie dajmy się okraść z wiary,
wartości religijnych i patriotycznych.
Widzimy, ze Europa wypędza Jezusa z życia publicznego. My
się na to nie godzimy, bo jesteśmy narodem chrześcijańskim.
Maryjo, nasza Matko!
Niech – dzięki Twemu wstawiennictwu – nasz kraj wsparty
Twoim przemożnym orędownictwem, stanie się rzeczywistym
królestwem Twego Syna i Twoim! Niech stanie się wreszcie Ojczyzną ludzi miłujących siebie nawzajem.
Bóg chce w nas zamieszkać nie po to, byśmy mieli Go dla siebie, lecz abyśmy byli Jego narzędziem, aby mógł oddziaływać na
nasze myślenie i decyzje we wszystkich dziedzinach życia rodzinnego, społecznego, zawodowego. Bo przecież „On jedynie jest
skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, dzięki której się nie zachwieję”.
Chcemy kroczyć po śladach, jakie zostawiłaś w czasie ziemskiej
wędrówki. Od Ciebie chcemy uczyć się współpracy z łaską Bożą.
Jesteśmy przekonani, że wypełniając wolę Stwórcy ostatecznie
wygramy nasze życie. Ufamy, że po śmierci dołączymy do Ciebie
i do grona zbawionych w niebie powiedział.
Przed obliczem jasnogórskiej Madonny królowie i władcy
prosili o wsparcie i zwycięstwo. – Z Twoim wizerunkiem wyhaftowanym na sztandarach żołnierze wyruszali do boju ucząc się
od Ciebie zaufania Bogu, męstwa i odwagi, niezłomności i determinacji niezbędnych w walce o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny.
Nawiązując do obchodzonej 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
podkreślamy, że „okoliczności i rozmiar zwycięstwa nad przeważającymi siłami wroga każą nam myśleć o tym sukcesie w kategoriach cudu”. – Zwycięstwo na przedpolach Warszawy było dziełem
geniuszu dowódców, bohaterstwa i męstwa żołnierzy, poświęcenia personelu medycznego i zrywu całego społeczeństwa. Nie
można jednak zapomnieć, że zostało ono wymodlone i uproszone u Boga.
Spraw, abyśmy pozostali wierni tym wartościom, za które nasi
ojcowie cierpieli, przelewali krew i oddawali życie. Nie dozwól,
abyśmy kiedykolwiek zdezerterowali! Miłość żąda ofiary. Mądrość
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żąda jedności! Maryjo, uproś nam łaskę mądrości i odpowiedzialności, abyśmy jako naród w sprawach zasadniczych stanowili jedno. Spraw, abyśmy z Twoją pomocą, w zgodzie i we współpracy
służyli Bogu i Ojczyźnie.
Święty Papież prosił Cię również: „Spraw, ażeby Kościół cieszył
się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej zbawczej misji. Niech
staje się dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych, które
w naszym narodzie godzą w podstawowe środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twojego Syna”.
Siostry i bracia, nie ulegajmy zniechęceniu. Nie zatrzymujmy
się na tym, co nas dzieli, bo przecież w nas i wokół nas jest wiele
dobra, wiele ofiarności, wiele miłości. Umacniajmy w nas to, co dobre, co buduje, co zacieśnia osobiste i społeczne więzi.
Wyciągajmy rękę do zgody, bądźmy gotowi do pojednania
i przebaczenia, świadomi, że trzeba zaczynać od siebie, od osobistego nawrócenia, od porządkowania naszych serc, by wnosić
wkład w budowanie braterskiej i solidarnej wspólnoty, prawdziwego i twórczego pokoju.
Chcemy żyć na co dzień chrześcijańską wiarą, nadzieją i miłością. To nasze największe pragnienie, będące jednocześnie naszym osobistym wkładem w dzieło budowania cywilizacji miłości na polskiej ziemi. I dlatego w tej prawdziwie historycznej chwili
wołamy: „Daj mi Jezusa, o Matko moja, na krótki życia ziemskiego
dzień”. Daj nam Jezusa, o Matko nasza, na wszystkie naszego życia
ziemskiego dni!
Maryjo, wszystkim nam, tutaj obecnym, pamiętającym i czuwającym przed Twym wizerunkiem, a także wszystkim, łączącym
się dziś z nami duchowo – pomóż nam być ludźmi na miarę Ewangelii Twego Syna.
Pomóż nam być ludźmi zawierzenia.
Maryjo, Królowo Polski i Królowo świata,
Matko i Królowo naszych serc – módl się za nami!
Amen
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OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO I 100. ROCZNICY
BITWY WARSZAWSKIEJ W LUBLINIE I W MIŃSKU MAZ.

W

dniu 15.08.2020 r. mieszkańcy Lublina czcili pamięć
tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie Ojczyzny
i Europy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Lubelskie obchody 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej pw. św. Jana Chrzci-

ciela i św. Jana Ewangelisty w intencji Ojczyzny. Świątecznej liturgii
przewodniczył i wygłosił homilię abp Stanisław Budzik. Wśród celebransów był m.in.: ppłk Andrzej Piersiak proboszcz parafii wojskowej w Lublinie. Tradycyjnie już we Mszy św. uczestniczyły poczty
sztandarowe i przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu
Lublin, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby więziennej, władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, weteranów, parlamentarzyści oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy Lublina. We Mszy św. i w dalszej części
uroczystości wzięła udział wraz z pocztem sztandarowym 17-osobowa grupa piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej pod przewodnictwem gen. bryg. ZP Stanisława Olszewskiego.
W trakcie wygłoszonej przez Lubelskiego Metropolitę homilii
abp Stanisław Budzik m.in. powiedział: „tak się zdarzyło w naszej

LUBLIN
historii, że uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest
dniem Chwały Polskiego Oręża. Święto Wojska Polskiego obchodzone w tym dniu upamiętnia wielkie polskie zwycięstwo, dzięki któremu
została ocalona wolność i niepodległość dopiero co ocalonej Rzeczypospolitej. Wojna polsko – bolszewicka była nie tylko zmaganiem
o sprawiedliwe ustalenie granic odrodzonego państwa. Była to przede
wszystkim śmiertelna walka o ocalenie polskiej i europejskiej tożsamości”.
Główna część uroczystości odbyła się na Placu Litewskim, gdzie
Orkiestra Wojskowa odegrała Hymn Polski, następnie podniesiono flagę państwową na maszt, powitano gości, odczytano decyzje o wyróżnieniach, wygłoszono okolicznościowe przemówienia,
odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową, złożono pod
pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego
wieńce i kwiaty oraz odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
W takcie wystąpień głos zabrali: płk Wacław Samocik – zastępca
dowódcy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. Franciszka Kleeberga, Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
oraz Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta miasta Lublin ds.
Inwestycji i Rozwoju.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej oraz jazdy konnej w historycznych mundurach.
gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
Foto: mjr ZP Wiesław Bodo

MIŃSK MAZOWIECKI

Poczet sztandarowy Okręgu Wschodniomazowieckiego ZPRP w Kościele
NMP po Mszy Św.

Złożenie kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Mińsku-Maz.
przez delegację członków Okręgu Wschodniomazowieckiego
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SKURCZA
UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNOWOJSKOWA W SKURCZY
Reportaż własny znad środkowej Wisły
Jak co roku spokojne nadwiślańskie łęgi pokryte soczystą zielenią, obficie zalesione, pełne gwaru i krzątaniny drobnej zwierzyny cichną sierpniowego dnia. Płoszy je warkot pojazdów
wojskowych, głosy komend i ruch żołnierzy zabezpieczających
od strony logistycznej tradycyjną uroczystość patriotyczno-wojskową.
Jak co roku w sierpniową sobotę odbywają się uroczystości poświęcone upamiętnieniu działalności saperów na Środkowej
Wiśle w 1944 r. budujących przeprawę mostową dla potrzeb
walczących z niemieckim najeźdźczą oddziałów Wojska Polskiego.
Jak co roku – obok przedstawicieli żołnierzy i saperów Wojska
Polskiego, członków Stowarzyszenia Saperów Polskich, delegacji Leśników Polskich wraz ze sztandarem i byłym nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn Janem Chryzostonem Czachowskim na czele, biorą udział także delegacje oddziałów Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż sierpniowa uroczystości wpisuje się w tradycje oręża polskiego związanego
ze środkową Wisłą: od Powstań Narodowych; Czyn Legionowy przez wojnę polsko-bolszewicka 1920 r. oraz wrzesień 1939
roku.

W

dniu 22 sierpnia 2020 r. z okazji odsłonięcia i poświęcenia
Pomnika Sapera w m. Skurcza k/Wilgi w pow. Garwolińskim odbyła się 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 znajduje 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
inżynieryjno-saperskiego.
W bogatym programie uroczystości było kilka odsłon.
Rozpoczęła się od wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Saperów
Polskich płk [r] Tadeusza Dzikowskiego (członka ZPRP), który powitał uczestników uroczystości i przedstawił krótki rys historycznych
wydarzeń na środkowej Wiśle w 1944 r. Kolejne przedsięwzięcie, to
msza polowa celebrowana przez ks. kapelana płk Zenona Pawelaka, w koncelebrze z proboszczem miejscowej parafii ks. Markiem Żakiem. Część religijno-patriotyczną zakończył koncert pieśni patriotycznych oraz pokaz musztry z bronią w wykonaniu Chóru
Dziecięcego Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Żołnierze
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Września 1939 Garnizonu Dęblin pod kierownictwem por. rez. Tadeusza Kucharskiego.
Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się pod Pomnik
Sapera, gdzie odbyła się uroczystość wojskowa, na którą składały
się m.in.: przyjęcie meldunku przez szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej RW DG WP płk Marka Wawrzyniaka; odsłonięcie i poświęcenie Pomnika; wystąpienia okolicznościowe Gości Honorowych;
Apel Pamięci, złożenie wieńca i wiązanek kwiatów oraz wspólne
zdjęcie uczestników uroczystości pod nowym, odrestaurowanym
Pomnikiem. Ekspozycję sprzętu będącego na wyposażeniu wojsk
inżynieryjnych ubogacała wystawa planszowa z budowy historycznego mostu w 1944 r. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy z Dęblina.
Obecne były poczty sztandarowe m.in.: Stowarzyszenia Saperów
Polskich; koła nr 17 z Włocławka; Nadleśnictwa Dobieszyn; OSP Wilga; miejscowej szkoły oraz ZPRP.
Uroczystość patriotyczno-wojskową zaszczycili: szef Zarządu Inżynierii Wojskowej RWDG WP płk dypl. Marek Wawrzyniak; prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk [r] dypl. Tadeusz Dzikowski; prezes Okręgu Mazowieckiego ZPRP gen. broni ZP dr
Wiesław Leszek Ząbek, wicestarosta powiatu Garwolin, p. Mirosław Walicki; zastępca dyrektora biura IPN, p. Joanna Piskorz;
wójt Gminy Wilga p. Bogumiła Błaszczak przew. Rady Gminy Wilga p. Agnieszka Nagadowska; wójt Magnuszewa p. Marek Drapała; Nadleśniczy Dobieszyna p. Paweł Sułkowski.
Kolejna odsłona to piknik, zlokalizowany przy amfiteatrze nad
oczkiem wodnym, gdzie serwowano pyszną, „żołnierską grochówkę”, przygotowaną przez Gminne Koło Gospodyń i przysmaki z grilla serwowane przez strażaków z OSP.
Natomiast Piłsudczycy wzięli udział w „Pikniku Piłsudczykowskim” zorganizowanym w pobliskim Barze, gdzie zawieszony napis „Tu zjesz jak u mamy” – potwierdzają smakowite
potrawy serwowane przez życzliwą nam [od wielu lat] Panią
Zosię. Degustując miejscowe „przysmaki”, 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 płk Zenon Pawelak. Józef Piłsudski po tragicznych , majowych wydarzeniach 1926 r. pisał: „każda krew przelana, zwaśnionych stron, ma ten sam kolor…” Pamięć o żołnierskich dokonaniach trwać musi. Dobrze że cofnięto tą decyzję i znalazły
się środki na renowację Pomnika, który nigdy nie był odsłonięty i poświęcony, a dziś doczekał się właściwej odsłony.
Wiesław Leszek Ząbek
Foto: Krzysztof Wydra
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WYSZKÓW
W WYSZKOWIE STANĄŁ POMNIK
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z

wiązek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie
złożył hołd bohaterom odsłaniając, w dniu 16 sierpnia 2020 r.
popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudczykom
z Wyszkowa udało się zrealizować jeden z głównych celów swojego planu działania. Od kilku lat Okręg Nadbużański z ówczesnym
prezesem gen. bryg. ZP Konradem Wróblem prowadził rozmowy
z władzami gminy na temat budowy pomnika Marszałka. Okazja do
odsłonięcia była wyjątkowa – 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Ustalono miejsce, pozyskano sponsorów i oto 16 sierpnia 2020 r. pomnik
stanął przed zabytkową plebanią przy Sanktuarium Świętego Idziego w Wyszkowie. Zainicjował budowę gen. bryg. ZP Konrad Wróbel,
a kontynuował i szczęśliwie sfinalizował obecny prezes płk ZP Sylwester Raniszewski.
Marszałek wpisał się w historię Wyszkowa. Wyszków zawdzięcza
Józefowi Piłsudskiemu przywrócenie praw miejskich. Wielu mieszkańców ziemi wyszkowskiej miało szczęście być jego legionistami.
Wielkie zwycięstwo nad wojskami bolszewickimi pokazało, że zasłużył na rangę symbolu. I taki symbol w postaci popiersia znalazł
się na ziemi wyszkowskiej.
Uroczystość rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny oraz
Wojska Polskiego w Grocie Matki Bożej na terenie Sanktuarium
św. Idziego. Przewodniczył jej biskup Tadeusz Bronakowski, który
w swoim kazaniu przypomniał wydarzenia związane z Bitwą Warszawską. Powiedział, że Wojsko Polskie odniosło wspaniałe zwycięstwo na miarę Grunwaldu i Odsieczy Wiedeńskiej. Polska i Europa
przynajmniej na 20 lat zostały ocalone. Po 100 latach z wdzięcznością i szacunkiem myślimy o bohaterach tamtych dni. Wspominając
Marszałka Piłsudskiego dajemy jednocześnie dowód pamięci, szacunku i wdzięczności tym wszystkim, których życie i posługa wpisa-
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ła się w fundamenty naszej niepodległości.
Skierował do zebranych istotne słowa o współczesnym patriotyzmie. Jak my dzisiaj możemy służyć Polsce? Przed nami ważne
zadanie – zaszczepianie w sercach i umysłach młodego pokolenia
patriotycznych postaw. I tego właśnie zadania podjął się Związek
Piłsudczyków w Wyszkowie. Ta uroczystość to dobry przykład służby dla Polski.
Dalsze uroczystości odbyły się przed zabytkową plebanią, gdzie
udali się zaproszeni goście, poczty sztandarowe i mieszkańcy Wyszkowa. Poprowadził je Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie pod kierunkiem prezesa płk ZP Sylwestra Raniszewskiego. Konferansjerem był Piłsudczyk kpt Zbigniew Drobot.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP w Wyszkowie pod batutą kapelmistrza Franciszka Józefa
Bieganowskiego.
Wiele osób zabrało głos. Wszyscy Polacy są dumni z tamtego
zwycięstwa sprzed 100 lat. W Wyszkowie wyrazem tej dumy i radości jest dzisiejsza uroczystość, podczas której oddajemy hołd bohaterom i honorujemy wybitnego Polaka i wodza - Józefa Piłsudskiego - powiedział do zebranych Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Pogratulował konsekwencji, determinacji, podziękował
za wsparcie duchowe i materialne tego niełatwego zadania, które
urzeczywistniło się pod egidą wyszkowskich Piłsudczyków. Wszyscy
Polacy są dumni z tamtego zwycięstwa. W Wyszkowie wyrazem tej
dumy i radości jest dzisiejsza uroczystość, podczas której oddajemy
hołd bohaterom i honorujemy wybitnego Polaka i wodza - Józefa
Piłsudskiego - podkreślił burmistrz.
Wicestarosta Leszek Marszał podziękował zaangażowanym
w krzewienie postawy patriotycznej wśród młodego pokolenia,
a także Piłsudczykom za ich dotychczasowe działania na terenie
małej ojczyzny. Piłsudski to symbol walki i wielkiego zwycięstwa
nad bolszewizmem. I taki symbol w postaci popiersia będzie teraz
znajdował się na ziemi wyszkowskiej .
Jerzy Dąbrowski, syn Władysława Dąbrowskiego kapitana Wojska
Polskiego poległego w wojnie obronnej 1939 roku, Donat Najnert syn
Kazimierza Najnerta porucznika rezerwy poległego w wojnie obronnej 1939 roku oraz Alicja Wiktoria Suska przedstawicielka najmłodszego pokolenia mieszkańców ziemi wyszkowskiej w asyście Grzegorza Nowosielskiego Burmistrza Gminy Wyszków, Leszka Marszała
wicestarosty powiatu wyszkowskiego i prezesa Zarządu Krajowego

