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Szanowni Czytelnicy !

Jak sygnalizowałem wcześniej – „Piłsudczyk” 

numer 79 – 80 - wydawany jest w specyficznej 

rzeczywistości społeczno-politycznej jaką spo-

wodowała pandemia „koronowirusa”. Z bogate-

go programu Planu  Pracy na rok 2020 niektóre 

tylko przedsięwzięcia udało się zrealizować. Nie 

mniej zostały przeprowadzone  w ograniczonym 

zakresie i  z zachowaniem rygorów narzuconych 

przepisami. Z satysfakcją należy podkreślić, iż 

w 2021 roku – z reguły – wszystkie zaplanowane 

przedsięwzięcia są realizowane, pomimo obowiązujących ograniczeń. Nale-

ży podkreślić determinacje i zaangażowanie – zarówno Zarządu Krajowego 

jak terenowych struktur Związku Piłsudczyków, w realizację zaplanowanych 

przedsięwzięć. Tą drogą Redakcja  „Piłsudczyka” wyraża serdeczne podzięko-

wanie wszystkim tym – a szczególnie Prezesowi ZPRP gen. ZP Stanisławowi 

Władysławowi Śliwie – którzy realizowali zadania Statutowe, dając świadec-

two naszemu piłsudczykowskiemu zawołaniu: Piłsudczyk – to człowiek czy-

nu! Dziękujemy także za przysłane materiały dzięki którym „pismo żyje” i daje 

świadectwo [przy stagnacji, czy zaniechaniu działalności wielu podobnych 

organizacji pozarządowych], o naszych dokonaniach. 

W aktualnym numerze polecamy: 

ROCZNICE – Artykuły: o 100. rocznicy Konstytucji Marcowej 1921 r. ko-

rzeniami sięgającej pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja 1791 r.  Sejmu 

Czteroletniego [1788-1792]; 100. Rocznicy Traktatu Ryskiego 1921 r. , kończą-

cego wojnę polsko-bolszewicka 1919 – 1920 r.; 100 –lecie Powstań Śląskich, 

a w szczególności III Powstania Śląskiego [2/3 maja 1921], w wyniku  którego 

Rzeczpospolita Polska odzyskała część Górnego Śląska. 

Z KART HISTORII – to artykuł  Stanisława Osmendy nt. „Kasztanka  Jó-

zefa Piłsudskiego oraz esej pióra dr. Wiesława Leszka Ząbka  pt. Katyń – za-

pomniany…

TRADYCJE – relacje z obchodów „Imienin Marszałka” w  Gdyni. Ostro-

wi Maz. Lublinie i Warszawie. Szczególnej uwadze poświęcamy informację 

z nadania budynkowi Dworca Głównego PKP w Krakowie imienia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego; obszerną relację z upamiętnienia zasiedlania ziem odzy-

skanych na Dolnym Śląsku przez osadników polskich m.in. w Goli Świdnic-

kiej oprac. przez kpt. ZP dr Adama Czmuchowskiego oraz relacje z obcho-

dów 76. rocznicy obławy augustowskiej w oprac. gen. bryg. ZP Stanisława 

Olszewskiego.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH –  to informacje z uroczystości or-

ganizowanych przez terenowe struktury ZPRP m.in.: z  Gdyni, Gdańska, War-

szawy, Krakowa, Lublina, Sejn czy Głowaczowa.

PUBLICYSTYKA – polecamy: cz. II artykułu  nt. „Józef Piłsudski a Związek 

Nauczycielstwa Polskiego” autorstwa  dr. Piotra Wierzbickiego.   

EPITAFIUM – ostatnia droga  śp. płk ZP Benedykta Tyszewicza oraz 

śp. płk WP, gen. bryg. ZP Włodzimierza Warchalskiego.

Redaktor Naczelny

dr Wiesław - Leszek Ząbek

Na okładce prezentujemy uroczystość nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego budynkowi Dworca Głów-
nego w Krakowie, w 86. rocznicę Jego śmierci z udziałem  m.in.: prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP Stani-
sława Władysława Śliwy i prezesa Zarządu PKP p. Krzysztofa Mamińskiego.  
          Red.
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100. rocznica Konstytucji Marcowej 1921 r. 

ROCZNICE

P
o objęciu w listopadzie 1918 r. przez Józefa Piłsudskiego 
władzy w Polsce, jako Naczelnik Państwa od początku po-
stanowił sprawować ten najwyższy Urząd, aż do zwołania 

Sejmu Ustawodawczego. W tym celu ogłosił dwa dekrety:
1. Zatwierdzający ordynację wyborczą do Sejmu: ,,Niniejszym za-

twierdzam przedłożony mi przez Radę Ministrów ordynację wy-
borczą do Sejmu Ustawodawczego – Józef Piłsudski – Naczelnik 
Państwa’’.

2. O wyborach do Sejmu Ustawodawczego, przewidzianych na 
dzień 26.01.1919 r.

W dniu 29.11.1918 roku Rząd Rzeczpospolitej ogłosił ordyna-
cję wyborczą, która stanowiła proporcjonalne głosowanie we-
dług list wyborczych. Głosować miał prawo każdy obywatel Pań-
stwa Polskiego po ukończeniu 21 lat życia, mieszkający w tym 
okręgu, w którym zarządzono wybory. 

Posiedzenie Sejmu Naczelnik Państwa zwołał na dzień 
10.02.1919 r. Uroczyste jego otwarcie poprzedziło nabożeństwo 
w Katedrze pod wezwaniem św. Jana, w której wziął udział: Józef 
Piłsudski – Naczelnik Państwa i Ignacy Jan Paderewski – Prezes 
Rady Ministrów, a także nowo wybrani posłowie, przedstawiciele 
obcych państw.

Następnie w Gmachu Sejmu ul. Wiejskiej, odbyło się pierw-
sze oficjalne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, gdzie expose 
wygłosił Józef Piłsudski m.in. mówiąc; „(...) Obdarzeni dziś zaufa-
niem narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia 
w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczpospolitej. Na tej podsta-
wie utworzyliście Sejm, oparty na prawach, przez wybrańców na-
rodu ustanowione. Prawa przez was uchwalone będą początkiem 
nowego życia wolnej i zjednoczonej Ojczyzny! (...) Życzę panom 
powodzenia w ich odpowiedzialnej pracy, ogłaszam I Sejm wolnej 
i zjednoczonej Rzeczpospolitej za otwarty; powołuje najstarszego 
z panów, posła Ferdynanda Fryderyka Radziwiłła, do objęcia tym-
czasowego przewodnictwa. […]”.

 Józef Piłsudski, po ukonstytuowaniu się Sejmu, [10.02.1919], 
złożył swój urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa w ręce 
Marszałka Sejmu, któremu oddał akt zrzeczenia się władzy. Sejm 
ponownie mianował go Naczelnikiem Państwa. Przejściowa dyk-
tatura Józefa Piłsudskiego w sprawowaniu władzy państwowej 
była koniecznością i tłumaczyła się tym, że wcześniej był Na-
czelnym Wodzem i Naczelnikiem Państwa, które sam stworzył. 
W przemówieniu Józefa Piłsudskiego do posłów jasno wyraziło 
się jego stanowisko do spraw państwowych i odniesienie się do 
Sejmu oraz żywiony szacunek, którym pragnął obdarzyć repre-
zentację Narodu – Sejm.

Jesienią 1920 r, kiedy ucichły walki na froncie wschodnim, 
Marszałek podjął intensywne prace nad konstytucją. Utworzo-
na jeszcze w okresie trwania wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. 
Komisja Konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego [luty 1919] pod 
przewodnictwem Władysława Seydy [ZLN], Macieja Rataja [PSL 
„Wyzwolenie”], i Mieczysławem Niedziałkowskim [PPS] opra-

cowała kilka projektów ustawy zasadniczej. Wobec zagrożenia 
państwa przed „nawała bolszewicką” debatę konstytucyjną za-
wieszono.

Prace nad Konstytucją wznowiono we wrześniu 1920 r. pomi-
mo, iż wokół projekty przedstawiane przez Komisję Konstytucyj-
ną wzbudzały ogromne kontrowersje, grożące nawet rozwiąza-
niem Sejmu Ustawodawczego i rozpisaniem nowych wyborów. 
Dotyczyło to m.in.: powołania wyższej izby parlamentu [Senatu], 
łączenia funkcji prezydenta i naczelnego wodza w czasie wojny, 
zakresu władzy prezydenta i formy jego wyboru. Narodowa De-
mokracja dążyła do ograniczenia władzy prezydenta w obawie, 
że stanowisko to obejmie Józef Piłsudski. Natomiast PPS i PSL 
„Wyzwolenie” przeciwne było powołaniu Senatu sądząc, iż ogra-
niczy on ludowy charakter demokracji polskiej. Ostatecznie po 
trzecim głosowaniu [15 III 1921] po zawartych kompromisach 
dnia 17 marca 1921 r. Sejm uchwalił konstytucję Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Składała się z siedmiu rozdziałów: I - Rzeczypospolita, 
II – Władza Ustawodawcza, III – Władza wykonawcza, IV – Sądow-
nictwo, V – Powszechne prawa i obowiązki obywatelskie, VI – Po-
stanowienia ogólne, VII – Postanowienia przejściowe. Rzeczpo-
spolita Polska w myśl konstytucji była republiką parlamen-
tarną, w której organa władzy podzielone były na: ustawo-
dawcze, wykonawcze i sadownicze. Organami ustawodawczy-
mi miały być sejm i senat, wybierany co 5 lat w powszechnych, 
tajnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych wyborach 
przez obywateli, którzy ukończyli 21 lat [sejm] i 30 lat [senat]. 
Władzę wykonawczą sprawował prezydent oraz rząd. Wyboru 
prezydenta dokonywało Zgromadzenie Narodowe. Nie mniej 
prerogatywy prezydenta były mocno ograniczone, gdyż podpi-
sywał ustawy ale łącznie z premierem i odpowiednim ministrem. 
Natomiast sadownictwo oparto na zasadach niezawisłości i nie-
usuwalności sędziów, prawa do korzystania z immunitetu. 

W myśl aktów Ustawy Zasadniczej wszyscy obywatele 
byli równi wobec prawa. Zniesiono przywileje rodowe, nie 
uznawano herbów ani tytułów. Konstytucja uznała własność 
prywatną za główną podstawę ustrojową, nietykalność oso-
bistą, wolność prasy i swobodę wypowiadania poglądów. 
Polska Konstytucja Marcowa należała do najbardziej demo-
kratycznych konstytucji europejskich.