Z ŻYCIA ZPRP
Związku Piłsudczyków RP generała ZP Stanisława Władysława Śliwy
dokonali odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czteroletnia Alicja Suska, która wystąpiła w stroju Piłsudczyków, podbiła
serca wszystkich uczestników uroczystości. Odsłonięciu towarzyszyły
wystrzały z armaty przygotowane przez Bractwo Kurkowe.
Na piedestale pomnika widnieje napis „Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu 1867-1935. Wskrzesicielowi Państwa Polskiego,
twórcy Legionów, zwycięskiemu wodzowi w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, a także słowa Marszałka - „Naszą największą siłą jest nasza wiara. Strzeżcie jej…”. O historii powstawania
pomnika, a także o działaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego opowiedział gen. bryg. ZP Konrad Wróbel. Postać Józefa Piłsudskiego
i jego związki z Wyszkowem przedstawił ppłk ZP Ireneusz Elward.
Inicjatorzy otrzymali od zaproszonych gości wiele gratulacji i podziękowań. Za szczęśliwe sfinalizowanie tego niełatwego zadania
podziękował m.in. prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał ZP Stanisław Śliwa oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie
w tym szczególnym dniu pamiętał o osobach zaangażowanych
w pracę związku, osobach wspierających i sponsorach. Otrzymali
oni medale, krzyże, podziękowania i pamiątkowe upominki. Medale 100-lecia Cudu nad Wisłą otrzymali: Wiesław Ząbek, Konrad Wróbel, Sylwester Raniszewski, Jerzy Trojanowski, Józef Melk, ks. Paweł
Stachecki, Jan Piórkowski, Ireneusz Elward, Sławomir Wiśniewski,
Sławomir Gałązka, Wiesław Pankowski, Marek Głowacki, Sławomir
Mróz, Jerzy Żółkowski, Monika Lipka, Paweł Rudnik, Teresa Jastrzębska, Jan Rusak, Jerzy Dąbrowski i Donat Najnert. Medale są podziękowaniem za krzewienie idei i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego. Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP zostali odznaczeni
Michał Korczak oraz Mirosław Mech, srebrnym: Barbara Polak, Zbigniew Drobot, Grażyna Elak, Teresa Przygoda, Jerzy Siedlarczyk,
Mariusz Skwara, Marek Tauter, Eugeniusz Zaremba, brązowym natomiast Halina i Ryszard Pieńkosowie.
Wszystkim przybyłym na uroczystość podziękował prezes
Związku Piłsudczyków płk ZP Sylwester Raniszewski.
Tyle znaczymy, ile pamiętamy. Szczególne podziękowania Związek Piłsudczyków kieruje w stronę powołanego 8 listopada 2019 r.
Komitetu Społecznego Na Rzecz Budowy Popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, w skład którego weszli przedstawiciele administracji samorządowej, duchowni, mieszkańcy ziemi wyszkowskiej
oraz członkowie Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego. Komitet zajmował się terminarzem prac oraz pozyskiwaniem
środków finansowych. Dokumentację techniczną opracował inż.
Michał Korczakowski, popiersie z wapienia francuskiego oraz cokół
granitowy wykonała firma Granity Skwara. Konsultantem budowy
pomnika był gen. bryg. ZP Konrad Wróbel. Całość prac nadzorował
kierownik budowy ppłk ZP Jan Piórkowski. Niezwykle ważna była
rola księdza dziekana dr Zdzisława Golana proboszcza Sanktuarium
pod wezwaniem św. Idziego w Wyszkowie, przed którym stanął
pomnik. Ksiądz dziekan uruchomił procedurę prawną w celu spełnienia wymagań architektoniczno-budowlanych. Nad wszystkim
czuwał oczywiście prezes płk ZP Sylwester Raniszewski. Na budowę popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego fundusze przekazywały
instytucje samorządowe, firmy i indywidualni darczyńcy. Patronat
nad budową pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego sprawował In-
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stytut Pamięci Narodowej, który był wiodącym fundatorem. Każda
złotówka była niezwykle ważna. Podczas publicznych zbiórek wielu
mieszkańców naszego powiatu wrzuciło symboliczny grosz do puszek. Możemy powiedzieć, że to jest wspólne dzieło.
Szczególne słowa uznania związek skierował w stronę młodego pokolenia, którego postawy patriotyczne stara się kształtować.
Podziękowania należą się też licznym pocztom sztandarowym ze
szkół, które wraz ze swoimi opiekunami przybyły na tę uroczystość.
Spotkanie uświetniły też poczty sztandarowe służb mundurowych,
organizacji kombatanckich oraz zaprzyjaźnionych oddziałów
Związku Piłsudczyków.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego i Marcin Grabowski przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, Joanna Piskorz z Instytutu Pamięci Narodowej, płk
Kazimierz Pogorzelski ze Stowarzyszenia Lotników Polskich, wicestarosta Leszek Marszał i burmistrz Grzegorz Nowosielski z Zarządem Rady Gminy i Powiatu w Wyszkowie, Dawid Skwara – firma
„Granity Skwara”, prezes Zarządu Krajowego generał ZP Stanisław
Śliwa, Jerzy Dąbrowski, syn Władysława Dąbrowskiego kapitana
Wojska Polskiego, Donat Najnert syn Kazimierza Najnerta porucznika rezerwy poległego w wojnie obronnej 1939 roku, wójtowie
gmin powiatu wyszkowskiego, służby mundurowe, zaprzyjaźnione
okręgi Związku Piłsudczyków z Warszawy, Ostrowii Mazowieckiej,
Kałuszyna, Ciechanowa, Sejn, przedstawiciele Rady Gminy Ostrów
Mazowiecka, Bractwo Kurkowe z Broku i oczywiście mieszkańcy
Wyszkowa.
Nasza praca i zaangażowanie zostały docenione przez Zarząd
Krajowy Związku Piłsudczyków i 20 sierpnia podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę nasz Okręg Nadbużański otrzymał podziękowanie w formie ryngrafu. Odebrał je prezes płk ZP Sylwester Raniszewski i ppłk ZP Jan Piórkowski.
por. ZP Teresa Przygoda
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WYSZKÓW
FRAGMENTY WYSTĄPIENIA PREZESA OKRĘGU
NADBUŻAŃSKIEGO ZPRP W WYSZKOWIE
Szanowni Mieszkańcy Wyszkowa i Ziemi Wyszkowskiej
Koledzy Piłsudczycy
erdecznie pozdrawiam dzieci płk Władysława Piotrowskiego, jednego z najwierniejszych żołnierzy Marszałka
i Donata Najnerta syna porucznika Kazimierza Najnerta i bratanka rotmistrza Józefa Najnerta, oficerów poległych
w Kampanii Wrześniowej.
Z wielką satysfakcją i radością witam wszystkich uczestników ceremonii odsłonięcia w naszym mieście popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, postaci będącej wzorem patriotyzmu. Józef Piłsudski często określany jest mianem głównego
architekta odbudowującego się po 123 latach w niewoli państwa polskiego. Stał się symbolem II Rzeczypospolitej.
Marszałek wzbudzał i nadal wyzwala wiele emocji, chociaż
od Jego śmierci upłynęło 85 lat.
Józef Piłsudski był synem uczestnika powstania styczniowego, wychował się w popowstaniowej atmosferze, w kulcie
bohaterstwa i wiary w ostateczne zwycięstwo prawdy, poszanowania wartości wyznawanych przez pokolenia Polaków.
Marszałek Józef Piłsudski rzucił hasło „chcę, żeby groby
przemówiły” myśląc o powstańcach styczniowych. Panie Mar-
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szałku my członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej Okręgu Nadbużańskiego wypełniliśmy Twój rozkaz
upamiętniając kapliczkami powstańczymi miejsca bitew Powstania Styczniowego w Puszczy Białej.
Upamiętniliśmy postać majora kawalerii powstańczej
Bronisława Deskura, fundatora gruntów i zabudowań przekazanych chłopom, założyciela wioski Deskurów wydaliśmy
książką „Major Deskur przyjaciel i obrońca włościan” oraz postawiliśmy w Deskurowie obelisk upamiętniający jego pobyt
na ziemi wyszkowskiej.
Wydaliśmy kilkadziesiąt ryngrafów ze słowami powstańców styczniowych Puszczy Białej „POLSKA MOWA, POLSKA
WIARA PRZETRWA NIEJEDNEGO CARA” - trafiły one do kościołów i urzędów oraz osób zasłużonych w krzewieniu wiedzy historycznej i patriotyzmu.
11 listopada 1918 Rada Regencyjna przekazała Józefa Piłsudskiemu władze nad wojskiem, trzy dni później władzę cywilną. Okres tworzenia od podstaw niepodległego państwa
polskiego uważany jest przez wielu historyków za najbardziej
owocny w Jego życiu publicznym. Jako Naczelnik Państwa
sprawował w latach 1918-1922 funkcję głowy państwa - prezydenta. Pragnął zjednoczyć naród wokół programu „jest Polska
i są obowiązki wobec Polski”.
W ciągu kilku dni Józef Piłsudski podjął kilka istotnych decyzji jak notyfikowanie na arenie międzynarodowej powstania
niepodległego państwa polskiego (16 listopada), określił republikański kształt państwa (22 listopada). Następnie dekretami zarządził wybory do parlamentu i 8-godzinny dzień pracy
oraz nadał prawa wyborcze kobietom polskim. Dekretem z 4
lutego 1919 nadał prawa miejskie 150 miastom, który prawa
te utraciły po powstaniu styczniowym, wśród nich znalazł się
Wyszków.
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Panie Naczelniku niech ten pomnik będzie wyrazem wdzięczności i szacunku dla Pana dzieła.
(...) Wojna polsko-bolszewicka przebiegała zasadniczo na
dwóch frontach. Całą armią dowodził Kamieniew nadzorowany
przez komisarza Lwa Trockiego.
Frontem południowy na kierunku Kijowa dowodził generał Jegorow z komisarzem Józefem Stalinem. Frontem północnym dowodził Tuchaczewski z komisarzem Smirgą.
Od marca 1920 po rozprawieniu się z białymi generałami niemal wszystkie siły sowieckie skierowano przeciwko Polsce. Szczególnie dała się Polakom we znaki przerzucona z Kaukazu I Armia
Konna Siemiona Budionnego, którą cechowało niespotykane na
ówczesnych frontach okrucieństwo, mordowano rannych jeńców
i ludność cywilną. Po zajęciu Berdyczowa Rosjanie spalili szpital
z 600 rannymi i siostrami Czerwonego Krzyża, wcześniej dokonując gwałtów.
Doszło wówczas do zapomnianej dziś bitwy pod Zadwórzem,
w której zginęło 318 z 330 ochotników z bataliony kapitana Bolesława Zajączkowskiego. Niechcąc dostać się do niewoli sowieckiej
kapitan popełnił samobójstwo. Powstrzymali oni skutecznie atak
Budionnego. Wydarzenie to znane było jako „Polskie Termopile”.
Budionny na rozkaz głównodowodzącego Armią Czerwoną Kamieniewa wycofał się z nieudanego szturmu na Lwów i rzucił się na
pomoc wojskom Frontu Północnego. W tym samym czasie kiedy
Rosjanie mieli problemy na froncie południowym, na północnym
270 tys. armia Tuchaczewskiego maszerowała na Warszawę. Po
błędnych decyzjach generała Szeptyckiego nie udało się ich utrzymać pod Wilnem. Wbrew rozkazowi Piłsudskiego Wojsko Polskie
wycofało się w kierunku Warszawy.
10 sierpnia sowieci dotarli do Siedlec i Wyszkowa. W tamtym
czasie Moskwa pewna zwycięstwa rozpoczęła w Białymstoku formowanie komunistycznego rządu polskiego o nazwie Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, na czele z Julianem Marchlewskim,
Feliksem Konemi i Feliksem Dzierżyńskim. Komitet dotarł do Wyszkowa 15 sierpnia, gdzie na plebani kościoła św. Idziego oczekiwał
na zajęcie Warszawy i ogłoszenie nowych władz.
(...) W dniu 12 listopada 2008 członkowie koła historycznego
ILO im. C.K.Norwida w Wyszkowie wraz z nauczycielami odsłonili
tablicę nawiązującą do tablicy ufundowanej przez młodzież gimnazjum wyszkowskiego po wojnie polsko-bolszewickiej, upamiętniającą poległych kolegów: Jana Dumałę uczenia klasy 7 – kaprala
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7 pułku Ułanów, wychowanka Szkoły Podchorążych, zginął pod
Połockiem; Rajmunda Boska ucznia klasy 7 – szwoleżera 201 pułku,
zginął pod Płońskiem, Jerzego Fusieckiego ucznia klasy 5 – szeregowca z 205 pp, zginął pod Wroną; Antoniego Borzyckiego ucznia
klasy 2 – szeregowca 8 pp, zginął na Litwie; Janusza Dudźca ucznia
4 klasy – kanoniera 9 pułku, zginął pod Dzizną.
Na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicach
Wyszkowa. W sanktuarium św. Idziego znajduje się tablica upamniętniająca mieszkańców ziemi wyszkowskiej poległych w wojnie
z bolszewikami 1919-1921. W Rybienku nad Bugiem bolszewicka
czerezwyczajka w okrótny sposób zamordowała żołnierzy Wojska
Polskieg; o podporucznika Antoniego Wołoskiego z Łodzi, Kowaleskiego spod Białegostoku, Brzezickiego z Warszawy, dwóch nieznanych żołnierzy, dwóch żydów pochodzących z Brańszczyka.
Pomnik ten ufundował ksiądz Wiktor Mieczkowski z funduszy pochodzących ze sprzedaży książki „Bolszewicy w polskiej plebanii”.
Po wycofaniu się bolszewików na wyszkowską plebanię przybył
generał Józef Haller, korespondet wojenny Stefan Żeromski, ambasador Francji i Anglii oraz dziennikarze Ferdynad Ruszczyc, Adam
Grzymała-Siedlecki i inni. O wydarzeniach w Wyszkowie można
było przeczytać w prasie europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
W pierwszej fazie bitwy na przedpolach Warszawy ważne znaczenie dla zahamowania impetu wojsk Tuchaczewskiego spełniła
5. armia generała Władysława Sikorskiego. Duże znaczenie miała
bitwa o Nasielsk. W tej bitwie główną rolę spełniła grupa operacyjna dowodzona przez płk. Aleksandra Narbut-Łuczyńskiego – później po wojnie jako generał mieszkał w Rybienku w willi Bellona.
Grupa Operacyjna [GO] płk. Narbuta-Łuczyńskiego skoncentrowana w rejonie Borkowa złożona była z dywizji ochotniczej i 9. dywizji piechoty. Polacy w Bitwie Warszawskiej odnieśli zwycięstwo.
Generał Hubert Camon podkreślił ogromną rolę marszałka Józefa
Piłsudskiego w doprowadzeniu do stoczenia jej wg wzorów napoleońskich„manewrem znad Wieprza Józef Piłsudski wybawił Polskę
w ciągu kilku dni i to za cenę bardzo małych strat”, a Vincent d`Abernon uznał Bitwę Warszawską za 18 -tą bitwą w dziejach świata.
Zatrzymała ona inwazję rewolucji bolszewickiej na Europę. Można
ją zaliczyć do jednej z największych bitew w dziejach oręża polskiego. Prezydent Ignacy Mościcki o marszałku Józefie Piłsudskim mówił tak „dał Polakom wolność, granice, moc i szacunek” (...).
Wszystkim obecnym dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Niech zostanie ona w pamięci nas wszystkich jako wyraz
szacunku i wdzięczności dla marszałka Józefa Piłsudskiego i jego
dzieła jako jednego z największych Polaków.
Wyszków, 16 sierpnia 2020
gen. bryg. ZP
Konrad Wojciech Wróbel
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WARSZAWA
KRONIKA WYDARZEŃ
x 13 lutego 2020 r. w Sali Kolumnowej Ratusza w Rembertowie odbyło się uroczyste zebranie Okręgu Mazowieckiego
podczas którego zapoznano członków Związku z uchwałami posiedzenia Zarządu Krajowego dnia 1 lutego 2020 r.
w Gdańsku.
x 23 lutego 2020 r. grupa piłsudczyków Okręgu Mazowieckiego [min.: gen. dyw. ZP Wiesław L. Ząbek; gen. bryg. ZP prof.
Wiesław Wysocki; płk ZP Józef Melak; ppłk ZP Andrzej Michalik; ppłk ZP Lechomir Domaszewicz; mjr ZP Stanisław Melak;
mjr ZP Andrzej Lipczyński; mjr Piotr Myśliński] wzięła udział
w uroczystych obchodach 189. rocznicy Bitwy w Olszynce
Grochowskiej stoczonej w czasie Powstania Listopadowego
1830 r. [25 II 1931 r.]
x 25 kwietnia 2020 r , w wieku 89 lat zmarł płk ZP Mieczysław
Brejtfus. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katedrze
Polowej WP oraz na cmentarzu wojskowym na Powązkach
w Warszawie.
x 12 maja 2020 r. piłsudczycy Okręgu Mazowieckiego ZPRP
wzięli udział w tradycyjnych uroczystościach związanymi
z obchodami Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy odnowionym Obelisku na Polu Mokotowskim
w Warszawie, delegacja Okręgu złożyła wiązankę kwiatów
i zapaliła znicze.
x 17 czerwca 2020 r. delegacja Okręgu Mazowieckiego ZPRP
w składzie: gen. dyw. ZP Wiesław Leszek Ząbek; płk Andrzej
Spirydowicz; płk ZP Józef Melak wzięła udział w uroczystościach 75. rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
x 13 sierpnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie odbył
się wernisaż wystawy plenerowej zorganizowany przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
nt. POLSKA 1920 – PRZYJACIELE w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku pod honorowym patronatem Małgorzaty Gosiewskiej – wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Ministra Obrony narodowej – Mariusza Błaszczaka.
Delegacji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,
biorącej udział w uroczystości przewodniczył I Zastępca
Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. broni ZP dr Wiesław
Leszek Ząbek, który w imieniu prezesa Zarządu Krajowego
generała ZP Stanisława Władysława Śliwy odznaczył Krzyżami Związku i medalem „100. Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu
nad Wisłą” Honorowych gości i grono wyższych oficerów WP.
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x 14 sierpnia 2020 r. Wiceprezes Zarządu Krajowego ZPRP
gen. broni ZP Wiesław Leszek Ząbek wraz z wiceprezesem
Okręgu Mazowieckiego ZPRP gen. bryg. Józefem Melakiem
wzięli udział w uroczystym otwarciu nowego budynku Zespołu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W uroczystości zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego
uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką.
x 15 sierpnia 2020 r. piłsudczycy z Okręgu Mazowieckiego
i Okręgu Wschodnio Mazowieckiego wzięli udział w obchodach 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
x 20 sierpnia 2020 r. odbyła się VI Pielgrzymka dziękczynna
na Jasną Górę w Częstochowie. Delegacji Okręgu Mazowieckiego ZPRP przewodniczył wiceprezes gen. bryg. ZP Józef
Melak. Akt Zawierzenia Najjaśniejszej Pani od Związku Piłsudczyków RP odczytał prezes Zarządu Krajowego generał
ZP Stanisław Władysław Śliwa. [tekst w numerze pisma].
x 22 sierpnia 2020 r. Okręg Mazowiecki ZPRP zorganizował
letni „piknik piłsudczykowski” w m. Skurcza, w ramach uroczystości patriotyczno – wojskowej zorganizowanej na Środkowej Wiśle dla uczczenia walk na środkowej Wiśle w 1944 r.
oraz odsłonięciem i poświęceniem odnowionego Pomnika
Sapera.
x 11 listopada 2020 r. 11 listopada 2020 r. Delegacja piłsudczyków Okręgu Mazowieckiego ZPRP w składzie: gen. bryg.
ZP Józef Melak, mjr ZP Piotr Myśliński; mjr ZP Stanisław Melak, mjr ZP Andrzej Lipczyński, wzięła udział w złozeniuwiązanek kwiatów pod Obeliskiem Józefa Piłsudskiego w Marysinie, Pomniku Marszałka w Wawrze oraz MPN w Olszynce
Grochowskiej.
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CIECHANÓW
PIŁSUDCZYCY Z CIECHANOWA PO RAZ
DZIEWIĄTY W MARSZU SZLAKIEM I KOMPANII
KADROWEJ Z KRAKOWA DO KIELC