Józef Piłsudski nie był więc dyktatorem, lecz szczerym de-
mokratą i parlamentarzystą. Przeczyła Dyktaturze uchwalo-
na Konstytucja Marcowa, a później Konstytucja Kwietniowa 
z 1935 r. Marszałek był zwolennikiem władzy autorytarnej, 
wymagającej bezwzględnego posłuchu, co nie kolidowało 
z prowadzeniem w jej ramach najbardziej liberalnej i repu-
blikańskiej kontroli nad nią czynnika społecznego, żądał 
więc tej obiektywnej i sprawiedliwej kontroli od Sejmu i spo-
łeczeństwa.

dr Wiesław Leszek Ząbek

Wśród licznych rocznicowych uroczystości obchodzonych w roku bieżącym, w naszym kraju zgoła niezauważalnie minęła 
100. Rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921 r. Jej wymierna waga jej jest tym większa, iż stanowiła rzeczywisty przy-
kład postawy Józefa Piłsudskiego do istoty demokracji i parlamentaryzmu w sprawowaniu władzy w odzyskującej Niepod-
ległość Rzeczypospolitej. Wbrew bowiem „‘obiegowym” ocenom o dyktatorskiej roli marszałka w sprawowaniu przekazanej 
mu przez Naród misji państwowotwórczej, Józef Piłsudski wielką uwagę przywiązywał do demokracji i parlamentaryzmu 
jako formy sprawowania władzy. 
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W SETNĄ ROCZNICĘ TRAKTATU RYSKIEGO

N
iemal bez echa przeszła w  kraju 100. rocznica (18 marca 
2021 r.) podpisania traktatu pokojowego w Rydze pomię-
dzy Rzeczpospolitą Polską a Rosją bolszewicką. Traktat ten 

kończył ważny etap w dziejach naszego kraju – walkę o kształto-
wanie granicy wschodniej, a przede wszystkim o obronę Niepod-
ległości Rzeczypospolitej.

Rokowania pokojowe między Polska a bolszewicką Rosja roz-
poczęły się już w sierpniu 1920 r. w Mińsku Litewskim. Delegacji 
polskiej przewodniczył wiceminister Spraw Zagranicznych Jan 
Dąbski, a bolszewickiej – pomocnik komisarza wojennego sztabu 
polowego bolszewickiej armii łotewskiej Karl Daniszewski. Roz-
mowy rozpoczynały się w szczególnie niekorzystnym dla Polaków 
momencie: wojska bolszewickie docierały do Warszawy. W  tym 
czasie szczególną rolę odegrał nieco zapomniany polski bohater 
– legionista mjr Kazimierz Stamirowski (w 1943 r. zamordowany 
przez Niemców w obozie w Auschwitz). W nocy 18 sierpnia 1920 r. 
przedostał się do radiostacji bolszewickiej, zdobywając informacje 
o klęsce Armii Czerwonej pod Warszawą. Informacje te przekazał 
izolowanej od wiadomości z  zewnątrz polskiej delegacji, co jej 
umożliwiło usztywnienie taktyki negocjacyjnej.

21 września, wobec zwycięskiej ofensywy polskich wojsk, roko-
wania przeniesiono do stolicy Łotwy – Rygi, a Daniszewskiego przy 
stole rokowań zastąpił bolszewicki dyplomata Adolf Joff e.

Większość polskiej delegacji stanowili zwolennicy koncep-
cji politycznych narodowej demokracji, przeciwni federacyj-
nej koncepcji Józefa Piłsudskiego. To z kolei miało swoje na-
stępstwa w podpisanej umowie pokojowej.

Już na początku właściwych rozmów polska delegacja uznała 
bolszewickie państwo ukraińskie jako stronę rokowań, co w konse-
kwencji oznaczało wycofanie uznania dla sojuszniczej Ukraińskiej 
Republiki Ludowej, której oddziały walczyły z  bolszewikami po 
stronie polskiej. Warto przypomnieć, iż treść traktatu pokojowego 
w języku ukraińskim musiał sporządzić Leon Wasilewski, gdyż bol-
szewicy ukraińscy nie władali dostatecznie tym językiem…

Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Ry-
dze dnia 18 marca 1921 r., był poprzedzony Umową o  prelimina-
cyjnym pokoju i rozejmie między Rzeczypospolitą Polską a Rosyjską 
Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną 
Republiką Rad, podpisaną 12 października 1920 r. i  kończącą 18 
października działania wojenne.

Układ pokojowy podpisany w Rydze ustalał przebieg granicy 
między Polską a  Rosją bolszewicką. Przebiegała ona w  zasadzie 
zgodnie z linią II rozbioru Polski z 1793 r.

W następstwie umowy pokojowej Polska miała otrzymać wy-
płatę 30 mln rubli w złocie (wg cen z 1913 r.) tytułem rekompen-
saty za wkład ziem polskich w budowanie gospodarki rosyjskiej 
(ostatecznie nigdy pieniądze te nie zostały wypłacone), a  także 
Rosja miała zwrócić zagrabione w czasie zaborów dzieła sztuki i za-
bytki. Jednak i to postanowienie nie zostało w pełni zrealizowane. 
Zwrócono (na zasadzie wzajemności) arrasy wawelskie, jedyne za-
chowane polskie insygnium koronacyjne (Szczerbiec) oraz pomnik 
ks. Józefa Poniatowskiego, znajdujący się obecnie przed pałacem 
prezydenckim w Warszawie. Traktat ten określił również losy lud-
ności polskiej znajdującej się na terytorium kontrolowanym przez 
bolszewików.

Układ pokojowy, podpisany 18 marca 1921 r. przez obie strony 
w pałacu Czarnogłowców w Rydze, wszedł w życie 30 kwietnia.

Choć (jak się okazało) nie przyniósł trwałego rozwiązania sto-
sunków polsko-sowieckich, to warty jest przypomnienia z okazji 
100. rocznicy jego podpisania.

* * *

Związek Piłsudczyków RP aktywnie włączył się w obchody tej 
rocznicy. 13 czerwca w Pruszkowie odbędzie się odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej upamiętniającej kapelanów wojny 1920 r., pracu-
jących w pruszkowskich parafi ach. Byli to księża Franciszek Bature-
wicz, Klemens Cyruliński i Władysław Roguski. 

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Okręg Mazowiecki związ-
ku, a  organizatorem (z  jego ramienia) ks. płk ZP Krzysztof Gołę-
biewski, a także parafi a pw. św. Kazimierza Królewicza w Pruszko-
wie i Ordynariat Polowy WP.

Wiktor Cygan

Ostatnia strona Traktatu Pokojowego w RydzePolscy delegaci w Rydze, 1921. Od lewej Edward Lechowicz, Leon Wasi-
lewski, Jan Dąbski, Henryk Strasburger i Stanisław Kauzik

ROCZNICE
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100–lecie Powstań Śląskich

ROCZNICE

Z kart historii…
Śląsk obejmujący obszar położony w dorzeczu górnej i środko-

wej Odry w VIII-IX w. zamieszkiwał lud zachodniosłowiański, w tym 
najliczniejsze plemię Ślęzan, które w X wieku włączone zostało do 
tworzącej się Polski. W okresie rozdrobnienia dzielnicowego aż do 
zjednoczenia ziem polskich został podporządkowany Czechom. 
W 1348 r. król Kazimierz Wielki zrzekł się praw do Śląska. W XV w. 
do Królestwa Polskiego włączone zostały ze Śląska tylko księstwa: 
oświęcimskie, zatorskie, siewierskie. Ostatecznie piastowska li-
nia książąt śląskich wygasa w 1675 r. wraz ze śmiercią ostatniego 
księcia piastowskiego a Śląsk przechodzi pod panowanie Habs-
burgów. Wraz z rozwojem miast na Śląsku zaczyna dominować 
żywioł niemiecki. Natomiast na wsiach ludność etnicznie polska, 
pielęgnuje tradycje narodowe i stara się utrzymać więzy kulturo-
we, językowe i gospodarcze z Polską.

Śląsk dzielił się na krainy geograficzne: Górny i Dolny Śląsk; 
Śląsk Opolski czy na południu Śląsk Cieszyński. W wyniku wojen 
śląskich w XVIII w. zostaje oderwany od Austrii i przechodzi pod 
panowanie Prus, którzy wobec miejscowej ludności zaczęli sto-
sować ostrą politykę germanizacyjną. W drugiej połowie XIX w. 
wśród Ślązaków polskiego pochodzenia rodzi się proces odro-
dzenia narodowego, polegający m.in. na wprowadzanie języka 
polskiego do szkolnictwa i administracji lokalnej. Odżywa polska 
kultura i twórczość, szczególnie ludowa. Powstają także liczne cza-
sopisma polskie. Ujawniają się ruchy narodowe i społeczne. Nato-
miast w początkach XX w. następuje wzrost aktywności polskich 
elit dążących do odzyskania niepodległości.

I Powstanie Śląskie 1919 r.
Przeważająca część ludności polskiej Górnego Śląska mimo 

wielowiekowe niewoli, pruskiej polityki „Kulturkampf” oraz ostrej 
akcji germanizacyjnej zachowała narodową tożsamość. Według 
spisu rządowego z 1910 r. Polacy na tych terenach stanowili 60% 
ogółu mieszkańców, a według statystyki szkolnej 70%. Niewątpli-
wy wpływ na rodzenie się świadomości narodowej Polaków miały 
patriotyczne organizacje sportowo-militarne, m.in.: Polskie Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz założona w konspiracji Polska 
Organizacja Wojskowa [POW]. Klęska Niemiec w I wojnie świato-
wej stworzyła warunki do podjęcia akcji narodowowyzwoleńczej. 