6

sierpnia 1914 roku
na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa.
O godz. 9.45. żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa
i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była
pierwszym od zakończenia
powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom
Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.
Do idei Marszu powróciły środowiska niepodległościowe ziemi
krakowskiej i kieleckiej w 1981 roku. Do 1989 roku Marsz był formą
demonstracji patriotycznej, silnie zwalczaną przez władze komunistyczne.
Po 1989 roku Marsz powrócił do formuły przedwojennej. Ma
charakter sportowo-obronny i jego uczestnicy, pokonując w dniach
6-12 sierpnia trasę z Krakowa przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny, Szewce do
Kielc, biorą udział w spotkaniach z uczestnikami walk o niepodległość, zawodach z marszu na orientację, zawodach strzeleckich,
konkursach edukacyjnych, zajęciach kulturalno-oświatowych.
Z roku na rok Marsz gromadzi coraz większą grupę uczestników.
Marsz w 2020 r. odbył się w 107. rocznicę pierwszego kursu
oficerskiego Związku Strzeleckiego, jaki odbył się na Podhalu pod
dowództwem Józefa Piłsudskiego. Wspólnie z Krakowa do Kielc
maszerowali członkowie organizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z Ciechanowa i Kraśnika,
osoby cywilne, a także młodzież z Wileńszczyzny i Ukrainy. Honorowy Patronat nad Marszem objęła Pani Karolina Kaczorowska małżonka ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Wymarsz poprzedziły uroczystości połączone z mszą św. Katedrze Wawelskiej i złożenie hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu spoczywającemu w krypcie wawelskiej u boku innych sławnych Polaków.
J.S.
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MARSZ 1 KOMPA
Na wieczną wartę odszedł nasz kolega
gen. bryg. ZP Jacek Stachiewicz,
członek Zarządu Krajowego ZPRP,
prezes Okręgu ZPRP w Ciechanowie.
Cześć Jego Pamięci!

Warszawa, 14.11.2020 r.
Pogrążona w smutku Rodzino, żono Aniu, Drogie Dzieci,
najbardziej przez dziadka ukochane – jego umiłowane wnuki.
Dostojni Księża w kapłaństwie, Szanowni Państwo, Piłsudczycy,
którzy ze względu na panującą sytuację w kraju żegnają Generała
Brygady Związku Jacka Stachiewicza na modlitwie w swoich
okręgach i oddziałach.
Żegnamy dziś członka Prezydium Krajowego, prezesa okręgu
Ciechanów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,
Generała Brygady Związku Jacka Stachiewicza.
„Tak żyć jak żyłem warto było” mówił w ostatnich dniach
swojego życia Marszałek Józef Piłsudski do swojego przyjaciela
Wacława Sieroszewskiego.
Tak jak żył św. p. Generał Brygady Związku Jacek Stachiewicz –
warto było, czego dowodem jest tutaj dzisiaj nasza obecność. Św.
p. Jacek Stachiewicz generał związku, mąż, ojciec i dziadek całe
swe życie skupiał na pracy i służbie dla dobra umiłowanej Ojczyzny.
Związany ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
wykonywał zadania statutowe związku oraz zalecenia Zarządu
Krajowego na najwyższym poziomie. To z jego inicjatywy okręg ma
dzisiaj sztandar i proporzec, który został poświęcony w Wiedniu na
Kahlenbergu.
Człowiek umiera dwa razy: raz, kiedy go żegnamy, tak jak dzisiaj,
drugi raz kiedy pamięć o nim zaginie. Pamięć o Jacku – Generale
Związku będzie trwała bo swoją pracą, służbą i postawą w Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wykazałeś, że byłeś osobą
wielce patriotyczną i szanowaną.
W imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
jeszcze raz Drogi Generale dziękuję Ci za Twoją postawę i służbę
dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Umiłowanej,
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Spoczywaj w pokoju.
Cześć Twojej pamięci!
Prezes Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Władysław Śliwa
Generał Związku
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ANII KADROWEJ

KRAŚNIK
PIŁSUDCZYCY Z OKRĘGU ZIEMI LUBELSKIEJ
NA ROCZNICOWYCH UROCZYSTOŚCIACH
I KADROWEJ W KRAKOWIE

P

odobnie, jak w roku ubiegłym, w dniu 05.08.2020r. kilkuosobowa grupa piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej
wraz ze sztandarem związkowym udała się do Krakowa,
by reprezentować nasz Związek Piłsudczyków na uroczystościach
związanych z kolejną rocznicą wymarszu I Kadrowej z Krakowa do
Kielc. W lubelskiej delegacji udział wzięli: gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski, mjr ZP Wiesław Bodo, kpt. ZP Bogumił Tycz, kpt. ZP Daniela
Kubacka, ppor. ZP Jarosław Wiącek oraz towarzyszył naszej delegacji por. ZP Jan Iwanowski z radomskiego Oddziału ZP RP. Ponadto
w Krakowie dołączyli do naszej grupy piłsudczycy z krakowskiego
oddziału ZP RP z prezesem oddziału mjr. ZP Dominikiem Galasem
oraz Oddziału ZPRP z Ciechanowa z prezesem gen. bryg. ZP Jackiem Stachiewiczem.
O godz. 15.45 uczestnicy uroczystości wyruszyli ze sztandarami w zorganizowanej kolumnie z ul. Oleandry 4. Przemaszerowali
m.in. ul. Józefa Piłsudskiego, oddając po drodze honory przed Pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego, dalej okrążyli Główny Rynek
i dotarli na Wawel. Przed Mszą św. na Wawelu, w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów odbył się Apel, po czym delegacje złożyły
kwiaty na trumnie Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także na sarkofagu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora
Marszu w latach 2006 – 2009.
Po uroczystej Mszy św. na Wawelu była okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć, w tym zdjęć z Janem Józefem Kasprzykiem –
Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
O godz. 18.40 rozpoczął się przemarsz uczestników Marszu
z Wawelu, przez Pl. o. gen. Adama Studzińskiego, gdzie pod Krzyżem Katyńskim delegacje złożyły kwiaty, a następnie przemaszerowano ul. Grodzką, przez Rynek Główny na Plac Szczepańskiego,
skąd uczestnicy Marszu odjechali autokarami na uroczysty capstrzyk na Kopcu Kościuszki na krakowskim Sowińcu.
gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
Foto: mjr. ZP Wiesław Bodo
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SZCZUCZYN
PIŁSUDCZYKOWSKIE SPOTKANIA
2020
Z wizytą na ziemi mazurskiej. Relacja własna
Przemierzając, w dniu 26 września 2020 r. północnym traktem nr 61 wiodącym w kierunku Litwy wraz z płk ZP Stanisławem Zielińskim, artystą plastykiem z zawodu, redaktorem i wydawcą oficyny wydawniczej VIPART [a który walnie
przyczynił się do obecnego kształtu edytorskiego kwartalnika PIŁSUDCZYK], podziwialiśmy piękno krajobrazu ziemi
mazurskiej. Pośród zielonych wzgórz, pokrytych soczystym
kobiercem lasów wśród których połyskiwały w świetle słońca niebieskie tafle wody, leżały jakby zagubione osady i miasteczka. Co prawda piękno krajobrazu trochę zakłócała szeroko rozorana kolejna nitka trasy szybkiego ruch, aktualnie
tętniąca pozornym chaosem budowy ale rekompensowała ten widok stara szosa, wijąca się wśród zieleni pól i lasów
oraz zwartej zabudowy mijanych gospodarstw. Podobnie położony był – w urokliwej dolinie – cel naszej podróży SZCZUCZYN.
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W