Decyzja wielkich mocarstw dotycząca rozwiązania problemu 
Górnego Śląska na podstawie przeprowadzonego plebiscytu 
a zarazem odstąpienie od preferowanych przez Polaków zasad 
etnicznych wywołała kontrowersje i niezadowolenie polskiej lud-

ności Górnego Śląska. Tym bardziej, iż nieprzychylne stanowisko 
dla sprawy przyłączenia Górnego Śląska do Polski wyrażał premier 
rządu brytyjskiego Lloyd Georg. Podobnie rząd polski Ignacego 
Padarewskiego niechętny był powstaniu bojąc się ostrej reakcji 
brytyjskiej i mocarstw zachodnich. Pomimo sprzeciwu działaczy 
politycznych skupionych wobec Wojciecha Korfantego, kierow-
nictwo POW rozpoczęło przygotowania do powstania, którego 
rozpoczęcie wyznaczono na 23 czerwca 1919 r. [została podjęta 
na odprawie komendantów powiatowych POW, w dniu 18 czerw-
ca 1919 r. w Piotrowicach]. Nacisk Wojciecha Korfantego na kie-
rownictwo POW spowodował zawieszenie powstania. Rozkazy 
odwołujące akcję zbrojną nie dotarły do wszystkich placówek. 
Doszło do starć zbrojnych w powiatach: Koźle, Kluczbork i Olesno. 
Niemcy z niezwykłą brutalnością rozprawili się z powstańcami. 
15 sierpnia 1919 r. dokonali krwawej masakry robotników w ko-
palni w Mysłowicach. Wieść o masakrze wywołała gwałtowne 
oburzenie na Górnym Śląsku. Doprowadziło do ogłoszenia straj-
ku generalnego, a kierownictwo POW ponownie [w nocy z 17 na 
18 sierpnia 1919 r.] rozpoczęło na szeroką skale akcję zbrojną. Po-
wstanie swym zasięgiem objęło wschodnią część Górnego Śląska. 
Objęły cały powiaty: rybnicki i pszczyński, a także Tarnowskie Góry, 
Bytom i Katowice. Niemcy zaniepokojeni sukcesami powstańczy-
mi ściągnęli z Niemiec oddziały frontowe, w tym m.in. 11 dywizję 
piechoty. Doprowadziło to do ostatecznego zdławienia powstania 
w dniu 24 sierpnia 1919 r.

Okres zaborów 1795-1918, trwający prawie 123 lata, naznaczony był zrywami niepodległościowymi, które wywierały istotny wpływ 
na kształtowanie się świadomości społecznej naszego narodu. Powstania narodowe, przegrane militarnie, aktywizowały społeczeń-
stwo polskie, rozwijały świadomość i tożsamość narodową. Uświadamiały zaborcom, że naród polski nigdy nie pogodzi się z utratą 
niepodległości i wolności. Polska w listopadzie 1918 r. odzyskała niepodległość. Złożył się na nią zbiorowy wysiłek całego społeczeń-
stwa polskiego, wiernego legendzie powstaniowej, zachowującego przez lata niewoli tożsamość narodową i chrześcijański system 
wartości. Proklamowanie powstania niepodległej Polski, nie było tożsame z określeniem jej kształtu terytorialnego. Przyszło jednak 
powstającemu państwu w latach 1918-1921 z bronią w ręku wykuwać ostateczny kształt naszego państwa. Największą była woj-
na polsko-bolszewicka 1919-1920 r. Znaczne zaangażowanie militarne wymagała: wojna z Ukraińcami o Galicję Wschodnią [m.in. 
Lwów], z Litwinami o Wileńszczyznę i Suwalszczyznę Południową [m.in. Powstanie Sejnieńskie], wcześnie Powstanie Wielkopolskie 
z Czechami o Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę.  Z tym, iż ludność polska byłego zaboru pruskiego sama musiała prowadzić walkę o po-
łączenie z Macierzą. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie miało ożywczy wpływ na Polaków z Górnego Śląska w jej walce o powrót do 
Polski. Wywarło wpływ na decyzje mocarstw zachodnich o przyłączeniu tej dzielnicy do Polski.

Powstańcza placówka na północnych peryferiach Olesna. 
Fot. Archiwum Państwowe w Opolu
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II Powstanie Śląskie 1920 r. 
Pomimo rozpętania przez Niemcy terroru na Górnym Ślą-

sku miejscowa ludność nie poniechała myśli o kontynuowaniu 
walki w celu połączenia się z Macierzą. Na mocy podpisanego 
z Niemcami traktatu pokojowego mocarstwa zachodnie zade-
cydowały o przeprowadzenie na spornych ziemiach plebiscytu. 
Władzę na Górnym Śląsku przejęła powołana przez nich Mię-
dzynarodowa Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Przy Komisji 
akredytowano przedstawicieli Polski i Niemiec. W lutym 1920 r. 
utworzono Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Kor-
fantym na czele. Na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. sytuacja 
polityczna na Górnym Śląsku zaostrzyła się z powodu brutalnej 
polityki narodowościowej, terroru wobec ludności polskiej pro-
wadzonej ze strony Niemiec. Tym bardziej, że Rzeczypospolita 
uwikłana była w wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. Dowództwo 
POW ponownie przystąpiło do przygotowywania samoobro-
ny. W dniu 19 sierpnia 1920 r. POW wydała rozkaz rozpoczęcia 
powstania zbrojnego w powiatach: bytomskim, katowickim, 
gliwickim, lublinieckim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, 
tarnogórskim, toszeckim i zabrzańskim. W ciągu paru dni zreali-
zowano wyznaczone cele. Akcja Polaków zaskoczyła Niemców. 
Reakcja Międzynarodowej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej 
odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa na Górnym Śląsku 
doprowadziła do zakończenia powstania, w dniu 25 sierpnia 
1920 r. Podpisane ze strony Wojciecha Korfantego z przedsta-
wicielem niemieckim porozumienie doprowadziło do usunię-
cia z Górnego Śląska niemieckiej policji Sipo i utworzenia w to 
miejsce polsko-niemieckiej policji plebiscytowej Apo. Drugie 
powstanie śląskie chociaż trwało zaledwie tydzień było lepiej 
przygotowane i dowodzone. Dostarczyło cennych doświad-
czeń militarnych. Do walki wkraczały wcześniej przygotowane 
a nie pospiesznie mobilizowane grupy bojowe, sprawdzono 
skuteczność działań specjalnych i dywersyjnych.

III Powstanie Śląskie
W miejsce rozwiązanej i zdekonspirowanej POW utworzono 

nową, także tajną organizację wojskowa – Centralę Wychowa-
nia Fizycznego [pod koniec 1920 r. liczyła około 16 tys. człon-
ków]. Formalnie działała jako agenda Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego. W rzeczywistości wykonywała zadania sta-
wiane jej przez II Oddział Sztabu MSWojsk. Celem jej było przy-
gotowanie do ewentualnych działań wojskowych na terenie 

Górnego Śląska. W zakresie tym współpracowała z organizacja 
paramilitarną „Sokół”, która na tym terenie zrzeszało około 35 
tys. członków. Wobec zbliżającego się terminu plebiscytu z in-
spiracji strony polskiej powołano kolejną tajna organizację woj-
skowa – Dowództwo Obrony Plebiscytu, która przejęła od CWF 
zadania militarne.

20 marca 1921 r. na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt. Za 
powrotem do Polski opowiedziało się tylko 40% głosujących. 
Niemcy usatysfakcjonowani wynikiem dążyli ażeby cały Górny 
Śląsk należał do Niemiec i podjęli – w tym zakresie – zarów-
no działania polityczne jak też terrorystyczne wobec ludności 
polskiej. W tej sytuacji Kierownictwo Dowództwa Obrony Ple-
biscytu podjęło prace nad planem kolejnego powstania , przyj-
mując – tym razem – wariant prowadzenia regularnych działań 
zbrojnych, a działania partyzanckie ludności miejscowej trak-
tując jako formę pomocniczą przydatną w pierwszym okresie 
powstania.

Wybuch powstania 3 maja 1921 r. zaskoczyl stronę niemiec-
ką, a zwłaszcza szybkość i siła polskiego uderzenia. Powstańcze 
oddziały były podzielone na trzy grupy: Grupa „Północ” w sile 
trzech pułków; Grupa „Wschód” – 9 pułków oraz Grupa „Połu-
dnie” – 4 pułki. Łącznie siły polskie liczyło około 36 tys, powstań-
ców. Krwawe wielodniowe walki stoczono o rejon i Górę Św. 
Anny pozostającej później symbolem powstania. Akcja strony 
polskiej nie zyskała poparcia mocarstw zachodnich. Premier 
rządu brytyjskiego Dawid Lloyd George zaszantażował nawet 
rząd Polski – wyrażeniem zgody na jawną interwencję armii 
niemieckiej, ażeby jak się wyraził „zlikwidowała polski bunt”. 
25 maja 1921 r. doszło do zawieszenia broni i wstrzymano to-
czone walki. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscyto-
wa nalegała na zakończenie powstania. 31 maja 1921 r. Niemcy 
naruszyli rozejm i wznowili natarcie w rejonie Góry Św. Anny. 
Rozpoczęła się trzecia faza powstania, która trwała do 25 czerw-
ca. Ostatecznie pod naciskiem mocarstw zachodnich Niemcy 
zmuszeni zostali do podpisania układu. Przewidywał on, że do 
5 lipca obszar plebiscytowy opuszczą zarówno powstańcy jak 
i wojska niemieckie. III Powstanie Śląskie ostatecznie zakończy-
ło się 5 lipca 1921 r.

12 października 1921 r. Liga Narodów podjęła decyzję o po-
dziale Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy. Decyzja ta zo-
stała zaakceptowana 20 października 1921 r. przez Radę Amba-
sadorów. Polsce przyznano 29% obszaru objętego plebiscytem 
zamieszkałego przez 46% ludności. Na przyznanej Polsce części 
Górnego Sląska zamieszkiwało około 250 tys. Niemców, a z ko-
lei po stronie niemieckiej 350 tys. Polaków. Chociaż Rzeczpo-
spolita pod względem obszaru otrzymała tylko część Górnego 
Śląska, był to jednak teren najbardziej uprzemysłowiony. [dla 
przykładu na 61 kopalń – Polska otrzymała 53, w ty większość 
stalowni, hut czy innych dużych zakładów przemysłowych].

Podkreślenia wymaga fakt, iż zryw powstańczy ludu 
polskiego na Górnym Śląsku walnie przyczynił się do po-
wrotu jego części do Polski. Pomimo niechętnego stosunku 
do Polaków premiera rządu Wielkiej Brytanii, który także 
powstrzymał decyzję Konferencji Paryskiej o przyznaniu 
Górnego Śląska Polsce, a także rozwiazywania sporów te-
rytorialnych na drodze przynależności etnicznej a nie ple-
biscytowej. Tym samym, w 1922 roku ostatecznie kończy 
się walka Polaków o kształt granicy Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

dr Wiesław Leszek Ząbek 

III Powstanie Śląskie - powstańczy ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 
1908 na podstawie saneczkowej w akcji nad Odrą, 1921 r. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Poszukiwanie katyńskiej prawdy…

P
o 60–ciu latach Zbrodni Katyńskiej postawione zostały 
Pomniki – Memoriały ofi ar systemu totalitarnego spośród 
ludności rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej i pol-

skiej, m.in. pierwszy z  nich, Pomnik Ofi ar Totalitaryzmu, położony 
w podcharkowskich Partichatkach, odsłonił w dniu 17 czerwca 2000 
r. Premier Jerzy Buzek z udziałem Premiera Ukrainy, duchowieństwa 
i przedstawicieli Rodzin Katyńskich. Następnie od kilku lat nad „doła-
mi śmierci” w Katyniu i Miednoje zaległa niezrozumiała cisza.