minionej przeszłości okres świetności szybkiego rozwoju w VI - VII
wieku SZCZUCZYN miał już za sobą. W owym czasie związany był
ze znakomitym rodem Szczuków, którzy osiedlając się tutaj w połowie XV w. zakładają wieś a później miasto. Ruiny świetnej niegdyś rezydencji
są widoczne nieopodal miasta. Założycielem jego był Stanisław Antoni Szczuka, sekretarz osobisty króla Jana III Sobieskiego, który brał udział w 1683 r. w
Bitwie pod Wiedniem. Po Viktorii Wiedeńskiej, wzbogacony z królewskiej fundacji Antoni Szczuka wznosi jako Votum dziękczynne, barokowy kościół p.w.
Najświętszej Marii Panny oraz kolegium klasztorne dla Zakonu Pijarów, które
rozpoczęło swoją działalność w 1700 r. [podobnie na Kahlenbergu we Wiedniu zbudowano kościół św. Józefa, który jest Narodowym Sanktuarium]. Kolejna analogia – szczuciński zespół sakralny położony jest na wzgórzu, gdzie góruje nad usytuowanym u jego podnóża miasteczkiem o zwartej zabudowie.
Atrakcją świątyni jest też obraz Najjaśniejszej Pani ofiarowany po bitwie wiedeńskiej przez królową Marysieńkę Sobieską.
Życzliwe podejście włodarzy Szczuczyna do cudzoziemców i tolerancja
religijna spowodowała, iż szybko rozwijające się gospodarczo miasto zostało
zasilone przez żywioł zachodni [ niemiecki, holenderski ] a przede wszystkim
żydowski po którym ślady obecności pozostały do dziś. Ale zasadnicze znaczenie na polonizację tych terenów miała nacja polska zamieszkująca Północne Mazowsze. To Kurpie i Mazurzy wyparli plemiona Jadźwingów, którzy zamieszkiwali okolice dzisiejszego Grajewa, wyparli na północ plemiona litewskie i jako zasadnicza siła Zakonu Krzyżackiego podbili plemiona Pruskie. Stąd
u miejscowej ludności szczególnie silnie zakorzenione są pryncypia i zasady
tożsamości narodowej.
Lata wojny i okupacji okrutnie obeszły się zarówno z miastem jak i mieszkańcami Szczuczyna. Ludność żydowska została eksterminowana w Treblince. Represje dotknęły podziemie niepodległościowe zarówno ze strony okupanta hitlerowskiego jak i sowieckiego. Podobnie - po wojnie w stosunku do
„żołnierzy wyklętych”. Pamięć o tych wydarzeniach przetrwała w świadomości mieszkańców miasta jak i regionu mazurskiego. Umacniała podstawowe
pryncypia wychowania obywatelskiego na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Nic więc dziwnego, iż cechy te dominują także wśród piłsudczyków, którym w tym regionie przewodzi płk ZP Anna Jagusz ze swym małżonkiem Adamem.
Pięknie o tych tradycjach i wartościach mówił włodarz miasta, burmistrz
Artur Kuczyński przed rozpoczęciem uroczystości. Podkreślił związki Szczuczyna i podobieństwa jakie istnieją z Narodowym Sanktuarium na Kahlenbergu w Wiedniu czy na Jasnej Góra w Częstochowie. Tam też Piłsudczycy z inspiracji prezesa Zarządu Krajowego ZPRP generała ZP Stanisława Władysława
Śliwy, zawiesili Vota, w postaci Tablic Epitafijnych ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. To one jak złotą klamra spajają Pomniki Polskości i Patriotyzmu,
a złożone w nich Vota Viktorii Wiedeńskiej są także wymownym tego przykładem. Te SŁUPY MILOWE stawiane przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze statutem Związku kultywują Pamięć o Józefie Piłsudskim, umacniają patriotyzm, propagują idee„służenia ze wszystkich sił Ojczyźnie”. I te tradycje bardzo mocno podtrzymują i kultywują piłsudczycy Szczuczyna. A uroczyste otworzenie IZBY PAMIĘCI im. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO w Kompleksie Muzealnym Klasztoru przy parafii p.w. Najświętszej Marii Panny jest tego potwierdzeniem.
Do tych tradycjach i wartościach nawiązał także w swojej homilii ks. infułat
gen. dyw. ZP dr Edmund Skalski przywołując pamięć o bohaterskich obrońcach Ojczyzny w czasie wojny polsko- bolszewickiej 1920 r., wielki w niej
udział społeczeństwa polskich i dalszą aktualnie walkę o zachowanie wartości
narodowych i katolickich oraz umacnianie roli rodziny w procesie wychowania nowego pokolenia.

SZCZUCZYN
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SZCZUCZYN

W

bogatym programie uroczystości, w dniu
26 września 2020 r. przewidziano m.in.:
uroczystą zbiórkę uczestników uroczystości na placu przed Zespołem Klasztornym; otwarcie i poświęcenie Kompleksu Muzeum Klasztornego oraz Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego;
Mszę św. celebrowaną przez Naczelnego Kapelana Piłsudczyków ks. infułata gen. dyw. ZP dr Edmunda Skalskiego w koncelebrze z kanclerzem
kurii łomżyńskiej ks. kanonikiem Arturem Szurawskim i kapelanem okręgu Szczuczyn ZPRP ks.
płk ZP Marcinem Ołtarzewskim; wręczenie stopni
związkowych i odznaczeń; program słowno-muzyczny opracowany przez małżeństwo Annę i Adama Jagusz; zwiedzanie Kompleksu Muzealnego Klasztoru
i izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wiele wzruszeń, a nawet łez dostarczył uczestnikom uroczystości występ amatorskiej grupy artystów w osobach: płk ZP Adam Jagusz; płk ZP Józef
Bardłowski; ks. płk ZP Marcin Ołtarzewski; soliści
Katarzyna Pługów, Przemysław Jagusz, ppor. ZP
Martyna Downar oraz recytatorzy ppor. ZP Mariusz Trzonkowski i Dawid Wysocki, uczeń kl. II TS.
W uroczystości wzięli udział: członkowie Zarządu
Krajowego ZPRP [generał ZP Stanisław Władysław
Śliwa; gen broni ZP dr Wiesław Leszek Ząbek; gen.
dyw. ZP Jarosław Szymon Bierecki; gen. bryg. ZP
Józef Melak; gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski;
gen. bryg. ZP Jacek Stachiewicz; płk ZP Wita Ludwichowska-Pawłowska; płk ZP Stanisław Koper]
poczty sztandarowe i delegacje ze szkół ponadpodstawowych, a także z okręgów oraz oddziałów ZPRP:
z Gdyni, Gdańska, Warszawy, Kraśnika , Ciechanowa,
Olecka, Tomaszowa Lubelskiego, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa, Sejn,
Honorowych Gości poza władzami samorządowymi miasta i powiatu reprezentowali m.in: parlamentarzyści RP: poseł p. Kacper Płażyński i p. Kazimierz Gwiazdowski oraz przedstawiciel wojewody podlaskiego, radna sejmiku wojewódzkiego p. Wanda Elżbieta Mieczkowska.
Po zwiedzeniu kompleksu Muzealnego uczestnicy uroczystości udali się na „piknik piłsudczykowski”
przy grillu, gdzie przy smacznej grochówce i innych
atrakcjach kulinarnych dzielili się wrażeniami z tej
godnej wysokiego uznania uroczystości patriotyczno-religijnej.
Wiesław Leszek Ząbek
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LUBLIN
WRĘCZENIE I POŚWIĘCENIE
SZTANDARU DLA OKRĘGU
LUBELSKIEGO ZP RP

W

dniu 19.09.2020 odbyła się uroczystość poświęcenia
i wręczenia sztandaru ZP RP dla Okręgu Lubelskiego.
Matką chrzestną sztandaru została Wanda Cichocka,
a ojcem chrzestnym dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej,
której przewodniczył gen. dyw. ZP ks. infułat dr Edmund Skalski.
Następnie przy udziale orkiestry wojskowej nastąpił przemarsz na
Plac Litewski pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, pod którym odbyła się ceremonia poświęcenia i wręczenia sztandaru.
Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Okręgu Lubelskiego gen.
bryg. ZP Leszek Kalinowski. Sztandar poświęcił gen. dyw. ZP ks.
infułat dr Edmund Skalski. Przekazania sztandaru dokonał Prezes
Zarządu Krajowego ZP RP generał ZP Stanisław Śliwa.
W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego
ZP RP. Obecne były poczty sztandarowe z kilku Okręgów Związku
Piłsudczyków, szkół mundurowych, szkół średnich, uczelni, a także przedstawiciele władz miasta Lublina na czele z Prezydentem
Miasta, przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, urzędu marszałkowskiego, posłowie na sejm RP oraz organizacje kombatanckie
i kresowe, pododdział ułanów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
a także Kompania Wojska Polskiego z orkiestrą, która uświetniła naszą uroczystość.
Ponadto podczas uroczystości TVP3 Lublin realizowała program
prezentujący sylwetkę Marszałka Piłsudskiego oczami piłsudczyków
z naszego Okręgu oraz związki Piłsudskiego z Lublinem i regionem.
Cały cykl wywiadów towarzyszył podczas tej uroczystości.
L.K.
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SEJNY
100. ROCZNICA WIKTORII
NIEMEŃSKIEJ

W

dniach 19-20 września 2020 r. w Sejnach i Berżnikach obchodziliśmy 100. Rocznicę Wiktorii Niemeńskiej. Zwycięstwo z bolszewikami w Bitwie Niemeńskiej we wrześniu 1920 roku i pokonanie wojsk litewskich,
współpracujących taktycznie z Armią Czerwoną, przyniosło
temu regionowi ostateczny pokój po pierwszej wojnie światowej. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku pod tytułem „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”. Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej pod kierownictwem Pani Urszuli Gierasimiuk. Na 14 planszach w sposób bardzo czytelny przedstawiono najważniejsze aspekty zwycięskiej wojny z bolszewikami. Bardzo ciekawe zdjęcia oraz opisy sprawiają, że było duże zainteresowanie wystawą. Obecni na odsłonięciu wystawy nauczyciele ze
szkół powiatu sejneńskiego wyraziły chęć, aby wystawa została przynajmniej na dwa tygodnie. Zarówno wystawa jak i sesja
historyczna odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Następnie w małej sali
teatralnej odbyła się sesja historyczna pod przewodnictwem
prof. Jana Wiesława Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego nomem omen gen. bryg. Związku Piłsudczyków RP. Oprócz profesora Wysockiego prowadzącym
sesję był prof. Krzysztof Filipow z Uniwersytetu Białostockiego oraz Jarosław Szlaszyński starosta powiatu augustowskiego. Prowadzący w bardzo wnikliwy sposób przez 3 godziny
przedstawili historię zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku. Oczywiście szczególny nacisk profesorowie skierowali na batalię wrześniową, w czasie której odbył się zwycięski „Bój Sejneński” w dniach 22-23 września 1920 r. z Litwinami, a następnie na geniusz Marszałka Józefa Piłsudskiego,
dzięki któremu okrążone wojska bolszewickie poniosły klęskę.
Frekwencja na odsłonięciu wystawy oraz na sesji historycznej
była bardzo duża.
W dniu 20 września 2020 roku nastąpił najważniejszy dzień
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP Okręg
Ziemi Sejneńskiej od chwili powstania tj. od czerwca 2013 r.
O godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta zbiórka Okręgu Ziemi
Sejneńskiej przed Pomnikiem Wiktorii Niemeńskiej. Przybyli
członkowie Prezydium Zarządu Krajowego na czele z gen ZP
Stanisławem Władysławem Śliwą – Prezesem Zarządu Krajowego, Ks. gen. bryg. ZP Edmundem Skalskim – Naczelnym Kapelanem Związku Piłsudczyków RP, gen. bryg. ZP Jarosławem
Biereckim – Wiceprezesem Zarządu, płk ZP Zbigniewem Borkowskim – Sekretarzem Zarządu oraz inni członkowie delega-
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cji. Na tak uroczystą zbiórkę przybyli prawie wszyscy członkowie Sejneńskich Piłsudczyków. Na początku płk ZP Jarosław Wojciechowicz złożył meldunek generałowi ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie o gotowości do wręczenia awansów i Honorowych Krzyży Związku Piłsudczyków RP. Honorowe Krzyże oraz awanse wręczył Prezes Zarządu Krajowego generał ZP Stanisław Władysław Śliwa w asyście członków Prezydium Zarządu Krajowego. Następnie płk ZP Jarosław Wojciechowicz Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP wręczył podziękowania członkom Okręgu za wpłaty na rzecz sztandaru,
a na zakończenie zbiórki wszystkim członkom Okręgu wręczone zostały z dedykacją imienną medale pamiątkowe wydane
z okazji 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej przez Okręg Ziemi Sejneńskiej.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Liturgia Mszy
Świętej w intencji Ojczyzny i żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej. Homilię w czasie mszy wygłosił ks. bp Antoni Dydycz, Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej. Sejneńscy Piłsudczycy zostali wyróżnieni, gdyż z pierwszym czytaniem zgromadzonych zapoznał por. ZP Stanisław
Jastrzębski. Kulminacją Mszy Świętej był fakt odczytania Aktu
Ufundowania Sztandaru.
Akt odczytał płk ZP Zbigniew Borkowski, a obecni biskupi oraz Naczelny Kapelan poświęcili nowy sztandar. Po zakończeniu mszy płk ZP Zbigniew Borkowski odczytał Akt Nadania
Sztandaru, a Rodzice Chrzestni – ks. płk ZP Władysław Napiórkowski i płk ZP Beata Dźwilewska przekazali sztandar generałowi ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie, który przekazał płk
ZP Jarosławowi Wojciechowiczowi. Następnie Sztandar został
przekazany Pocztowi Sztandarowemu, który wystąpił w składzie: ppor. ZP Adam Hryniewicki dowódca pocztu sztandarowego, kpt. ZP Jerzy Bykas sztandarowy oraz por. ZP Danuta Miszkiel asysta pocztu. Bardzo dużym wyróżnieniem było
wręczenie Orderu Honorowego Związku Piłsudczyków płk ZP
Jarosławowi Wojciechowicz i ks. płk ZP Władysławowi Napiórkowskiemu Kapelanowi Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP.
roczystość uświetniła Kompania Honorowa Wojska
Polskiego wraz z Pocztem Sztandarowym. Podniesiona została flaga państwowa i uczestnicy uroczystości
odśpiewali hymn państwowy. Gos zabrali między innymi: Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski. Ponadto zostały odczytane listy: od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego – przeczytał Radny Województwa Podlaskiego por. ZP Paweł Wnukowski; list od Dyrektora IPN Oddział w Białymstoku Piotra Kardeli – przeczytała
Pani Urszula Gierasimiuk. Następnie zostały wręczone Medale „Pro Patria”, które otrzymali członkowie Sejneńskich Piłsudczyków: Barbara Zdancewicz (nie obecna z powodu choroby),
Halina Dzienisiewicz, Jerzy Bykas i Ryszard Kuźnicki. Najbardziej zasłużonym osobom płk ZP Jarosław Wojciechowicz i ks.
płk ZP Władysław Napiórkowski wręczyli medale pamiątkowe
wydane specjalnie z okazji 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej
przez Okręg Ziemi Sejneńskiej.

SEJNY
Na zakończenie uroczystości odczytano Apel Pamięci i oddano Salwę Honorową. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy
Pomniku Wiktorii Niemeńskiej. Piękna pogoda sprawiła, iż na
obchody przybyło kilkaset osób. Były delegacje samorządowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przybyły delegacje Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, na czele z generałem ZP Stanisławem Władysławem Śliwą, z Gdyni, Wyszkowa,
Szczuczyna, Olecka, Suwałk i Wiżajn. Koncertował Chór Ziemi
Sejneńskiej pod batutą Pani Emilii Melon.
Głównym organizatorem obchodów 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Współorganizatorami byli ks.
Andrzej Sienkiewicz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach i Dariusz Łostowski Wójt
Gminy Sejny.
W uroczystości uczestniczyli i udzielili pomocy w jej organizacji: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Berżnikach, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Urząd Gminy w Sejnach, PGE Dystrybucja, Starostwo Powiatowe w Sejnach, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”
w Suwałkach, 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nadleśnictwo Augustów, Koło Nr 14. im.
Powstańców Sejneńskich ZŻWP w Sejnach, Szkoła Podstawowa w Poćkunach, Ośrodek Kultury w Sejnach oraz wiele osób,
które pomagały nam bezinteresownie. Bardzo wszystkim dziękujemy za dobroć serca, aby godnie uczcić POLSKICH BOHATERÓW, KTÓRZY ODDALI TO CO NAJCENNIEJSZE SWOJE ŻYCIE
NA OŁTARZU OJCZYZNY.

U
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KRAŚNIK
KRONIKA WYDARZEŃ
x W dniu 28.01.2020 r. grupa piłsudczyków Okręgu Ziemi Lubelskiej na czele z prezesem gen. bryg. ZP Stanisławem Olszewskim wzięła udział w obchodach 157. Rocznicy Powstania Styczniowego zorganizowanych w Lublinie. Po Mszy św.
złożono kwiaty pod: pomnikiem Powstańców Styczniowych,
przy ul. gen. Mariana Langiewicza, grobowcem powstańców Styczniowych, na cmentarzu przy ul. Lipowej, krzyżem
i pomnikiem powstańczym w Lasku Traugutta przy Szkole
Podstawowej Nr 6. W uroczystości wzięli udział piłsudczycy
w osobach: płk ZP Kazimierz Olszewski, płk ZP Henryk Bernat, ppłk ZP Stanisław Tomkowicz, ppłk ZP Stanisław Wójcicki, mjr ZP Wiesław Bodo, mjr ZP Stanisław Dudziak, por. ZP
Jan Górski.
x W przeddzień 77. rocznicy rzezi wołyńskiej – 10.07.2020 r.
rozpoczęły się w Lublinie uroczystości upamiętniające tragedię Polaków na Wołyniu. Główne uroczystości pod pomnikiem Ofiar Wołynia poprzedzone zostały Mszą św. w intencji
ofiar ludobójstwa w Kościele Garnizonowym Niepokalanego
Poczęcia NMP w Lublinie. Związek Piłsudczyków RP Okręgu
Ziemi Lubelskiej reprezentowała 12 osobowa delegacja na
czele z prezesem zarządu okręgu gen. bryg. ZP. Stanisławem
Olszewskim oraz pocztem sztandarowym w składzie: ppłk ZP
Stanisław Tomkowicz, ppłk ZP Jan Falecki, mjr ZP Kazimierz
Goluch.
x W dniu 03.08.2020 r. w Jastkowie odbyły się obchody 105.
rocznicy bitwy z wojskami carskimi podczas której poległo
ponad 100 Legionistów Polskich. Po Mszy św. przedstawiciele parlamentarzystów, Wojewody Lubelskiego, Marszałka
Województwa Lubelskiego, Starosty Lubelskiego, Prezydenta Lublina, Wójta Gminy Jastków, Garbów, Wojciechów oraz
wielu stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, złożyli
wieńce pod Pomnikiem Legionistów. 22 – osobowej grupie
piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej przewodniczył
gen. bryg. ZP. Stanisław Olszewski – prezes zarządu okręgu.
Po swoim wystąpieniu odznaczył okolicznościowymi ryngrafami najbardziej zasłużone osoby, tj.: Teresę Kot, Kazimierza
Gorczycę i Andrzeja Kraka. Ryngrafy miały treść: „W SETNĄ
ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ I VIKTORII NIEMEŃSKIEJ
W PODZIĘKOWANIU ZA KRZEWIENIE IDEI I CZYNÓW PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”, a podpisane zostały przez prezesa Zarządu Krajowego ZP RP generała ZP Stanisława Władysława Śliwę i prezesa zarządu
Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP gen. bryg. ZP Stanisława Olszewskiego. W końcowej części uroczystości z patriotycznym programem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca z Dąbrowicy.
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• W dniu 30. 08.2020 r. piłsudczycy ZPRP z Okręgu Ziemi
Lubelskiej pod przewodnictwem gen. bryg. ZP. Stanisława
Olszewskiego w składzie 18 osobowej grupy z pocztem
sztandarowym uczestniczyli w obchodach setnej rocznicy
zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej z 1. Armią Konną marszałka Siemiona Budionnego pod Komarowem w 1920r.
Uroczystość zorganizowano pod Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Powitania gości
dokonała Pani Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów – Osada. Z uwagi na ograniczenia czasowe i organizacyjne głos zabrał tylko Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Po Mszy Polowej
delegacje złożyły wiązanki kwiatów, po czym wszyscy
uczestnicy uroczystości udali się na pola Wolicy Śniatyckiej
gdzie odbyła się rekonstrukcja bitwy w wykonaniu przedstawicieli pułków ułanów różnorodnych formacji kawaleryjskich przybyłych z całego kraju.
• W dniu 31.08.2020 r. siedmioosobowa delegacja piłsudczyków z pocztem sztandarowym z Okręgu Ziemi Lubelskiej wzięła udział w lubelskich obchodach święta państwowego, ustanowionego ustawą Sejmu RP z 27 lipca 2005r.,
upamiętniającego historyczny zryw Polaków do wolności
w lipcu i sierpniu 1980r. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się przed Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka z udziałem pocztów sztandarowych, gdzie
po powitaniu uczestników i wystąpieniach okolicznościowych przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Mszę
św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym
oraz na rzecz wolności Ojczyzny. Ostatnim punktem obchodów Dni Solidarności i Wolności było złożenie kwiatów pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Królewskiej
9. W piłsudczykowskiej delegacji udział wzięli: gen. bryg. ZP
Stanisław Olszewski, płk ZP Marek Gąszczyk, ppłk ZP Stanisław Tomkowicz, mjr ZP Eugeniusz Hyz, mjr ZP Jerzy Drygała, mjr ZP Jan Szubartowski, ppor. ZP Jarosław Wiącek.
gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
Foto: mjr ZP Wiesław Bodo
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OBCHODY 100-LECIA BITWY
WARSZAWSKIEJ W BARANOWIE

W

dniu 16.08.2020r, na zaproszenie Wójta i Rady Gminy
Baranów, w uroczystych obchodach 100-lecia Bitwy
Warszawskiej i 100-lecia wizyty Józefa Piłsudskiego
w Baranowie wzięła udział 25-osobowa grupa piłsudczyków wraz
z Pocztem Sztandarowym z Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, na czele
z gen. bryg. ZP Stanisławem Olszewskim.
Mieszkańcy Baranowa i okolic po raz kolejny uczcili pamięć
tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie Ojczyzny przed bolszewicką nawałą. Baranowskie obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym
pw. św. Jana Chrzciciela w intencji Ojczyzny, której przewodniczył
proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Wacław Maleszyk.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik
upamiętniający ofensywę polskich wojsk znad Wieprza w 1920r.,
będący jednocześnie świadectwem pobytu w Baranowie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, gdzie po powitaniu, odegraniu
Hymnu Polskiego i wystąpieniu wójta Gminy Baranów Mirosława
Grzelaka, licznie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Kolejnym punktem uroczystości była rekonstrukcja wydarzeń
sprzed 100 lat, w tym przyjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego do
Baranowa, jego powitanie, przegląd wojsk, posiłek na starej plebanii oraz inscenizacja potyczki wojsk polskich z bolszewickimi
najeźdźcami.
W dalszej części uroczystości miało miejsce wystąpienie gen.
bryg. ZP Stanisława Olszewskiego o znaczeniu kontrofensywy
znad Wieprza w obronie Warszawy, Polski i Europy przed sowiecką
ofensywą oraz o niezwykłej konsolidacji całego społeczeństwa polskiego, woli zwycięstwa, poświęcenia żołnierzy przy jednoczesnym
świetnym dowodzeniu.
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Na zakończenie wystąpienia, w imieniu generała ZP Stanisława
Władysława Śliwy – Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, gen. bryg.
Stanisław Olszewski wręczył na ręce Wójta Gminy Baranów i Przewodniczącego Rady Gminy Baranów pamiątkowy Ryngraf dla
Gminy Baranów oraz uhonorował Pana Mirosława Grzelaka - wójta
gminy Medalem 100 –lecia Bitwy Warszawskiej.
Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Gminy Końskowola, orkiestry wojskowe oraz Chór „Jubilat” pod kierunkiem Tadeusza Salamandry oraz Chór„Pokolenie” pod kierunkiem Anny Lenartowicz.
gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
Foto: mjr ZP Wiesław Bodo.
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W

dniu 11.02.2020r. gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski – członek Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP wziął
udział w zebraniu założycielskim Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Dębicy. Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana
Jacka Dymitrowskiego, a na sekretarza Pana Stanisława Chmurę.
W trakcie zebrania gen. bryg. ZP. Stanisław Olszewski, zgodnie z zaleceniem Prezesa Zarządu Krajowego generała ZP. Stanisława Władysława Śliwy, odczytał Deklarację Programową Związku Piłsudczyków
RP TPJ. Następnie zapoznał uczestników zebrania z treścią Statutu ZP
RP. Udzielił także odpowiedzi na zgłoszone podczas dyskusji pytania.
Uczestnicy wypełnili i podpisali Deklaracje związkowe oraz wybrali
z pośród siebie osoby do władz oddziału. Na funkcję prezesa Zarządu
Oddziału wybrano Kol. Jacka Dymitrowskiego, na funkcję sekretarza
– Kol. Stanisława Chmurę, na skarbnika – Kol. Ludmiłę Stelmach – Kołodziej, na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Kol. Iwonę Przydzielską, a na przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego – Kol. Ewę Smoleń.
W dniu 30.06.2020r. na kolejnym zebraniu w Dębicy, zaproszony
na zebranie w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Krajowego ZP RP generałem ZP Stanisławem Władysławem Śliwą, gen. bryg. ZP. Stanisław
Olszewski, wręczył członkom powołanego już Oddziału ZP RP w Dębicy, legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne z popiersiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz udzielił dalszych porad w załatwieniu kolejnych spraw związkowych.
gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
Foto: gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
i por. ZP Bogumiła Wartacz

DĘBICA
NOWY ODDZIAŁ ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
RP W DĘBICY NA PODKARPACIU

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
9. PUŁKU UŁANÓW MAŁOPOLSKICH W DĘBICY

W

dniu 27 sierpnia 2020r. w Dębicy miała miejsce uroczystość zorganizowana przez miejscowy Oddział Związku
Piłsudczyków RP, podczas której została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci żołnierzy 9. Pułku Ułanów
Małopolskich. Żołnierze tego pułku, który został utworzony w listopadzie 1918r. w Dębicy, walczyli m.in. w latach 1918-1920 z Ukraińcami i bolszewikami, walczyli w kampanii wrześniowej z niemieckim
agresorem, później na zachodzie w 1940r. w kampanii francuskiej,
a od 1944r. w Pułku Rozpoznawczym Samochodów Pancernych Dywizji Grenadierów Pancernych, także w 4. Dywizji Piechoty PSZ na
Zachodzie. Właśnie ten pułk spośród pułków walczących w Bitwie
pod Komarowem w 1920 r. złożył w zwycięskiej, kawaleryjskiej bitwie największą ofiarę i miał jedną z najbogatszych historii oręża
polskiego.
Po odsłonięciu tablicy, delegacje złożyły pod nią wiązanki kwiatów, a zaproszony na uroczystość gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
– prezes zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, w imieniu generała
ZP Stanisława Władysława Śliwy – Prezesa Zarządu Krajowego ZP
RP uhonorował cztery osoby, które swoją aktywnością i wsparciem
finansowym przyczyniły się do ufundowania pamiątkowej tablicy tj.
Jacka Dymitrowskiego – prezesa oddziału ZP RP w Dębicy, Mariusza
Szewczyka – burmistrza Dębicy, Stanisława Przetacznika i ks. prał.
Józefa Dobosza.
Odsłonięciu tablicy towarzyszyło otwarcie zrewitalizowanej bogatej w eksponaty wystawy „Historia garnizonu dębickiego” w Muzeum Regionalnym w Dębicy.

W uroczystości m. in. udział wzięli: Poseł na Sejm RP – Jan Warzecha, Starosta Powiatu Dębickiego – Piotr Chęciak, Burmistrz Miasta
Dębica – Mariusz Szewczyk, Dowódca 33. Batalionu Lekkiej Piechoty
ppłk Roland Waszkowiak, Prezes Stowarzyszenia Saperów Dębickich
- mjr Krzysztof Glijer, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej – Józef Pluta oraz umundurowani członkowie Oddziału ZP RP
w Dębicy. Gen. bryg. ZP Stanisławowi Olszewskiemu towarzyszyli: mjr
ZP Wiesław Bodo i mjr ZP Antoni Gontarski.
Po uroczystości, podczas zebrania członków dębickiego oddziału
piłsudczyków gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski wręczył akty nominacji na stopnie związkowe.
gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski
Foto: mjr ZP Wiesław Bodo
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KOSZALIN
PIŁSUDCZYCY OKRĘGU
ŚRODKOWOPOMORSKIEGO ZP RP
W KOSZALINIE

J

ak mówił Marszałek Józef Piłsudski„Do obrony granic państwa
społeczeństwo winno dać przede wszystkim to, co w języku
wojennym nazywa się morale. Naród, który owej morale nie
ma dość mocno wyrobionej, ma w każdej wojnie z góry olbrzymie
szanse przegranej” - my piłsudczycy z Okręgu Środkowopomorskiego z Koszalina doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Wiemy
też, że nad morale społeczeństwa trzeba pracować, trzeba je odpowiednio kształtować. My również jako żołnierze Marszałka powinniśmy uczestniczyć w tym procesie i staramy się na miarę swoich
możliwości to robić.
W Okręgu Środkowopomorskim Związku Piłsudczyków w Koszalinie nie brakuje oddanych sprawie kultywowania idei i osoby
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego członków, a tym
samym kształtowania morale społeczeństwa, na którym tak zależało Marszałkowi. Jest wśród nas w Okręgu Środkowopomorskim
pasjonat zafascynowany osobą Marszałka Piłsudskiego do tego
stopnia, że stworzył w swoim domu prywatne muzeum poświęcone Marszałkowi. Oficer ten, bo jest to podpułkownik ZP Ireneusz Szeliga, piętro swojego domu przeznaczył na eksponowanie
artefaktów, pamiątek z okresu dwudziestolecia międzywojennego oczywiście wszystkich związanych z osobą Marszałka Józefa
Piłsudskiego – zwanych piłsudczanami. Nie jest historykiem, na
co dzień pracuje w branży budowlanej. Wychowany w rodzinie
o tradycjach patriotycznych. Dziadek był żołnierzem i brał udział
w wojnie w 1920 r. z bolszewikami, gdzie został ranny. Ojciec podpułkownik WP przekazywał Ireneuszowi w tajemnicy, prawdziwą
wiedzę historyczną o Polsce, której w tamtych czasach w szkole nie
uczono. W domu rodzinnym, jak zapamiętał, zawsze stało popiersie
Marszałka. To ojciec rozbudził w nim szacunek do munduru, tradycji wojska i osoby Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