W 81. rocznicę wymordowania 21857 ofi cerów Wojska Polskie-
go i Policji Państwowej, intelektualistów i przedsiębiorców interno-
wanych w obozach jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobiel-
sku, a rozstrzelanych w Katyniu, Twerze i Charkowie przywołujemy 
ICH pamięć – bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny, elitę na-
rodu polskiego.

To nasza pamięć, rodzin pomordowanych, gdy panowała 
ogólnoświatowa zmowa milczenia, gdy zakazane było pod groźbą 
represji mówić o Mordzie Katyńskim, w czasach totalitarnego znie-
wolenia, chroniła Ich postacie od zapomnienia. Nadszedł więc czas 
ażeby, Ich bohaterska, męczeńska śmierć doczekała się właściwego 
szacunku i hołdu.

Chociaż minęło z górą ponad 80 lat, jeńcy z „katyńskich lasów” 
nadal pozostają na obczyźnie, w zgotowanych im przez stalinow-
skich „sierpaczy” „dołach śmierci”, w poniżeniu i hańbie, którą nie 
zetrze postawienie na ICH szczątkach Memoriału ku pamięci ofi ar 
totalitaryzmu – dziś propagandowo, wbrew normom prawa mię-
dzynarodowego, nazwanego „cmentarzami wojennymi” ofi ar „Gol-
goty Wschodu”.

„Jesteśmy świadomi, jak wielką zbrodnią był Katyń! Naszym 
świętym obowiązkiem jest oddać należny hołd pomordowanym.{...}
Tu przecież chodzi o naszą godność, o godność Polaków...” – pisał ks. 
prałat Zdzisław J. Peszkowski [Nasz Dziennik. Poniedziałek, 17 lipca 
2000].

Jako reprezentanci środowiska „rodziny saperskiej”, a zarazem 
rodzin katyńskich jesteśmy szczególnie zobowiązani do okazywa-

nia szacunku zgładzonym w Katyniu ofi cerom Wojska Polskiego,[ 
w tym tez saperom] do walki o godność i pamięć. To święty obo-
wiązek nakłada na nas konieczność wypełnienia Ich ostatniej woli 
– powrotu do Ojczyzny.

Trudno nie zauważyć, że pozostawienie szczątków Ofi ar wśród 
pomordowanej ludności cywilnej, różnych narodowości i nie usta-
lonych danych oraz „wykroczeń”, prowadzi jednoznacznie do „wto-
pienia” Zbrodni Katyńskiej w  inne ofi ary zbrodni systemu totali-
tarnego. Sprzyja wymazywaniu z pamięci Narodu Polskiego całej 
prawdy i wiedzy o ofi arach Mordu Katyńskiego. Prowadzi do po-
litycznych manipulacji. Tym bardziej, iż do tej pory strona rosyjska 
nie wydała stosownego aktu potępienia i „przeprosin”, a procedury 
prokuratorskiego dochodzenia winnych zbrodni zostały zawieszo-
ne na czas nieokreślony.

Musimy mówić o Nich, bynajmniej nie bezimiennych, roz-
mytych w ofi arach totalitarnego systemu stalinowskiego czy 
gehenny „Golgoty Wschodu”. Wbrew niezrozumiałej „racji sta-
nu”, czy spektakularnych, politycznych „fajerwerkach”, prawda 
o MORDZIE KATYŃSKIM nie może być wymazana ze świado-
mości społecznej czy przykrywana ofensywną narracją „nowej 
polityki historycznej”.

W  czyim interesie jest „zmowa milczenia”, nie ukazywanie 
ich zasług poniesionych w służbie Ojczyzny? Ci bohaterowie walk 
o niepodległość Rzeczypospolitej ciągle czekają na uhonorowanie 
Ich Orderem Virtuti Militari, nadanym Im zbiorowo przez b. Prezy-
denta RP na obczyźnie. Czy sprawą niemożliwą do realizacji jest 
zaliczenie Ich do powstającego aktualnie Korpusu Weterana i wrę-
czenie rodzinom wymordowanych patentów ze stosownym po-
śmiertnym awansem na kolejny stopień ofi cerski? Na co czeka Woj-
sko Polskie szukające tożsamości w narodowej tradycji i społecznej 
akceptacji. Czemu nie są „żołnierze Katynia”, kawalerowie Orderu 
Virtuti Militari, Krzyża Walecznych – patronami jednostek Wojska 
Polskiego, Oni – bohaterowie walk legionowych i wojny polsko 
– bolszewickiej 1920 r.!

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewickiej ZSRR podjęło 

decyzję o wymordowaniu ponad 25 tys .obywateli narodowości polskiej: ofi cerów, policjantów i funkcjonariuszy II Rzeczypo-

spolitej Polskiej, internowanych po 17 września 1939 r., przetrzymywanych w obozach: w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobiel-

sku oraz w innych miejscach kaźni na terenie Ukrainy i Białorusi.
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W  czyim interesie jest karmienie społeczeństwa polskie-
go kłamstwem o budowie cmentarzy wojennych w miejscach 
kaźni, przeprowadzonych ekshumacjach i  utworzeniu kwater 
żołnierskich. Powszechnie ukrywaną prawdą jest to, że ni-
gdzie – ani w Katyniu, ani w Miednoje ani też w Charkowie nie 
przeprowadzono pełnej ekshumacji i nie przeniesiono szcząt-
ków na nowe miejsca, czyli „nowe cmentarze” piszą wdowy 
katyńskie „Mówmy prawdę, choćby najboleśniejszą” [„Głos”, 
8 VII 2000 ]. Czemu uporczywie mówimy o „grobach katyńskich” 
– kłamstwa? Tam są doły hańby. W Katyniu po częściowej eks-
humacji szczątki ofi cerów Wojska Polskiego wrzucono do tych 
samych dołów w celofanowych workach na śmieci, w Miednoje 
na zwłokach prokuratorów i ofi cerów Policji Państwowej posta-
wiono kloaki służące kuracjuszom ośrodka wypoczynkowego 
NKWD. „Piłsudczyk”, nr 9/36/ W-wa 2000]. Nigdy „doły śmierci” 
nie będą i nie mogą być grobami, a miejsca kaźni kwatera-
mi wojennymi.

Nigdy też „doły śmierci” nie będą cmentarzami, pomi-
mo iście ekwilibrystycznych kombinacji Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i  Męczeństwa zmieniającej „doły śmierci” na bardziej 
urzędową nazwę „grób zbiorowy”. Tym bardziej, iż „Instrukcja 
dotycząca miejsc [mordu] w  Katyniu, Charkowie i  Mied-
noje, zatwierdzona przez Komitet ds. Budownictwa ZSRR 
w oparciu o Zarządzenie Ministerstwa Kultury ZSRR nr 203 
z 13 maja 1986 roku” o „ewidencjonowaniu i zabezpiecze-
niu NIENARUSZALNEGO ZACHOWANIA stałych pomników 
historii i kultury” zezwoliła tylko Radzie Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa na prowadzenie „PRAC REMONTOWO-RESTAURA-
CYJNYCH przy POMNIKU HISTORII KULTURY ZSRR” na Pań-
stwowym Kompleksie Memorialnym w Miednoje i Katyniu.

Dlaczego do tej pory nie ukazały się akty potępiające Zbrod-
nie Ludobójstwa na elicie intelektualnej Polski. Katyń – to nie tyl-
ko klęska Polski, to klęska wolnego świata zaplątanego w zmowę 
milczenia i swoistą rację stanu nakazującego milczeć i trwać dalej 
w kłamstwie. „Mord ten w zamierzeniu ówczesnych władz radziec-
kich miał stać się śmiertelnym ciosem zadanym naszemu narodowi. 
Mordowano bowiem elitę intelektualną i polityczną Rzeczypospoli-
tej...” pisał w Posłaniu Komitetu Katyńskiego jego przewodniczą-
cy śp. Stefan Melak [Rzeczpospolita z dnia 3.04.1990 r.]. Mord Ka-
tyński nie był dziełem jednostek, grup czy też tłumów. „Ten mord 
był dziełem samego państwa popełnionym z rozkazu jego naj-
wyższych władz”. Z  pogwałcenia prawa wynika odpowiedzial-
ność Związku Radzieckiego [aktualnie Rosji] przed Polską i naro-

dami świata. Odpowiedzialność rodzi konkretne konsekwencje 
ciążące na państwie w jego ciągłości [Rosja], których nie może 
uchylić zmiana systemu ani tym bardziej zmiana ekipy rządzącej. 
„Zaś rozmiary tego ludobójstwa, akt masowej zagłady, nie-
zależnie od istnienia formalno prawnych podstaw nakazują 
jego osądzenie....”  [Pierwszy krok władz ZSRR ku prawdzie, „Rzecz-
pospolita” z dnia 15.06.1990 r.].

Katyń staje się dziś synonimem naszej tożsamości narodo-
wej, synonimem wrażliwości demokratycznego świata, który 
nie może obojętnie przechodzić wobec zbrodni ludobójstwa, 
zbrodni nie potępionej i nie osądzonej. Rodzi się więc kolejne 
pytanie: dlaczego unicestwiono śledztwo w sprawie zbrod-
ni katyńskiej prowadzone przez Prokuraturę Rosyjską?

W dniu 2 września 1993 r. Prokurator Generalny RP wszczął 
suwerenne polskie śledztwo w  sprawie Katynia. 15 września 
przedstawiciele środowisk niepodległościowych złożyli u Pro-
kuratora Generalnego RP wniosek „o  rozszerzenie wszczętego 
w dniu 2 września 1993 r. przez Prokuratora Generalnego RP su-
werennego postępowania karnego w sprawie Zbrodni Katyńskiej 
– na pozostałe zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, 
popełnione czynem ciągłym wobec Narodu Polskiego przez Rosję 
sowiecką”. [Memorandum z dnia 17 września 1997r.] Dlaczego 
nie wyrażono zgody na dalsze kontynuowanie wszczętego 
w dniu 2 września 1993 r, niezależnego polskiego śledztwa.