O Marszałku opowiada zawsze z wyraźnym wzruszeniem. Dla
Niego Marszałek jest wielkim wzorem, tak bardzo dzisiaj Polsce
potrzebnym. Nie chodzi o politykę, ale o autorytet. Najcenniejsze
eksponaty w kolekcji, to efektowne oryginalne dokumenty z podpisem Marszałka jak Patent Oficerski, nadanie Krzyża oraz Medalu
Niepodległości, dyplom nadania Odznaki Pamiątkowej Więźniów
Ideowych z lat 1914 - 1921 wraz z oryginalną odznaką. Piękny ryngraf z orłem w koronie i wygrawerowanym napisem „Z BOGIEM
ZA OJCZYZNĘ z okazji przepędzenia bandy bolszewickiej 1920 r.
Naczelnikowi Józefowi Piłsudskiemu zawsze wierni legioniści”. Oryginalna papierośnica z grawerem treści „Kochanemu Komendantowi Legioniści, Wiedeń 16,06,1916”. Kilka pocztówek z życzeniami,
adresowanych na ręce Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kilkadziesiąt
obrazów w technice olejnej, jak i akwarele, czy grafiki pastelowe
w tym wyjątkowy obraz namalowany przez Szymona Kobylińskiego z dedykacją dla autora kolekcji piłsudczanów. Kilkadziesiąt
różnej wysokości statuetek i płaskorzeźb stojących na regałach
oraz wiszących na ścianach - muzeum. Miniatury pomników Marszałka, w tym również koszalińskiego pomnika, małe ozdobne łopatki z czasów sypania Kopca Piłsudskiego w Krakowie. Oprawione
w ozdobnej ramie przedwojenne srebrne dziesięciozłotówki z wizerunkiem Marszałka w ilości 53 - tyle lat miał, kiedy został marszałkiem. Spora ilość książek przedwojennych naturalnie z Pismami
zbiorowymi. Duża kolekcja wojskowych odznak, ze słynnym „Parasolem” odznaką Szkoły Oficerskiej Organizacji Strzeleckich, obok
uszeregowane według starszeństwa odznaki pamiątkowe przedwojennych formacji wojskowych. W gablotach dziesiątki medali
pamiątkowych z różnego okresu, przedwojenne, tzw. Londyńskie,
z drugiego obiegu oraz różnej wielkości wydanych po 1989 r. Na
ścianie wiszą szable bojowe z okresu 1920 r., jak Irek przypuszcza
może któraś „przejechała się po karku niejednego bolszewika”.
Obok wiszą oryginalne odznaczenia jak Virtuti Militari 5 kl., Krzyż
Niepodległości z Mieczami, Krzyż Walecznych z trzema okuciami z takimi odznaczeniami jest często na fotografiach Marszałek.
Z okazji jubileuszy lub świąt narodowych Irek, jako piłsudczyk
naturalnie w mundurze Związku Piłsudczyków wystawia część
swojej kolekcji, gdzie opowiada o Marszałku. Są to przeważnie Koszalińskie Jednostki Wojskowe oraz Szkoły, do których piłsudczycy
są zapraszani. Dzięki inicjatywie ppłk ZP Janusza Kowalkowskiego
oraz kpt. ZP Eugenii Cieszyńskiej zorganizowano „Koncert Balkonowy” pt.: „Wyciągam dłoń”- to oni są pomysłodawcami i głównymi wykonawcami koncertu. Koncert był dedykowany lekarzom
i ratownikom medycznym Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie
w podzięce za ich trud i poświęcenie. Oprócz pieśni patriotycznych
i legionowych została wykonana, specjalnie na tą okazję napisana
i skomponowana przez ww. piłsudczyków, piosenka „Wyciągam
dłoń” na tarasie kamienicy usytuowanej naprzeciwko budynku
Pogotowia Ratunkowego. Tak piłsudczycy z naszego Okręgu podziękowali służbie zdrowia za ich trud i poświęcenie w ratowaniu
zdrowia i życia nas wszystkich. Chociaż w ten sposób okazaliśmy
wdzięczność w imieniu społeczności koszalińskiej.
Prezes
Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego ZP RP TPJP
w Koszalinie
płk ZP Andrzej Witek
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Z ŻYCIA ZPRP
Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej, w dniu 20 czerwca 2020
roku odsłonięty został kamienny obelisk poświęcony pamięci
Józefa Piłsudskiego i Legionów polskich, w obecności przedstawicieli Związku Piłsudczyków Okręgu Dolnośląskiego,
a także Grupy Motocyklowej KADAN, Stowarzyszenia Mała
Garstka, licznie zgromadzonych potomków Legionistów i żołnierzy II Rzeczpospolitej mieszkających w rejonie Księża Małego oraz Towarzystwa Ziemi Księżęcej.

I

nicjatywa powyższa zrodziła się jeszcze w roku 2010 i wyszła
bezpośrednio od osób, które są potomkami Legionistów Józefa
Piłsudskiego oraz żołnierzy II RP, a mieszkających od dziesięcioleci właśnie na wrocławskim osiedlu Księże Małe. Realizację projektu
oraz wykonanie pomnika legionowego w całości sfinansowali członkowie Komitetu Budowy Obelisku Legionowego ze swoich prywatnych środków. Korpus główny został wykonany z granitu szarego,
zaś tablica – z granitu czerwonego, podobizna Marszałka oraz orła
legionowego znalazły się na porcelitowych medalionach. Granitowy
obelisk wykonany został w Pracowni Kamieniarskiej Tomasza Janiszewskiego, a montaż przeprowadziły firmy Mirosława Laskowskiego i Roberta Kulejewskiego z Wrocławia.
W skład Komitetu budującego Obelisk Legionowy weszły
przede wszystkim osoby będące potomkami Legionistów oraz żołnierzy walczących o niepodległość Polski w roku 1920, m.in. Teresa
Grodzicka – bratanica Zygmunta Karwackiego, który zginął w roku
1916 pod Kostiuchnówką, prof. Alfred Dubicki – przewodniczący
Lobbingu Odrzańskiego przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas
Christiana”, prof. Maria Dubicka, mec. Tadeusz Grodzicki, Krystyna
Hajpel – z Wrocławsko-Dortmundzko-Lwowskiej Fundacji im. Św.
Jadwigi, Teodozja Wojciechowska – wnuczka Legionisty, prof. Zbigniew Kurcz, Zygmunt Salwa – wnuk Legionisty, Zdzisław Żak, Adam
Kurowski, Józef Maniewski, Marzena i Marek Galeccy, Irena i Bogdan
Wereżyńscy, Anna Kierska, Domicela Wasiak, Mieczysław Gębski, Zofia Mielnikiewicz, Danuta Kwiatkowska, Anna Domagała, Barbara Zyzak, Jolanta Marosik, Roman Ślęzak, Piotr Wołoszyn, Zenon Ostański,
Jarosław Ostański, Maria Renek, Irena Szpruta, Stanisława Sajkiewicz,
Bolesław Liniewicz, Krystyna Szewczyk oraz wielu innych.
Komitet Budowy liczył przeszło czterdzieści osób. Kwaterę pod
pomnik, znajdującą się w sektorze D, przekazał prof. Stanisław Rybarczyk – przewodniczący Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku
Czterech Wyznań”. Kwatera ta znajduje się na księżęcym Cmentarzu
Parafialnym założonym w roku 1836. Projekt Obelisku Legionowego autorstwa dr-a Adama Czmuchowskiego – przewodniczącego
Komitetu, nawiązuje swym kształtem do prostych historycznych, już
istniejących pomników, znajdujących się na trasie autentycznego
przemarszu Legionów.
W dniu 20 czerwca 2020 r. w obecności licznie przybyłych gości,
m.in.: przedstawicieli Związku Piłsudczyków Okręgu Dolnośląskiego
z Sycowa z prezesem gen. bryg. ZP. Włodzimierzem Paceltem na
czele, a także płk ZP Marianem Charukiewiczem; starosty oleśnickiego Wojciecha Kocińskiego; Kamila Błaszczyka oraz Grupy Motocyklowej KARDAN z Dziadowa Kłodzie, rozpoczęło się spotkanie mające na celu odsłonięcie Obelisku Legionowego. Po wejściu pocztu
sztandarowego ZPRP i odśpiewaniu hymnu narodowego zebranych
powitał Adam Czmuchowski, a następnie przy dźwiękach „Pierwszej Brygady” razem z Teresą Grodzicką – bratanicą Legionisty Zygmunta Karwackiego, dokonał odsłonięcia obelisku i złożenia wią-

WROCŁAW
OBELISK PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
zanki. Następnie głos zabrał gen. bryg. ZP. Włodzimierz Pacelt, który
przedstawił sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego zasługi dla
odzyskania przez Polskę niepodległości. Po nim płk ZP Marian Charukiewicz przybliżył zebranym inicjatywę prezesa Zarządu Krajowego
ZPRP generała ZP Stanisława Władysława Śliwy odnośnie powstania i umieszczenia w roku 2018 tablicy poświęconej Marszałkowi
na murze Kościoła Św. Józefa na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg,
skąd Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Turkami. Przybyli na
uroczystość przedstawiciele Grupy Motocyklowej KORDAN, uczestnicy m.in. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
opowiedzieli o odwiedzanych miejscach związanych z życiem Józefa Piłsudskiego. W dalszym toku spotkania biało-czerwony wieniec
oraz wiązanki kwiatów złożyli: Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Piłsudczyków gen. bryg. ZP Włodzimierz Pacelt; Grupa
Motocyklowa Kardan oraz przybylina spotkanie goście.
W dalszej części uroczystości Adam Czmuchowski wręczył darczyńcom oraz osobom wspierającym powstanie Obelisku Legionowego podziękowania za ich wkład w powstanie tego obelisku.
Wspólne zdjęcie gości oraz członków Komitetu Budowy Obelisku
Legionowego zakończyło uroczystość. Następnie był czas na rozmowy i wymianę wspomnień pomiędzy mieszkańcami a przybyłymi
na spotkanie gośćmi. Spotkanie zakończyło się przy wybrzmiewających w tle dźwiękach jakże znanych i popularnych pieśni legionowych takich,jak„Piechota, ta szara piechota”,„Rozkwitały pąki białych
róż”, „Jak to na wojence ładnie”.
Oprac. Adam Czmuchowski
Fot. Jolanta Marosik, Kamil Błaszczyk
i ze zbiorów autora
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FELIETON

CZY WIESZ PIŁSUDCZYKU...?

D

o napisania eseju skłania mnie nie tylko nostalgia jaką
niesie nieuchronna zmiana w przyrodzie, wspomnienie
beztroskich, koleżeńskich kontaktów jakie bezlitośnie
przerwała lub ograniczyła rozwijająca się pandemia. W miejsce
pięknej typowe polskiej jesieni i babiego lata nadchodzi jesienna szaruga… Ale pomimo tego przeżywaliśmy wiele wzruszeń
z racji doniosłych rocznic, które bądź organizowaliśmy lub braliśmy udział, że wspomnę: 100-lecie Zaślubin z Morzem w Pucku;
100 lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r.; VI Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę; 100-lecie Powstania Sejneńskiego, otwarcie
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Szczuczynie itp.
Wracając na grunt piłsudczykowski, podjęliśmy także wyzwania jakie przyniosły nowe zmiany w Statucie ZPRP.
Wiem! Pisałem o tym w felietonie zamieszczonym w PIŁSUDCZYKU nr 76. Cyt.: 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, ale przede wszystkim przez prezesów!
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. To niewątpliwie wielka zasługa
Związku.
Wiem! Duży wysiłek wkładamy 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 aktywności. Powstają nowe struktury, często w miejsce tych, które się
rozpadły. Szkoda, że byli aktywiści nie zawsze zostali w ten proces
reaktywacji włączani.
Wiem! Będę o tym przypominał jak starożytna Kasandra
nawołująca do opamiętania i przestrzegająca przed nieuchronnym upadkiem mieszkańców Troi.
Czy mamy szczycić się tym, że organizujemy werbunek do
Związku bez stosownej rekomendacji – tylko po to ażeby uszyć
mundur, osiągnąć stosowne profity, zwiększyć „na siłę” ilość
członków... aby uzyskać status Okręgu, a może i stopień generała…?
Czy mamy poprzestawać tylko na umundurowaniu się, pozyskiwaniu odznaczeń…?
Czas na zastanowienie? Dokąd zmierzamy. Qvo wadis Piłsudczyku?
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Jesteśmy Grupą Rekonstrukcyjną działająca li tylko, i
tylko w ramach Związku... Nie jesteśmy żołnierzami Wojska
Polskiego. Ale nosząc mundur, który dla Polaka jest synonimem
najwyższych wartości - szanujmy go!!!
W relacjach wzajemnych obowiązuje nas forma: koleżanka, kolega, a nie uzyskane stopnie. Stopnie są tylko przypisane
i mogą być używane tylko w okresie bycia członkiem ZPRP. Nie,
są przyznane Ustawą Sejmową. Nie jesteśmy zatem Wojskiem
Polskim! I nigdy nim nie będziemy, a więc więcej skromności
z tytułami…
Marszałek był skromnym człowiekiem. Popatrzcie na
jego mundur. Jest wzorem do naśladowania. Nie jest obwieszony jak choinka świąteczna odznaczeniami i odznakami. Józef
Piłsudski był też skromny w życiu prywatnym. Nie dorobił się
profitów w służbie państwowej. Świadczy o tym jakże skromna siedziba w Sulejówku, podarowana mu przez wdzięcznych
podkomendnych, a pensję uzyskiwaną w służbie państwowej
oddawał na potrzeby Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Tak samo wychował swoje dzieci. W skromności, uczciwości, miłości do Ojczyzny. Znałem to z autopsji, zapraszany na
uroczystości [nawet rodzinne] do Sulejówka przez Jadwigę
Piłsudską-Jaraczewską i wnuka Krzysztofa Jaraczewskiego.
Czy przynależność do Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej ma być przyczynkiem do pomnażania dóbr, pozycji
w miejscowym środowisku, kariery politycznej…?
Marszałek był wierzącym człowiekiem. O Jego wybitnym
kulcie Matki Boskiej Ostrobramskiej powstało wiele opracowań, w tym i prac naukowych. Potrafił rozróżniać sprawy polityczne od spraw religijnych. Szanował sacrum. Świątynia nie
może być miejscem do wygłaszania poglądów politycznych
czy idei partyjnych. Nie może być też miejscem na „swoisty”
ceremoniał meldunkowy , niezgodny z ceremoniałem wojskowych, który dawno już z kościoła wyprowadził kompanię honorową pozostawiając tylko poczty sztandarowe i asystę li tyko
przy trumnach, w czasie mszy pogrzebowych. Nie ma miejsca
na „dziwne” raporty czy meldunki VIp-om.
W Deklaracji Programowej Statutu ZPRP-TPJP także 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.
Zatem współpraca, a nie przynależność do partii politycznej!
Pamiętajmy o tym!
Kol. Wiesław Leszek Ząbek
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Życie Marszałka Józefa Piłsudskiego
widziane przez pryzmat medycyny

W

dniu 15 sierpnia minęła 100. rocznica „cudu nad Wisłą”, bitwy która niewątpliwie przesądziła o losach Polski i całej Europy. Jest ona porównywana do zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem 12 września 1683
roku, kiedy to zatrzymał on nawałnicę turecką przed zagarnięciem Europy i włączeniu jej do Imperium Osmańskiego, broniąc
tym samym wiarę chrześcijańską na naszym kontynencie. Wygrana Bitwa Warszawska uchroniła Polskę przed kolejnym zaborem i udaremniła rozprzestrzenianie się komunizmu na zachód
Europy. Do czasów obecnych uważam jest za jedną z trzech najważniejszych bitew, które zdecydowały o losach światach. Głównym architektem zwycięstwa i niewątpliwie charyzmatycznym
wodzem, bohaterem narodowym był Marszałek Józef Piłsudski.
Jest to więc także doskonały moment do analiz i wspomnień dotyczących tej barwnej postaci, mającej tak istotny wpływ na losy
naszego narodu.
Jako lekarz i członek Związku Piłsudczyków RP zarazem, chciałem zwrócić uwagę na pewne związki z medycyną tego wielkiego patrioty. Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r.
w Zułowie na Litwie, w rodzinie ziemiańskiej jako jedno z dziesięciorga dzieci Marii z Billewiczów i Józefa Wincentego Piłsudskiego. Był dzieckiem wrażliwym, melancholijnym, o zmiennych
nastrojach i dość chorowitym. Wyrastał w tradycjach patriotycznych, narodowowyzwoleńczych, pielęgnowanych w rodzinie od
wielu pokoleń. Po ukończeniu w 1885 roku gimnazjum w Wilnie
dostał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu w Charkowie. Niestety po ukończeniu I roku ze względu na swoją działalność antyrosyjską w niepodległościowych organizacjach studenckich został usunięty z uczelni i dostał tzw. „wilczy bilet” – nie mógł więc

Prof. Andrzej Wysokiński – członek Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego), prezentuje album
pt. „Józef Piłsudski II RP” pod redakcją Andrzeja Chwalby i Jana Łozińskiego (Wydawnictwo BOSZ).

Marszałek Józef Piłsudski

nigdzie w Rosji kontynuować studiów. Zajął się wtedy działalnością rewolucyjną, konspiracyjną czego efektem były kilkakrotne
aresztowania, pobyty w więzieniach oraz zesłanie na Syberię.
Z tym okresem wiąże się historia niezwykle znanych, charakterystycznych wąsów Marszałka. Otóż kiedy w czasie pobytu w więzieniu w Irkucku w dniu 1 listopada 1887 r. wybuchł bunt więźniów,
Józef Piłsudski został uderzony kolbą karabinu w twarz przez carskiego żołnierza. Wtedy to stracił przytomność, przednie zęby i postanowił zapuścić zarost a ostatecznie słynne, bujne wąsy. Piłsudski
zgolił brodę dopiero w grudniu 1914 roku.
W kwietniu 1890 roku już jako jeden z czołowych przywódców
PPS został kolejny raz aresztowany przez władze carskie i osadzony w X pawilonie warszawskiej cytadeli, sławnej katowni polskich
działaczy niepodległościowych. Tam namówiony przez przyjaciół
i przerażony zaistniałą sytuacją zaczął udawać chorego psychicznie, odmawiał przyjmowania pokarmów. Instrukcje jak symulować
obłęd, w przemycanych do cytadeli grypsach, udzielał Piłsudskiemu znany w środowisku lekarz psychiatra Rafał Radziwiłłowicz, or-
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dynator Warszawskiej Lecznicy dla Obłąkanych w Tworkach. Dzięki temu 15 grudnia 1900 roku został przeniesiony na obserwację
i leczenie do szpitala Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu. W nocy z 14 na 15 maja 1901 roku, przy pomocy ordynatora
tamtejszego oddziału dr Władysława Mazurkiewicza, Piłsudskiemu w przebraniu udało się uciec z dokładnie strzeżonego szpitala – skąd następnie poprzez Tallin, Żytkowice, Lwów przeniósł się
aż do Galicji.
Pomysł studiów medycznych zrealizowała dopiero jego starsza córka Wanda urodzona w 1918 roku. Już po śmierci Marszałka w 1935 roku, po wybuchu II wojny światowej, żona Aleksandra
(Szczerbińska) oraz obie córki Wanda i Jadwiga zostały ewakuowane samolotem do Wielkiej Brytanii na długą emigrację, z której wróciły do Polski dopiero w 1990 r. W Edynburgu w czasie trwającej
wojny Wanda dostała się na wydział lekarski tamtejszego uniwersytetu i po ukończeniu studiów pracowała jako lekarz psychiatra
w polskim szpitalu pod Londynem, gdzie była także zaangażowana w prace Instytutu im. Józefa Piłsudskiego. W listopadzie 2000 r.
odzyskała rodzinny dworek „Milusin” w Sulejówku, w którym chciała urządzić muzeum Józefa Piłsudskiego. Dlatego też w testamencie zapisała cały swój majątek na utworzenie tego muzeum, pamiątki po wielkim ojcu. Zmarła w 2001 roku.
Inną osobą ze świata medycznego mocno związaną z Marszałkiem był Bolesław Wieniawa-Długoszowski, jego wieloletni adiutant i przyjaciel. Ten późniejszy generał, pierwszy ułan II Rzeczypospolitej, w latach 1900-1906 studiował medycynę na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie i ukończył ją z wyróżnieniem.
Był postacią niezwykle barwną, wszechstronnie uzdolnioną, poliglotą (znał biegle 6 języków), był także pisarzem i dziennikarzem.
Brał udział w Bitwie Warszawskiej 1920 roku a w 1921 r. był świadkiem na ślubie Marszałka z jego druga żoną Aleksandrą Szczerbińską. „Piękny Bolek” jak go nazywano uwielbiał kobiety, alkohol i konie, był symbolem fantazyjnego ułana kawalerzysty, przedmiotem
i autorem zarazem wielu anegdot i opowieści w ówczesnej Warszawie. Dosłużył się stopnia generała dywizji, pracował w dyplomacji
(był między innymi ambasadorem w Rzymie), aż w końcu załamany klęską wrześniową 1939 r., nierozumiany, izolowany i odtrącony
przez ówczesne elity emigracyjne z generałem Sikorskim na czele,
popadł w depresję i w 1942 roku popełnił samobójstwo wyskakując z okna swojego mieszkania w Nowym Jorku.
Kolejna historia medyczna związana z Józefem Piłsudskim wiąże się z sanatorium w Druskiennikach. Jak wiadomo Marszałek
ze względu na kilkakrotne długie pobyty w więzieniu, karne zsyłki w głąb Rosji, a także trudy żołnierskiego życia często chorował
a szczególnie był podatny na infekcje płucne. Należy przy tym dodać, że był namiętnym palaczem papierosów, uwielbiał jeść herbatniki i stawiać pasjanse. W czasie kolejnego pobytu w uzdrowisku poznał przemiłą i młodą lekarkę Eugenię Lewicką. Marszałek ze
względu na swoją aparycję, pozycję społeczną oraz inne liczne walory miał duże powodzenie wśród kobiet. Uroda pani doktor i jej
zalety intelektualne przede wszystkim spowodowały, że nawiązał
się pomiędzy nimi w roku 1924 romans, który trwał kilka lat. Zrobiło się o nim głośno, szczególnie po ich wspólnym wyjeździe w roku
1930 na Maderę, z którego atrakcyjna, młodsza od niego o 29 lat lekarka wróciła przedwcześnie do Warszawy sama. Niedługo potem
w czerwcu 1931 roku znaleziono ją otrutą – miała zaledwie 35 lat.
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Marszałek Józef Piłsudski z generałem Bolesławem Wieniawą – Długoszowskim

Marszałek Józef Piłsudski z córkami Jadwigą i Wandą
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Domysłom i spekulacjom nie było końca a okoliczności jej śmierci
do dzisiaj pozostają tajemnicą – czy było to samobójstwo czy morderstwo… Obecny na mszy żałobnej Marszałek miał powiedzieć
Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu: „Nawet tego mi nie
oszczędzono”.
W latach kolejnych schorowany i zmęczony Marszałek usunął się
z aktywnego życia publicznego. Pod koniec 1934 roku stan zdrowia
Piłsudskiego był już bardzo zły – często gorączkował, źle sypiał, pojawiły się obrzęki podudzi a także silne bóle w nadbrzuszu, biegunki i wymioty. Stosowana jego pomysłu dieta, a następnie głodówka
powodowała ogólne osłabienie, znaczne wychudzenie, a nawet zasłabnięcia. Nigdy nie lubił badać się ani tym bardziej leczyć a uznawał jedynie metody niekonwencjonalne, domowe, niewiele mające
wspólnego z medycyną. 24 kwietnia 1935 roku, po długich namowach, wycieńczony chorobą Marszałek zgodził się wreszcie na przybycie z Wiednia profesora Karla Wenckebacha (urodził się w 1864 a
zmarł w 1940 roku), znanego lekarza pochodzenia holenderskiego, między innymi specjalisty od chorób nowotworowych oraz układu krążenia. Medycynę studiował w Utrechcie w latach 1881-1888.
Postawiona przez prof. Wenckebacha po
szczegółowych badaniach diagnoza nie pozostawiała żadnej nadziei – nieoperacyjny nowotwór złośliwy wątroby. W następnych
dniach Marszałek spisał swoją ostatnią wolę, by jego serce pochować w Wilnie na Rossie, razem z matką i poległymi w 1919 roku żołnierzami.
W dniu 4 maja Piłsudski przewieziony został z Milusina do Belwederu, gdzie 12 maja 1935 roku o godz. 20:45 zakończył życie –
tym samym zamknęła się kolejna chlubna epoka w dziejach Polski. Dzień po śmierci zgodnie z jego wolą, z ciała wyjęto serce, które
złożono w kryształowej urnie, by móc je potem pochować w grobie matki (12 maja 1936 r. serce Marszałka wraz z prochami Marii
Piłsudskiej spoczęło na Wileńskiej Rossie) oraz mózg, który został
przekazany naukowcom z wileńskiego Uniwersytetu. Sekcję zwłok
wykonali lekarze mjr dr Wiktor Kaliciński i dr Józef Laskowski, którzy mieli się zająć konserwacją i balsamowaniem ciała Piłsudskiego. Mózg poddano badaniom w Polskim Instytucie Badań Mózgu
w Wilnie. W 1938 roku pod redakcją prof. Maksymiliana Rosego ukazała się praca naukowa pt. „Mózg Józefa Piłsudskiego”. Niestety profesor zmarł niespodziewanie wcześniej - 30 listopada 1937 r. a po
jego śmierci mózg marszałka zaginął i do dzisiaj nie odnalazł się.
W trwających od 13 do 18 maja uroczystościach pogrzebowych
w Warszawie i Krakowie wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Prezydent Ignacy Mościcki przemawiając w Krakowie na Wawelu przed
złożeniem trumny w krypcie św. Leonarda stwierdził: „Cieniom krakowskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala
korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serce po
sercu, duszę po duszy, aż purpurą królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę”.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
ppłk ZP RP okręgu lubelskiego

Józef Piłsudski na Maderze z dr Eugenią Lewicką

Józef Piłsudski z córką Wandą, późniejszą lekarką
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Józef Piłsudski a Związek
Nauczycielstwa Polskiego –ZNP

cz. I

„[…] Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie. […]
Józef Piłsudski
na III zjeździe delegatów
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w 1921 r.

J

ózef Piłsudski Marszałka Polski był honorowym członkiem
Związku Nauczycielstwa Polskiego(ZNP). Informacja ta nie jest
powszechna, co więcej wiadomość ta często budzi zdziwienie
pośród członków samego związku, a tym bardziej u osób postronnych. Co jednak ciekawe jego związki z ZNP nie były przypadkowe
jakby można było sądzić.
Legenda i postać Marszałka Józefa Piłsudskiego przeżywa ponownie swój renesans, co nie jest dziwne z racji wkładu i znaczenia
tej postaci dla odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości,
a niedawne obchody 100-lecia tego wydarzenia temu sprzyjają. Tym
bardziej zarówno w aspekcie państwowym, ale i z punktu widzenia
różnych miejscowości, środowisk lokalnych, instytucji, organizacji
czy stowarzyszeń, a nawet przedsiębiorstw w dobrym tonie jest powoływać się na tę postać, związki z nią lub co ważniejsze wspominać
pobyt albo przynależność. Również Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) patrząc na ten trend powinien pójść za tym przykładem.
Jednak wielu mogłoby rzec, że jest to zbyt koniunkturalne, a poza
tym mnóstwo organizacji może się szczycić honorowym członkostwem marszałka i nic w tym dziwnego. Prawda jest jednak bardziej
złożona i zaskakująca. Nie bez powodu Józef Piłsudski został w maju
1921 roku honorowym członkiem naszej organizacji i nie była to
tylko chęć przypodobania się nauczycielstwu i związkowcom albo

Zdjęcie z nauczycielskiego kursu społeczno naukowego we Lwowie Ogniska Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego we
Lwowie z 1913 r. Jednym z wykładowców był Józef Piłsudski mający wykłady o powstaniu styczniowym 1863-1864 r. (siedzi trzeci
od lewej) i wiceprezes związku Julian Smulikowski (siedzi pierwszy
od prawej) prywatnie w dobrych kontaktach z przyszłym marszałkiem, był tez jego współpracownikiem., (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).
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pusty gest, a faktyczne docenienie wkładu wówczas jeszcze nie ZNP
a Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (ZPNSP)
w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Co więcej już od 1901
roku był on związany z takimi postaciami jak Julian Smulikowski, czy
też Ksawery Prauss obydwaj stali się członkami ruchu nauczycielskiego i w konsekwencji ZNP. Pierwszy został pierwszym wiceprezesem
tej organizacji i był twórcą potęgi organizacyjnej i finansowej związku, drugi z kolei został pierwszym ministrem edukacji w latach 19181919, a więc u zarania Niepodległej.
Piłsudski doskonale zdawała sobie sprawę ze znaczenia dobrze rozwiniętej organizacji i struktur nauczycielskich w Galicji dla
sprawy niepodległości. Był to doskonały środek do uaktywnienia
społeczeństwa i pracy propagandowo-wychowawczej, dlatego też
lata 1906-1914 to okres bardzo aktywnej współpracy z tym środowiskiem, które wspierało też materialnie działania PPS i organizacji
paramilitarnych takich jak Związek Walki Czynnej (ZWC) czy Związku
Strzeleckiego tworzonych na potrzeby przyszłej walki o wolną Polskę. Należy pamiętać, że członkami tych organizacji zostawali także
związkowcy nauczyciele, jak np. Julina Smulikowski czy Bolesław
Popowicz (1878-1937) później legionista i generał Wojska Polskiego. Nauczycielscy aktywiści zaangażowali się też tworzenie Skarbu
Wojskowego, którego celem było zbieranie środków na przyszłe
Wojsko Polskie. Piłsudski został też zaangażowany w kształcenie kadry związkowej i nauczycielskiej w latach 1913-1914. Jego wykłady
we Lwowie i Zakopanem miały istotne znaczenie w kształtowaniu