Częściową odpowiedź na to bulwersujące pytanie przynosi 
dwuznaczne oświadczenie Federacji Rodzin Katyńskich [PAP 
3.09.1993 r], cyt: „...Zaskakuje to tym bardziej, że prowadzone 
śledztwo zmierza ku końcowi, że za cztery miesiące miał nastąpić 
jego fi nał. Naczelna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej 
zgromadziła dotychczas aż 180 tomów akt śledczych zawierają-
cych ponad 50 000 kart, pochodzących głównie z niedostępnych 
dotychczas archiwów rosyjskich, o  nieocenionej dla Polski war-
tości”. – stwierdza Federacja. Szerzej ilustruje to oświadczenie 
wystąpienie byłego posła AWS Jana Piątkowskiego b. mini-
stra sprawiedliwości w rządzie Hanny Suchockiej, wygłoszone 
13 kwietnia br. w Sejmie RP. „... Po raz drugi po 6 latach przery-
wam dalszą zmowę milczenia wokół ukarania sprawców zbrodni 
katyńskiej. Przerywam spokojne, zaprogramowane celebrowa-
nie obchodów 60 rocznicy mordu. Jedni uznają to za dysonans 
w akordach aklamacyjnie przyjmowanych przez Sejm i Senat Rze-
czypospolitej Polskiej uchwał, inni uznają to za psucie stosunków 
polsko – rosyjskich, tak jak to miało miejsce 6 lat temu, kiedy jako 
minister sprawiedliwości i prokurator generalny miałem odwagę 
zarządzić wszczęcie polskiego śledztwa w sprawie tej zbrodni. Po-
winienem krzyczeć o sprawiedliwość w tej sprawie, chociaż w oj-
czyźnie pomordowanych bohaterów Katyń jest nadal symbo-
lem bezprawia i cierpienia.

REKWIEM: W  piątkowe popołudnie, 7 lipca 2000 r. 
w  podprzemyskich Pikulicach w  wojskowej nekropoli po-
chowano szczątki poległych żołnierzy UPA. „Zakończyła się, 
jak mówi śp. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony pamięci 
Walk i Męczeństw, „birczańska odyseja”. Szczątki poległych człon-
ków UPA, ekshumowane pod Birczą czekały na pochówek [...] pra-
wie rok, prochy zebrane z Lisznej pod Sanokiem – osiem lat. [Zb. 
Lentowicz Koniec birczańskiej odysei „Rzeczpospolita” 8-9 lipca 
2000]. „– Każdy poległy, niezależnie od narodowości i strony, 
po której walczył, ma prawo do grobu i nazwiska” – stwierdził 
w czasie uroczystości pogrzebowych Sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa śp. dr Andrzej Przewoźnik.

Czy każdy?.....
dr Wiesław Leszek Ząbek
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S
chyłek XIX wieku. Represje caratu po klęsce powstania stycz-
niowego szczególnie dotykają polskie ziemiaństwo. W ta-
kich historycznych okolicznościach w roku 1881 na ślubnym 

kobiercu stają: Maria Joanna Milieska córka Franciszka i Krystyny 
hr. z Ponimskich oraz Estachy hr. Romer syn Emila i Emmy hr. Ro-
mer. Nowożeńcy osiedli w majątku Czaple Małe. Pan młody nie 
miał łatwego dzieciństwa. Kiedy ukończył 7 lat zmarła jego matka, 
a 6 lat później ojciec. Zarządzająca majątkiem rodzina troskliwie 
zajęła się sierotami. Eustachy kształcił się w austriackich szkołach 
wojskowych, gdzie dogłębnie poznał sztukę hodowli i obsługi 
koni kawaleryjskich. Następnie trafił na Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie gdzie kontynuował naukę. Czynnie brał udział w życiu 
towarzyskim i kulturalnym Krakowa.

Gospodarstwo Czapel Małych Romerowie  prowadzą wzorowo. 
Efektem ich pracy jest wybudowany pod koniec XIX wieku okazały 
pałac niewiele odbiegający od niektórych posiadłości magnac-
kich. Dominującą formą działalności gospodarczej Czapel Małych 
staje się hodowla koni dla wojska tzw. koni remontowych. W burz-
liwym 1914 roku dzień 9 sierpnia zaczął się jak wiele innych. Kiedy 
przed południem Eustachy hr. Romer wraz z wnukiem Andrzejem 
doglądał porządków w swoim gospodarstwie nadjechała gru-
pa ośmiu ułanów z austriackiego 2 Pułku Schwarzenberga. Ułani 
przyjechali w celu odebrania klaczy „Iskra” jaką Eustachy sprzedał 
kuzynowi swojej żony (z Ponińskich), Leutnantowi Alfredowi Fre-
ihen von Hagen służącemu w tym pułku.

Po południu od strony m. Wysocic nadeszła grupa pięciu strzel-
ców z oddziałów formowanych przez Józefa Piłsudskiego, którymi 
dowodził pochodzący z niedalekiej Szreniawy, a posiadający duże 
gospodarstwo w Imbramowicach Władysław Spychalski. Hrabia 

Romer mając przed oczami nędznie ubranych strzelców z przesta-
rzałymi karabinami systemu Werndla rozpłakał się. Zapewne łzy 
były również efektem wzruszenia na widok oddziałów z polskim 
orłem na czapce. Niezwłocznie wyprowadzono ze stajni 5 koni 
i po osiodłaniu przekazano żołnierzom. Wśród darowanych wierz-
chowców znalazła się klacz „Fantazja” na co dzień dosiadana przez 
córkę Eustachego Marię pod damskie siodło. Ostatecznie podaro-
wane konie, na Rynku w Miechowie zostały przekazane oficerom, 
a „Fantazja” trafiła do Józefa Piłsudskiego otrzymując nowe imię 
„Kasztanka”. Słabe zdrowie powodowało, że nie mogła odbywać 
długich wyczerpujących marszów. Jednak to ona jasno – kaszta-
nowa klacz z czterema białymi „skarpetkami” i białą plamą na czole 
przeszła do historii jako ulubiony wierzchowiec marszałka Józefa 
Piłsudskiego i zarazem najbardziej rozpoznawalny koń II Rzeczy-
pospolitej. Dzięki swej łagodności i urodzie zdobyła serce swego 
Pana. Nawet gdy była daleko myślał o niej. Czasami jak wiejska 
panna potrafiła pokazywać humory, ale to nie zakłóciło dobrych 
relacji z koniem - doskonale się rozumieli. Kasztankę bardzo do-
brze charakteryzuje żona Marszałka Aleksandra Piłsudska w swo-
ich wspomnieniach: „… Szczególną ulubienicą męża była Kasztan-
ka, prześliczna klacz, wierna jego towarzyszka w bojach legionowych. 
Dostał ją w sierpniu 1914 r. kiedy na czele swych pierwszych oddzia-
łów ruszył na wojnę. Bardzo nerwowa, Kasztanka nienawidziła ognia 
artyleryjskiego i poza swoim panem nikogo innego nie uznawała. 
Między nimi istniało jakieś tajemne porozumienie, tak doskonałe, że 
oboje odczuwali swoje nastroje i nawzajem na siebie wpływali. Po 
wojnie, Kasztanka już bardzo posunięta w latach, dożywała swych 
dni w komforcie suchej stajni i dobrego pastwiska. Od czasu do czasu 
przyprowadzano ją do męża i wtedy trudno było patrzeć bez wzrusze-

Kasztanka Józefa Piłsudskiego

Z KART HISTORII

11 Listopada 1926. Marszałek przyjmuje defi-
ladę na Kasztance. (fot. Narodowe Archiwum 
Cyfrowe)

Maria hr. Romer z ojcem Eustachym hr. Romer 
z Czapel Małych. (fot. ze zbiorów rodzinnych 
Tytusa Bispinga)

Tytus Bisping na tle obrazu przedstawiającego jego 
babcię Marię hr. Romer dosiadającą klacz Fantazję 
(Kasztankę). Obraz Leszka Dąbrowskiego – 2015. 
(fot. ze zbiorów rodzinnych Tytusa Bispinga)
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nia, kiedy na powitanie pieściła rękę męża miękkimi wargami i szyją 
ocierała się o jego plecy …” .

W okresie kryzysu przysięgowego „Kasztanką” zaopiekował się 
Władysław Belina-Prażmowski umieszczając ją (prawdopodobnie) 
w wydzierżawionym majątku pod Janowem Lubelskim. W okresie 
wojny polsko-bolszewickiej i kilka lat po jej zakończeniu „Kasztan-
ka” przebywała w stajniach belwederskich, a w roku 1922 została 
oddana pod opiekę 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimie-
rza Sosnkowskiego stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. „Kasz-
tanka” wydała na świat dwoje źrebiąt: klacz „Merę” – na pamiątkę 
rzeczki przepływającej przez rodzinny majątek Piłsudskich i ogiera 
„Niemna”. Liczono, że „Niemen” zastąpi z powodzeniem „Kasztan-
kę” w roli pierwszego konia II Rzeczpospolitej: „... Był to biały ogier, 
który w służbie mężowi miał zastąpić swą matkę. Niestety, jabłko pa-
dło daleko od jabłoni. „Niemen” odziedziczył po matce jedynie urodę, 
ale nie było w nim ani śladu jej ognia i inteligencji. Był z natury leniwy 
do tego stopnia, że największą szybkością na jaką mógł się zdobyć 
był ślamazarny trucht …”. „Kasztanka” okazjonalnie była dowożona 
na rozmaite uroczystości z udziałem Marszałka podczas których 
z gracją ją dosiadał, a niekiedy do Sulejówka. Ostatni raz publicznie 
wystąpiła w Warszawie podczas defilady 11 listopada 1927 roku. 
Po tygodniu została odesłana do macierzystego pułku w wagonie 
podzielonym sztywno zamontowaną deską oddzielającą część 
konną od części dla opiekuna. Z opisu podanego przez towarzy-
szącego klaczy ułana wynika, że koń prawdopodobnie dostał się 
pod deskę rozdzielającą wagon i starając się stanąć na równe nogi 
natarł na przeszkodę ze wszystkich sił doznając urazu kręgosłupa. 
Gdy w miejscu docelowym otwarto wagon, „Kasztanka” leżała na 
podłodze nie mogąc wstać o własnych siłach. Wyniesiona z wago-
nu, mimo szybkiej pomocy weterynaryjnej padła na trzeci dzień. 
Ciężko ranną „Kasztankę” ratowali: lekarz wet. 7. Pułku Ułanów 
por. Koeppe, ppłk dr. wet. Józef Kulczycki Komendant Kadry Okrę-
gowego Szpitala Koni oraz płk dr. wet. Konrad Millak. Marszałek 
był tak przygnębiony zaistniałą sytuacją, że nie przyjął dowódcy 
pułku opiekującego się klaczą, co prędzej śpieszącego ze stosow-
nym meldunkiem. Skórę i kościec „Kasztanki” po spreparowaniu 
umieszczono tymczasowo w Muzeum Centrum Wyszkolenia We-
terynaryjnego w Warszawie, a następnie w nowym budynku Mu-
zeum Wojska Polskiego. Pozostałe szczątki pogrzebano w ogródku 
przed siedzibą dowództwa 7. Pułku Ułanów, a na przykrywającym 
mogiłę kamieniu wyryto napis: „Tu leży Kasztanka, ulubiona klacz 
marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Rodowód „Kasztanki” („Fantazji”) zaczyna się od klaczy „Chłop-
ka”, którą Eustachy hr. Romer kupił od spotkanego na drodze 
gospodarza. Wnuk hrabiego Romera Andrzej Popiel wspomina: 
„…W latach 1890-tych mój dziadek kupił na drodze od chłopa gnia-
dą klacz nazwaną „Chłopka”. Miała szereg źrebiąt z ogierami pełnej 
krwi „To-On” m.in. gniadą klacz „Chłopka II”, która chodziła w cugowej 
czwórce na ręku. „Chłopka II” miała szereg źrebiąt z ogierem pełnej 
krwi „Pikerell” (był to duży łysy kasztan z białymi czterem nogami) 
między innymi „Kasztankę” zwaną „Fantazja” urodzoną w roku 1910. 
O rok młodsza siostra „Kasztanki” chodziła wiele lat w zaprzęgu 
w Ściborzycach i była wyjątkowo dzielna, niestety nie płodna. Do woj-
ny miałem klacze z linii „Chłopki” w moim stadzie ...” .

Może się wydawać, że ten najsłynniejszy koń II Rzeczpospolitej 
jest dobrze opisany w literaturze jednak w rozmaitych wydawnic-
twach można spotkać sporo błędów i przekłamań, a w szczegól-

1/ Tytus Bisping ur. w 1949 r. W młodości z powodzeniem uprawiał wioślarstwo w różnych kategoriach oraz strzelectwo śrutowe konkurencja Trap. 
Obecnie z powodzeniem grywa w brydża sportowego (posiada tytuł mistrza międzynarodowego WK=7). Jego partnerem brydżowym był słynny 
arcymistrz Andrzej Wilkosz z Krakowa. Niekwestionowany znawca historii Romerów, Duninów, Bispingów, Popielów, Zamoyskich etc.

ności mit jakoby „Kasztankę” podarował Józefowi Piłsudskiemu 
Ludwik Popiel właściciel majątku Ściborzyce. Zwykle autorzy tych 
przekłamań nieświadomie powielają napotkane teksty. O prawdę 
historyczną od lat walczy prawnuk Eustachego hr. Romera, wnuk 
Marii Dunin z Romerów pan Tytus Bisping1 z Krakowa. Warto za-
cytować odpowiedź autorki książki po jednej z interwencji Tytusa 
Bispinga: „…Szanowny Panie, na wstępie pragnę Pana serdecznie 
przeprosić za błąd, jaki popełniłam w sprawie „Kasztanki”. Nie było 
to świadome czy celowe „pisanie nieprawdy”, ale raczej brak dogłęb-
nego poznania tematu z mojej strony. Do materiałów, o których Pan 
wspomina, udało mi się dotrzeć dzisiaj – niestety, za późno. Przysłał 
mi je też dzisiaj Pan Stanisław Janowski. Na swoje usprawiedliwienie 
mam tylko to, że wspomnienie o „Kasztance” było trochę na margi-
nesie głównego tematu, jakim był dwór w Czaplach Małych i skanda-
liczne doprowadzenie go do ruiny po wojnie. Pyta Pan, skąd miałam 
tę fałszywą informację. W załączniku pokazałam około 10 źródeł i ar-
tykułów prasowych. Jest tego znacznie więcej. Po prostu uwierzyłam, 
że są prawdziwe. Nie wiem, jak można teraz to sprostować. Książki są 
zafoliowane i żaden dystrybutor nie zgodzi się na ich rozpakowywa-
nie w celu dołączenia erraty. Pocieszeniem niewielkim może być tylko 
to, że nakład jest bardzo mały i jak będzie dodruk, to już ze zmiana-
mi. Jeszcze raz serdecznie Pana przepraszam i dziękuję za zwrócenie 
uwagi na ten błąd. Z wyrazami szacunku Marzanna Raińska …”.

Na koniec należy zaznaczyć, że naoczny świadek przekazania 
klaczy strzelcom Piłsudskiego syn Ludwika Popiela (właściciela Ści-
borzyc) Andrzej opisał to wydarzenie w liście do pisarza emigra-
cyjnego mjr. Wiesława Lasockiego, autora bestsellerowej książki 
„Zwierzęta i żołnierze”. Podobnie scenę podarowania „Kasztanki” 
strzelcom opisuje brat Andrzeja, Ludwik Popiel (syn Ludwika Po-
piela ze Ściborzyc) podając nawet szczegółową datę 9 sierpnia 
1914. Wymienione źródła znajdują się w Instytucie Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Jorku. O ile wspomniane listy dostępne są tyl-
ko w formie skanu pisma odręcznego i przez to stanowią pewną 
przeszkodę badawczą to inny dowód, list pani Pii Popiel Zielińskiej 
z Portugalii, mieszkanki sąsiednich Czapel Wielkich był opubliko-
wany w roku 1967 w emigracyjnej gazecie „Dziennik Polski i Dzien-
nik Żołnierza” i dotarcie do niego nie stanowi problemu dla zdeter-
minowanego badacza historii.

Stanisław Osmenda

Z KART HISTORII

Widok dworu Eustachego hr. Romera w Czaplach Małych z początku XX 
w. (fot. ze zbiorów rodzinnych Tytusa Bispinga)
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NA IMIENINACH MARSZAŁKA 

TRADYC JE

GDYNIA

Prezydium Zarządu Krajowego oraz Piłsudczycy z Oddziału Po-

morskiego w Gdyni uczcili imieniny Marszałka udziałem w Eucha-

rystii sprawowanej w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski w Gdyni. Modlono się za zbawienie Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego oraz za pokój i szczęście w umiłowanej 

Ojczyźnie. Mszę Świętą sprawował gen. dyw. ZP ks. inf. dr Edmund 

Skalski – Naczelny Kapelan Związku.

T
egoroczna uroczystość zbiegła się z ogłoszonym przez Papie-

ża Franciszka Rokiem św. Józefa. Uczynił to w Liście apostol-

skim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym 

z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Ko-

ścioła katolickiego. Homilia poświęcona była św. Józefowi, opoce 

Świętej Rodziny. Słuchając tej homilii, w prostej analogii do postaci 

św. Józefa odnajdujemy osobę Józefa Piłsudskiego, opokę wielkiej 

rodziny zwanej Polską. Marszałek dał jej niepodległość i bronił przed 

wrogami dopóki sił mu wystarczyło. Rodzice dali mu na imię Józef, 

aby za wzorem i wstawiennictwem swego patrona został opieku-

nem i Ojcem Ojczyzny, za to również dziękowaliśmy Panu Bogu.

Przed Mszą Świętą w uroczystej atmosferze i z udziałem miesz-

kańców miasta, Prezes Zarządu Krajowego - gen. ZP Stanisław Wła-

dysław Śliwa wygłosił przemówienie przypominając postać Mar-

szałka i w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, odznaczył „Orderem Hono-

rowym” – najwyższym odznaczeniem związkowym, zasłużonych 

członków Związku: płk ZP Witę Ludwichowską-Pawłowską – Skarb-

nika Zarządu Krajowego, płk ZP Zbigniewa Borkowskiego – Sekreta-

rza Zarządu Krajowego, płk ZP Alicję Łazarską z Okręgu Północnego 

w Gdyni i płk ZP Zdzisława Sołtysiaka z Okręgu Północnego w Roze-

wiu.

Po Mszy Świętej oddając cześć pamięci Marszałka złożono wie-

niec pod jego pomnikiem w Gdyni.
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TRADYC JE

OSTRÓW MAZ.

NA IMIENINACH MARSZAŁKA 
W KOMOROWIE

W
 dniu 19 marca br. w Komorowie koło Ostrowi Ma-

zowieckiej oddano hołd znamienitemu Solenizan-

towi – I Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.

Tradycja obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej ma już 6 letnią histo-

rię. W tym dniu, począwszy od 19 marca 2016 roku Związek 

Piłsudczyków RP Oddział Ostrów Mazowiecka organizuje uro-

czystości Imieninowe I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

W tym roku organizacje uroczystości przyjął dowódca Garni-

zonu Wojska Polskiego Ostrów Mazowiecka płk Leszek Iwa-

niec.

W uroczystości udział wzięli: żołnierze i pracownicy 

22. WOK; przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg 

Wyszków i Oddział Ostrów Mazowiecka; Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego; Towarzystwa Przyjaciół Komorowa oraz 

władz samorządowych. Asystę honorową wystawił 22. Woj-

skowy Ośrodek Kartograficzny i 52. Batalion Lekkiej Piechoty 

5. MBOT.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Kościele Garnizo-

nowym pw. św. Jozafata BM w Komorowie. Po nabożeństwie 

odbyła się część oficjalna uroczystości pod pomnikiem Mar-

szałka, który po ostatnio przeprowadzonej rewitalizacji nabrał 

szczególnie pięknego wyglądu.

 W czasie uroczystości głos zabrali: dowódca Garnizonu 

płk Leszek Iwaniec oraz prezes Oddziału ZPRP w Ostrowi Ma-

zowieckiej płk ZP Jerzy Trojanowski. Obaj podkreślili zasługi 

Marszałka w całej historii Polski, mówili że „…pamięć o Jego 

czynach powinna być wśród nas zawsze żywa, a dorobek Mar-

szałka powinien być dla nas wskazówką, że jako Naród jesteśmy 

zdolni i gotowi do wielkich poświęceń dla dobra Ojczyzny”.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń Związku 

Piłsudczyków i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezesi 

ZPRP: Sylwester Raniszewski i Jerzy Trojanowski, w imieniu 

Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. ZP 

Stanisława Władysława Śliwy uhonorowali płk Leszka Iwańca 

i ppłk Kazimierza Bieńkowskiego pamiątkowymi ryngrafami, 

w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

 Na zakończenie uroczystości odbyła się ceremonia skła-

dania kwiatów i zapalenia zniczy.

J.T.
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W
 dn. 19.03.2021 r. Okręg Lubelski ZPRP w Lublinie 

zorganizował uroczystości imienin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod po-

mnikiem Marszałka na placu Litewskim w Lublinie. W uroczy-

stościach tych brali udział Zastępca Prezydenta Miasta Lublina 

dr Mariusz Banach wraz z Anną Augustyniak i Zdzisławem Nie-

dbałą, Konsul Generalny Ukrainy Pavluk Vasyl oraz Zarząd Okrę-

gu Lubelskiego z gen. bryg. ZP Leszkiem Kalinowskim.