Życzenia imieninowe z 1926 r. od całego Związku dla honorowego członka marszałka Józefa Piłsudskiego , składa prezes Stanisław Nowak, (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).
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pozycji przyszłego wodza legionów i przywódcy państwa pośród
nauczycielstwa i członków związku, którzy je docenili i przyjęli z entuzjazmem.
O tym możemy się dowiedzieć choćby ze wspomnień żony Juliana Smulikowskiego (1880-1934) członkini ZNP Marii Smulikowskiej (1885-1975) znajdujących się w Archiwum PAN w Warszawie
Komuna przy ulicy Żółkiewskiego we Lwowie. Jest rok 1906. Jestem
już mężatką, jestem urzeczona ideowością młodego nauczyciela Juliana Smulikowskiego […] mieszkamy więc przy ulicy Żółkiewskiego. Żyjemy […] ideą naszej związkowej solidarności […] Nie widzimy zaborców, a najwięcej caratu. A tu zjeżdżają się skompromitowani bojowcy
z Królestwa […] spotkaliśmy [….] Józefa Piłsudskiego – Ziuka – On stoi
na czele Frakcji Rewolucyjnej, która tworzy teraz Związek Walki Czynnej (ZWC), aby walczyć kiedyś o Niepodległą Polskę. Do tej organizacji
należy mój mąż i właśnie Władysław Sikorski (legionista, generał WP
i Wódz Naczelny WP). Ćwiczą na „Kaiserwaldzie” pod dowództwem
bojowców z Królestwa.
Bezdany 1906? (1908)
Przy ulicy Isakowicza odbywa się zabawa w Sali Domu Techników
we Lwowie. Jest tu zebrana cała młodzież postępowa i rewolucyjna
Sosnkowski (Kazimierz Sosnkowski późniejszy legionista generał WP
i komendant ZWZ oraz Wódz Naczelny WP) tańczy oberka cudownie
[…] Dochód z zabawy na Skarb Wojskowy. Są bracia Dąbkowscy (Mieczysław legionista i generał brygady WP i Stefan legionista pułkownik WP). Jeden z nich – późniejszy generał to przyszły szwagier naszej
koleżanki Marciniak. Jest Rożen (umizga się) emabluje p. Olę Szczerbińską – późniejszą drugą żonę Piłsudskiego […] Jest mały Ryś Trojanowski
(Mieczysława Trojanowski bojowiec PPS) Józef Kwiatek (dziennikarz
i działacz PPS i bojowiec zm. 1910 r. brat Feliksa Kwiatka legionisty
pułkownika WP) i wielu innych. Robotnicy z naszych organizacji PPS

Zdjęcie wykonane w czasie przerwy pierwszego posiedzenia Rady
Naukowej Wychowania Fizycznego, które odbyło się 15 II 1927 r.
w Warszawie w Belwederze. Uchwycono tu moment, kiedy po referacie płk. Władysława Kilińskiego (stoi pierwszy od lewej) podjęto uchwałę o powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (Dziś Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach
im Marszałka Józefa Piłsudskiego). Wśród osób biorących udział
w tym posiedzeniu jest wiceprezes ZNP Julian Smulikowski siedzący w centrum obok Józefa Piłsudskiego po prawej stronie. Jest
dowód jak ważne miejsce w działaniach oświatowych rządu miał
związek., (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).

oraz nauczyciele z lwowskiego ogniska (ZNL). Zabawa idzie w najlepsze. Nagle nad ranem sala dziwnie pustoszeje. Znikli nasi bojowcy.
Dowiadujemy się my przy naszym bufecie, ze pospieszyli wszyscy na
pociąg – dokąd? – Dowiadujemy się na trzeci dzień. Pod Bezdanami
„nasi”napadli na pociąg wiozący do Petersburga miliony polskich rubli. Bojowcy dokonali tego czynu sprawnie i bez ofiar. Sławek (Walery
Sławek legionista późniejszy trzykrotny premier II RP) z bliznami na
twarzy po wybuchu bomby, przygotowywała środki wybuchowe, Piłsudski dowodził. Będzie broń i będą mundury.
W 1913 w kwietniu poznamy Piłsudskiego my nauczyciele z bliska
– Zorganizowaliśmy bowiem Kurs Społeczno-Naukowy (Lwów), na
którym Piłsudski wykładał historię Powstań Polskich, Kukiel (Marian
Kukiel legionista historyk, generał WP) Dzieje oręża polskiego, Milewski (Edward Milewski działacz spółdzielczy w Galicji zm. 1915 r.)
o spółdzielniach spożywczych, Janik (Janik Michał historyk literatury,
działacz niepodległościowy, pedagog członek PAU) o Polakach na
Syberii, z kolei Nossig Próchnikowa (Felicja działaczka społeczna i ruchu kobiecego) – matka Adama Próchnika (nauczyciel członek ZNL
zarządu ZNP, w ZWC oraz POW w II RP poseł na sejm) – o ruchu kobiecym w świecie.
Kontakty Juliana Smulikowskiego Komendantem Ziukiem były
liczne i bardzo wczesne i zaczęły się już w okresie, gdy we Lwowie tworzono Związek Walki Czynnej. Łącznikiem między sferami Komendanta
i nauczycielstwem socjalistami, demokratami, a przy tym niepodległościowcami był Sawa Sawicki (Jerzy Sawa Sawicki działacz niepodległościowy, legionista, podpułkownik WP) zaufany Komendanta organizator strzelca i Związku Walki Czynnej. Pamiętam w 1906 (zapewne
pomyłka i chodzi o 1908 rok) zabawę przy ulicy Isakowicza we Lwowie
w Domu Techników – gdzie główną osobą była Ola Szczerbińska (przyszła żona Piłsudskiego) otoczona bracią legionową, a to Sosnkowskim
(Kazimierz Sosnkowski), Jur Gorzechowski (legionista generał WP
mąż Zofii Nałkowskiej), Trojanowski (Mieczysław Trojanowski „Ryś”),
Sawa (Jerzy Sawa Sawicki), Kwiatek (Feliks Kwiatek legionista i podpułkownik WP), Rożen (Władysława Jaxa Rożen komendant Związku
Strzeleckiego, legionista i generał WP), przy tym w Komitecie zabawowym tkwili Zakrzewski Staś (Zakrzewski Stanisław profesor Uniwersytetu Lwowskiego senator II RP Piłsudczyk), Kukiel (Marian Kukiel)
J. Litwinowiczowie (zapewne Konrad i Aleksander Litwinowicz legionista i generał WP) H[ipolit] Śliwiński (Hipolit Śliwiński w zarządzie
Skarbu Wojskowego, działacz niepodległościwoy, poseł II RP), Dwernicki (Tadeusz Juliusz Dwernicki, adwokat, legionista podpułkownik
WP), Hausner (Artur Hausner działacz niepodległościowy, legionista,
poseł II RP, piłsudczyk), Gawliccy z Politechniki (Lwowskiej), Markowscy (Jadwiga i i Wincenty działacze PPS ona została posłanką do
sejmu w II RP ) z Borysławia, Moraczewscy (Zofia i Jędrzej pierwszy
premie II RP) i Kobakowie (Tadeusz i jego żona) bawili się do rana –
dochód na Związek Walki Czynnej, a nad ranem wszyscy młodzi znikli;
jak później dowiedzieliśmy się, że udali się pod Bezdany, gdzie już od
świtu tkwili zakonspirowani ze Sławkiem (Walery Sławek) na czatach.
Wypraw udała się pokwitowano w Przedświcie wszystkie carskie ruble
co do grosza. Będą mundury i będzie broń dla legionistów. Pamiętam te
niedzielne ranki, gdy Julek zrywał się z łóżka, bo tam na Kaiserwaldzie
już Bolciu Popowicz (Bolesław Popowicz nauczyciel działacz związkowy, legionista generał WP i senator II RP) później generał – tkwi na
posterunku i skwapliwie notuje nieobecnych. Więc Julek nie uważa na
pieszczady małych Adasia i Ewuni (dzieci Smulikowskiego) lecz spie-
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szy na placówkę, gdzie już zebrani towarzysze ćwiczą świeżo nabyta
bronią, poznają jej tajniki. Wśród jest i młodzież uniwersytecka, którą
Kukiel (Marian) przyprowadził, a której Władysława Sikorski przewodzi
[…] kontakty z komendantem (Piłsudskim) naszych działaczy wraz się
zazębiały. My kobiety miałyśmy obowiązek zbierania na Skarb Narodowy, mogłyśmy nawet biżuterię zbierać i do Krakowa do centrali przesyłałyśmy. Na czele komitetu zbiórkowego stały […] Moraczewska Zofia,
Krauzowa wdowa po socjaliście Kellles Krauzie, Praussowa (Zofia, działaczka PPS i nauczycielka związkowiec, w POW-u oraz w II RP posłanka w czasie wojny w ZWZ-AK zginęła w Oświęcimiu), Litwinowiczowa
(działaczka i nauczycielka) […] Michalina Mościcka (żona przyszłego
prezydenta Ignacego Mościckiego, działaczka niepodległościowa)
[…] w 1913 roku ognisko nasze Z.N.P (wówczas ZNL) we Lwowie zaprosiło Komendanta Ziuka Piłsudskiego na prelegenta, na naszym
dwudniowym kursie „Społeczno-Naukowym”, które zorganizowaliśmy
wśród postępowego nauczycielstwa, aby propagować wśród nich […]
historie powstań polskich J.[ózef] Piłsudski, jako ciąg naszych zmagań
dla odzyskania niepodległości […] Wykłady Komendanta cieszyły się,
szczególnie wielkim uznaniem słuchaczy. Niewola stuletnia i jej fatalne
skutki wywoływały wśród słuchaczy żywy odzew. Wszyscy mężczyźni
szli do Strzelca z zapałem. Teraz punkt ciężkości przeniósł się do Zakopanego, […]

Nie było to bez wpływu na postawę związku i nauczycielstwa
w latach 1914-1918. Nauczyciele i związkowcy masowo wstępowali w szeregi Legionów, działali w Naczelnym Komitecie Narodowym politycznymi i materialnym zapleczu Piłsudskiego i Legionów
zarówno na szczeblach centralnych, jak i lokalnych. Postać Juliana
Smulikowskiego, Stanisława Nowaka, czy rodziny Opałków jest tego
najlepszym przykładem. Związek przeznaczył w tym okresie spore
sumy na Legiony i sprawę niepodległości, związkowcy i nauczyciele dobrowolnie opodatkowali się na Skarb Wojskowy. Prowadzono
akcję werbunkową i agitacyjną. Później liczne grono nauczycielskie
i związkowe znalazło się w Polskiej Organizacji Wojskowej stworzonej przez Piłsudskiego.
I tu znowu możemy przypomnieć wspomnienia Smulikowskiej:
1914 rok wybucha wojna – żegnamy legionistów Piłsudskiego. Jadę
do Oleandrów. Tam 6 VIII wyrusza do Kielc I Kadrowa. Julek w mundurze, ale nie chcą go do frontowej służby przyjąć ze względu na krótkowzroczność i wątłe zdrowie.
W Zakopanem w sierpniu 1914 roku Strzelcy wyruszyli gromadnie
do pociągu, żegnaliśmy ich kwiatami i radosnymi okrzykami – wszak
danym im było walczyć z caratem, tym największym wrogiem postępu
i niepodległości naszej. W dniu 6 VIII 1914 roku pierwsza kadrowa wymaszerowała do Kielc, ale wkrótce ofiary posypały się w ludziach. Podpułkownik Lis-Kula pada pierwszy a z upływu krwi pisząc list do córeczki
ginie legionista Edmund Szalit – zmarł z upływu krwi zagubiony ciężko
ranny w zaroślach pod Łowczówkiem […] Julek z powodu krótkiego
wzroku nie mógł brać udziału w walce czynnej. W NKN znalazł pole do
pracy. Jeździł teraz po terenie odzyskanego królestwa Polskiego z ramienia Biura NKN za tym, aby agitować przestrzegać przed nauczaniem
języka niemieckiego w szkołach. Robota była bardzo niebezpieczna,
trzeba było działać konspiracyjnie. Ziuk (Piłsudski) o tym wiedział. Koncepcja ochłapu Polski z roku 1916, która państwa centralne (Niemcy
i Austro-Węgry) raczyły Polsce przyznać, były przez Polaków nie do
przyjęcia. Naczelny Wódz Legionów (Piłsudski) formuje POW (Polską
Organizacje Wojskową), aby w plebiscycie śląskim przygotować odpowiedni teren do przeprowadzenia go z sukcesem. Kolega Popowicz
(Bolesław) późniejszy generał – kieruje pracami tymi na Śląsku. Niemcy masowo jednak rugają Polaków – Ślązaków myślących po Polsku.
Równocześnie we Wiedniu wraz z prezesem Nowakiem (Stanisławem)
prowadzą akcje charytatywną dla ogromnych rzesz nauczycieli, które
wobec przełamania frontu pod Gorlicami uciekają aż do Wiednia. Tu
się wypłaca pobory, tu są koła rozdawnictwa odzieży, tu można otrzymać tytułem odszkodowania drobne kwoty na przeżycie – Julek (Julian
Smulikowski) […] we Wiedniu stale urzęduje i z ramienia PTP (Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego) i Legionów kontaktuje się ze Związkiem Nauczycielskim też. NKN przenosi się do Oświęcimia i tu też opieka
otacza się nauczyciela. Wreszcie przejrzano podwójna grę gdy Piłsudski
nie pozwolił na składanie przysięgi Polsce okrojonej – z łaski rzuconej
nam jak ochłap. Toteż aresztowania nastąpiły niezwłocznie […] Sikorski wyłamuje się stąd niesnaski, ale legioniści karnie idą do więzień […]
nie takiej Polski chcieli, nie dla takiej Polski ginęli. Idą więc do Szczypiorna, Marmarosz (Węgry), Sziget (Węgry) i Beniaminowa. Piłsudski zaś
i Sosnkowski uwiezieni w Magdeburgu, czekają na dalsze losy.

Potwierdzenie przez Komitet Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego
na Sowińcu w Krakowie odbioru kwoty 258 zł i 30 gr. od pracowników Zarządu Głównego ZNP w Warszawie na budowę kopca.,
(Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).

(dokończenie w następnym numerze)
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Reprodukcje plakatów
niepodległościowych
ze zbiorów Muzeum
Niepodległości wydane
w 1998 r. w formie
pocztówek w 80-tą
rocznicę odzyskania
Niepodległości