Następnie uroczystości przeniosły się do kościoła św. Rodzi-

ny, gdzie mszę św. celebrował J.E. ks. biskup Adam Piotr Bab 

w koncelebrze z ks. Tadeuszem Pajurką, kapelanem Związku 

Piłsudczyków Okręgu Lubelskiego, ks. kpt. ZP Andrzejem Bier-

natem oraz ks. kpt. ZP Wiesławem Oleszekiem.

Oprawę muzyczną mszy zapewniła Reprezentacyjna Orkie-

stra Związku Piłsudczyków RP, która po mszy wystąpiła z kon-

certem patriotycznym. 

Z okazji tego święta J.E. księdz biskup Adam Bab oraz ksiądz 

Tadeusz Pajurek uhonorowani zostali medalem 100. lecia Bitwy 

Warszawskiej. 

Uroczystość zakończył wspólny obiad oraz wręczenie awan-

sów i odznaczeń dla Piłsudczyków.

LUBLIN

TRADYC JE

IMIENINY MARSZAŁKA 
POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
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LUBLIN

W
 Katedrze Lubelskiej modliliśmy się za spokój duszy 

Naczelnika oraz w intencji wszystkich zmarłych pił-

sudczyków. Nasz lubelski kapelan Andrzej Biernat 

wygłosił homilię o potrzebie jedności narodowej. Na uroczy-

stą mszę świętą w katedrze przybyli przedstawiciele władz 

centralnych i samorządowych, kombatanci, żołnierze a także 

poczty sztandarowe wystawione przez różne formacje wojsko-

we. Mszę świętą ubogacała orkiestra reprezentacyjna Związku 

Piłsudczyków RP przy Okręgu Lubelskim pod kierunkiem ka-

pelmistrza Piotr Gierulskiego. Złożona z doświadczonych ar-

tystów ale również i z młodzieży, orkiestra godnie podniosła 

rangę uroczystości.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na Placu Litewskim, 

gdzie pod przewodnictwem gen. bryg. ZP Leszka Kalinowskie-

go odbył się przegląd Związku Piłsudczyków Okręgu Lubel-

skiego ZP. Następnie miało miejsce uroczyste złożenie wień-

ców pod pomnikiem Pierwszego Marszałka Polski w Lublinie. 

Delegacji Związku Piłsudczyków RP przewodniczył gen. bryg. 

ZP Leszek Kalinowski. Okolicznościowy referat wygłosił prof. 

dr hab. Włodzimierz Osadczy, kończąc trafny wywód cytatem 

z wiersza Mariana Hemara poświęconego Marszałkowi.

Po oficjalnych uroczystościach Orkiestra Reprezentacyjna 

Związku Piłsudczyków przy Okręgu Lubelskim pod kierunkiem 

kapelmistrza Piotr Gierulskiego zaprezentowała tłumnie zgro-

madzonej publiczności wiązankę utworów legionowych oraz 

popularne marsze wojskowe. To była prawdziwa lekcja patrio-

tyzmu dla społeczności Lublina.

Piotr Panasiuk

86. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA 
POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

TRADYC JE
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TRADYC JE

KRAKÓW

O
bchody 86. rocznicy śmierci Marszałka połączone były 

z nadaniem Dworcowi Głównemu PKP w Krakowie 

imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości w dniu 6 czerwca 2021 r., współorganizowane 

przez kolejarzy, odbyły się z udziałem Piłsudczyków. W delegacji 

uczestniczyli: Prezes Zarządu Krajowego gen. ZP Stanisław Wła-

dysława Śliwa, W-ce Prezes gen. dyw. ZP Jarosław Birecki, Naczel-

ny Kapelan Związku – gen. dyw. ZP ks. Edmund Skalski, Sekretarz 

Zarządu Krajowego – płk ZP Zbigniew Borkowski, Prezes Zarzą-

du Okręgu Ziemni Lubelskiej – Członek Zarządu Krajowego – 

gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski, Prezes Oddziału Kraków – mjr 

ZP Dominik Galas oraz oficerowie z Okręgów i Oddziałów. 

Wydarzeniem poprzedzającym była Msza Święta odpra-

wiona w Bazylice Katedralnej na Wawelu w intencji Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego, w której modliliśmy się za jego duszę. 

Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Metropolita Krakowski 

J.E. ks. Marek Jędraszewski w koncelebrze Naczelnego Kapela-

na ZPRP gen. dyw. ZP ks. inf. Edmunda Skalskiego i Kapelana 

Oddziału Buenos Aires kpt. ZP o. Kazimierza Olafa. Homilię wy-

głosił arcybiskup, wspominając wielkie zasługi Marszałka dla 

Polski i podziękował Piłsudczykom za ich trwanie przy historii 

powstania Niepodległej Ojczyzny, oraz kolejarzom za uczynie-

nie Marszałka Patronem Dworca Głównego w Krakowie.

Następnie złożono wieńce przy sarkofagach Marszałka oraz 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii. Oddano 

cześć pamięci św. Jana Pawła II, również składając wieniec pod 

jego wawelskim pomnikiem z okazji zbliżającej się 101. roczni-

cy urodzin. 

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI 
PATRONEM DWORCA 

KRAKÓW GŁÓWNY
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TRADYC JE

KRAKÓW

N
atomiast główne uroczystości patronackie odbyły się 

w holu kasowym dworca kolejowego PKP, pod mu-

ralem z wizerunkiem Marszałka, gdzie odczytano akt 

nadania imienia Marszałka Piłsudskiego Dworcu Głównemu 

PKP w Krakowie. Przemówienia okolicznościowe wygłosili 

przedstawiciele: kolei, rządu i samorządu oraz prezes Zarządu 

Krajowego ZPRP. W wystąpieniu swym gen. ZP Stanisław Wła-

dysław Śliwa podziękował kolejarzom i przytoczył fragment 

przemówienia Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego wy-

głoszonego na pogrzebie Marszałka: cyt. „Skażonych niewolą 

nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne 

marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i twardą rzeczy-

wistość zmieniać. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek".

Aktu odsłonięcia murala dokonali Prezes Zarządu PKP – 

Krzysztof Mamiński i Prezes Zarządu Krajowego ZPRP – gen. ZP 

Stanisław Władysław Śliwa.

*

* *

Na zakończenie uroczystości złożono wieniec przy tablicy 

upamiętniającej Marszałka na placu przed starym dworcem ko-

lejowym.

Uroczystości relacjonowały media regionalne i krajowe. 

Fot. Bogumiła Wartacz
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TRADYC JE

WARSZAWA

Dnia 26 listopada 2019 r. delegacja piłsud-

czyków Okręgu Mazowieckiego ZPRP w składzie: 

Lechomir Domaszewicz, Andrzej Zajączkowski, 

Andrzej Lipczyński, której przewodniczył przewod-

niczący Komisji Rewizyjnej Okręgu mjr ZP Piotr 

Myśliński wzięła udział w uroczystości odsłonięcia 

Tablicy Pamiątkowej Memoratywnej poświęconej 

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na budynku 

DOKP w Warszawie. Inicjatywa wmurowania Tablicy 

epitafijnej poświęconej pamięci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego pojawiła się kilka lat wcześnie wśród 

członków Towarzystwa Miłośników Warszawy, któ-

rej niestrudzonym orędownikiem był kol. Tadeusz 

Burchacki. Toteż wieloletnie starania zostały uwień-

czone sukcesem. Na pięknym pod względem ar-

chitektonicznym kompleksie budynków Dyrekcji 

Okręgowej Polskich Kolei Państwowych pojawił się 

okazały medalion z wizerunkiem Marszałka. W uro-

czystości odsłonięcia medalionu memoratywnego 

wzięły udział delegacje oddziałów PKP z pocztami 

sztandarowymi oraz młodzieżą z Techników Kolejo-

wych, przedstawiciele władz samorządowych m.st. 

Warszawy, parlamentarzyści i nader licznie członko-

wie Towarzystwa Miłośników Warszawy. Uroczystość 

uświetnił koncert Chóru Państwowego „Mazowsze”.

Red. 

Tablica Pamiątkowa
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REWA

TRADYC JE

D
nia 13 czerwca 2021 r. w m. Rewa Gmina Kosakowo od-
była się XVII Uroczystość Odsłonięcia Tablic Pamiątko-
wych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Tablice pamiątkowe w kształcie róży wiatrów wmurowane 

w Alei upamiętniają m.in.: gen. broni Józefa Hallera, gen. bryg. 
Mariusza Zaruskiego, wiceadmirała Józefa Unruga, wicepre-
miera Eugeniusza Kwiatkowskiego, Josepha Conrada, kpt. ż. w. 
Teresę Remiszewską-Damsz, kpt. Leonida Teligę.

Z uwagi na to, że Aleja nosi imię Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, w uroczystości uczestniczyli Piłsudczycy Okręgu 
Kaszubskiego na czele z Prezesem Okręgu gen. bryg. ZP Wła-
dysławem Paciuchem oraz Piłsudczycy Okręgu Północnego na 
czele z gen. bryg. ZP Leszkiem Wiśniewskim.

ALEJA ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA
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Z ŻYCIA ZPRP

SEJNY

ODSŁONIĘCIE 
„TABLICY DZIĘKCZYNNEJ”

W dniu 5 czerwca 2021 roku w Sejnach odbyły się uroczystości 
odsłonięcia i  poświęcenia „Tablicy Dziękczynnej” jako wotum 
wdzięczności Matce Bożej za zwycięstwo w „Bitwie Niemeńskiej” 
i  w „Bitwie Warszawskiej”, które uchroniły chrześcijańską Europę 
przed bolszewizmem. Tablicę ufundował Okręg Sejneński ZPRP. 

U
roczystości były inauguracją obchodów 101. Rocznicy Bitwy 
Niemeńskiej. Obchody rozpoczęły się od powitania gen. ZP 
Stanisława Władysława Śliwy i odśpiewania hymnu Piłsud-

czyków „My Pierwsza Brygada”.
Następnie płk ZP Grzegorz Pietkiewicz odczytał uchwałę Zarzą-

du Krajowego ZPRP na mocy której zostały wręczone Medale 100. 
Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”: Panu Dariuszowi Piont-
kowskiemu V-ce Ministrowi Edukacji i Nauki, Ks. Zbigniewowi Bzda-
kowi – Proboszczowi Parafii pw. NNMP w Sejnach i Panu Romanowi 
Rogozińskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płaska. Medale wrę-
czał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. ZP 
Stanisław Władysław Śliwa.

Następnie, odczytano uchwałę Kapituły Krzyża Powstania Sej-
neńskiego, na mocy której Krzyże Powstania Sejneńskiego otrzyma-
li: gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa, płk ZP Ireneusz Zdancewicz, 
płk ZP Grzegorz Pietkiewicz, por. ZP Antoni Ireneusza Okulanis, por. 
ZP Andrzej Czakis, Ks. Zbigniew Bzdak i Krzysztof Jurgielanis. Krzyże 
wręczał Przewodniczący Kapituły gen. ZP Jan Wiesław Wysocki.

Złożono wiązanki kwiatów, a następnie za Orkiestrą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sejnach w kolumnie marszowej udano się do ba-
zyliki na Mszę Świętą. Mszy przewodniczył ks. gen. dyw. ZP Edmund 
Skalski – Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków RP. Celebransami 
byli: ks. płk. ZP Władysław Napiórkowski Kapelan Związku Piłsud-
czyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej oraz ks. Zbigniew Bzdak. Na za-
kończenie Mszy Kapelani Związku Piłsudczyków RP z rąk gen. dyw. 
ZP Edmunda Skalskiego, Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczy-
ków RP otrzymali Stuły Kapłańskie.

Gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa wręczył okolicznościowy 
grawerton „Za Wiarę i Niepodległość” Ks. Zbigniewowi Bzdak, a płk 
ZP Jarosław Wojciechowicz otrzymał okolicznościowy grawerton 
„Matki Boskiej Ostrobramskiej”.

Po uroczystościach w bazylice udano się do Kaplicy Matki Bo-
skiej Sejneńskiej, gdzie dokonano odsłonięcia okolicznościowej 
tablicy. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Dariusz Piontkowski, 
min. Jarosław Zieliński, ks. Zbigniew Bzdak, gen. ZP Stanisław Wła-
dysław Śliwa i płk ZP Jarosław Wojciechowicz. Kapłani poświęcili 
tablicę.

Po wyjściu z bazyliki wykonano zbiorowe zdjęcie i udaliśmy się 
na agapę.

Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy w składzie: mjr ZP 
Stanisław Jastrzębski, kpt. ZP Jerzy Bykas i por. ZP Halina Dzienisie-
wicz.
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Z ŻYCIA ZPRP

SEJNY

N
a zaproszenie do udziału w obchodach przybyło kilkudzie-
sięciu Piłsudczyków z całego kraju. Obecni byli m.in. gene-
rałowie Związku: gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa, ks. gen. 

dyw. ZP Edmund Skalski, gen. bryg. ZP Jan Wiesław Wysocki, gen. 
bryg. ZP Włodzimierz Pacelt, gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski, gen. 
bryg. ZP Władysław Paciuch. 

Przybyły delegacje z miejscowości Wschowa, Syców, Lublin, 
Warszawa, Gdynia, Gdańsk, Kosakowo, Szczuczyn, Nałęczów, Kalisz, 
Suwałki i oczywiście Sejn. Byli przedstawiciele władz samorządo-
wych, służb mundurowych oraz rodziny piłsudczyków. 

Na zakończenie obchodów w miejscowości Rygol członkowie: 
kpt. ZP Tadeusz Wnukowski i szer. ZP Wojciech Sobaniec wspólnie 
z Zarządem Okręgu Ziemi Sejneńskiej zorganizowali wspólnego 
grilla.

Tekst: płk  ZP Jarosław Wojciechowicz
Foto: por. ZP Andrzej Pankiewicz



20

KRONIKA WYDARZEŃ

WARSZAWA

Z ŻYCIA ZPRP

UROCZYSTOŚCI IMIENIN MARSZAŁKA

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

��Rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręg 

Mazowiecki ZPRP, uczcił 19 marca 2021 r. otwartym 

posiedzenie Zarządu Okregu Mazowieckiego ZPRP. 

Następnie delegacja pod przewodnictwem zastępcy 

prezesa Okręgu Mazowieckiego ZPRP gen. bryg. ZP 

Józefa Melaka złożyła wieniec pod pomnikiem Józefa 

Piłsudskiego w Marysinie, a delegacja, której przewod-

niczył zastępca prezesa Okręgu Mazowieckiego płk 

WP Andrzej Spirydowicz, złożyła wiązankę kwiatów na 

polu Mokotowskim w Warszawie. W trakcie spotkania 

przyjęto w poczet członków ZPRP 5 kandydatów.

UROCZYSTOŚCI 86. ROCZNICY

ŚMIERCI MARSZAŁKA

��W dniu 12 maja 2021 r. Okręg Mazowiecki ZPRP wziął 

udział w uroczystościach 86. rocznicy śmierci Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego, w dwóch odsłonach: pierwsza 

delegacja pod przewodnictwem płk. ZP Józefa Melaka 

złożyła trzy wieńce na Placu Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Warszawie [Pomnik Marszałka, Grób Niezna-

nego Żołnierza. Pomnik Smoleński]. Inna grupa pod 

kierownictwem płk. WP Andrzeja Spirydowicza złożyła 

kwiaty pod Obeliskiem na Polu Mokotowskim w War-

szawie, miejscu ostatniego pożegnania Marszałka 

z Wojskiem Polskim i ludnością Warszawy. Następnie 

na ogrodach płk. ZP Waldemara Sobczyka odbyło się 

uroczyste otwarte zebranie członków Okręgu Mazo-

wieckiego, w czasie którego wyróżniono i odznaczono 

kilku członków Związku, m.in.: awansem do stopnia 

pułkownika Związku Piłsudczyków Lechomira Doma-

szewicza i Andrzeja Michalika; Orderem Honorowym 

Związku płk. ZP Stanisława Zielińskiego. Płk. ZP Stani-

sława Kalskiego, płk. ZP Waldemara Sobczyka; Złotym 

Honorowym Krzyżem Związku ppłk. ZP Wiktora Cyga-

na. Ponadto Medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej 

„Cudu nad Wisłą” wyróżniono 14 członków Związku 

oraz przyjęto w poczet ZPRP 6 kandydatów. Następ-

nie przygotowany przez sympatyka Związku p. Marka 

Mroziewicza posiłek z restauracji „Myśliwska” oraz „pik-

nik piłsudczykowski” zakończył tę podniosłą uroczy-

stość.
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WARSZAWA

Z ŻYCIA ZPRP

UROCZYSTOŚĆ REKONSTRUKCJI DOMU

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z TUNKI NA SYBERII 

��W dniu 5 czerwca 2021 r w m. Kukluwka koło Radziejowic, 

delegacja Okręgu Mazowieckiego ZPRP, której przewodni-

czył gen. bryg. ZP Józef Melak, wzięła udział w uroczystości 

wkopania kamienia węgielnego pod rekonstrukcję domu, 

w którym w latach 1903-1905 przebywał na zesłanie w m. 

Tunka na Syberii Józef Piłsudski. 

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIENIA KAPELANÓW 

POLEGŁYCH W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 R.

��W dniu 13 czerwca 2021 r. liczna delegacja Okręgu Ma-

zowieckiego ZPRP ze sztandarem, której przewodniczył 

I zastępca Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. broni ZP 

dr Wiesław Leszek Ząbek, wzięła udział w uroczystościach 

Upamiętnienia kapelanów poległych w wojnie polsko-

-bolszewickiej 1920 r. w kościele parafialnym p.w. św. Ka-

zimierza w Pruszkowie. W czasie uroczystości gen. broni 

ZP Wiesław L. Ząbek w asyście wiceprezesa Okręgu Ma-

zowieckiego ZPRP gen. bryg. ZP Józefa Melaka i prezesa 

Instytutu Józefa Piłsudskiego gen. bryg. ZP prof. Wiesława 

Jana Wysockiego odsłonił Tablicę ku czci poległych kape-

lanów i odznaczył Orderem św. Stanisława grono miejsco-

wych działaczy.

��W dniu 16 czerwca 2021 r. delegacja Okręgu Mazowiec-

kiego ZPRP pod przewodnictwem prezesa Okręgu Mazo-

wieckiego wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział 

w uroczystościach w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podczas któ-

rych dokonano odsłonięcia Obelisku memoratywnego 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczono odznaczenia 

Związkowe grupie zasłużonych działaczy i sympatyków 

ZPRP.

��W dniu 23 czerwca 2021 r. delegacja Okręgu Mazowieckie-

go ZPRP na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Saperów 

polskich płk dypl. inż. Tadeusza Dzikowskiego [członka 

ZPRP] wzięła udział w uroczystościach w Katedrze Polowej 

WP w Warszawie zorganizowanych dla uczczeni 65. Rocz-

nicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Saperów na Ob-

czyźnie. Zastępca Okręgu mazowieckiego ZPRP gen. bryg. 

ZP Józef Melak złożył na ręce prezesa Stowarzyszenia Sape-

rów polskich płk. dypl. Tadeusza Dzikowskiego życzeniowy 

grawerton od prezesa ZPRP gen. ZP Stanisława Władysła-

wa Śliwy.

��W dniu 24 czerwca 2021 r. delegacja Okręgu Mazowieckie-

go w składzie;: gen. bryg. ZP Józef Melak, płk ZP Andrzej 

Michalik i mjr ZP Piotr Mysliński wzięła udział w uroczysto-

ściach patriotyczno-religijnych podczas których odsłonię-

to Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed szkołą jego 

imienia w Stromcu. Uroczystość zorganizowana została 

przez lokalne władze samorządowe przy udziale Nadle-

śnictwa Dobieszyn i Oddział ZPRP w Głowaczowie.
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Z ŻYCIA ZPRP

UROCZYSTOŚCI PIŁSUDCZYKOWSKIE 

W PRUSZKOWIE

PRUSZKÓW

W
 dniu 13 czerwca 2021 r. delegacja Okręgu Mazowiec-

kiego ZPRP z pocztem sztandarowym, której przewod-

niczył  zastępca Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. 

broni dr Wiesław Leszek Ząbek wzięła udział w uroczystościach pa-

triotyczno-religijnych związanych z odsłonięciem i poświęceniem 

Tablicy Pamiątkowej poświęconej pamięci kapelanów miejscowej 

parafii, biorących udział w posłudze duszpasterskiej w czasie wojny 

polsko – bolszewickiej 1920 r.

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 była wojną dwóch światów 

i wartości. Strona polska reprezentowała m.in. wartości chrześcijań-

skie, zaś bolszewicka – nihilizm i nowa, zbrodniczą moralność. Nic też 

dziwnego, iż w tej konfrontacji ważne znaczenie miała postawa pol-

skiego Kościoła Katolickiego. Jego ramię w Wojsku Polskim, stanowiła 

służba duszpasterska, od 1919 r. kierowana przez Biskupa Polowego 

ks. Stanisława Galla. 

W trakcie wojny posługę w Wojsku Polskim pełniło około 600 księ-

ży diecezjalnych i zakonnych, którzy na apel Episkopatu latem 1920 r. 

zasilali szeregi wojska. Nie zabrakło wśród nich księży związanych 

[zarówno miejscem urodzenia jak i pełnionej później posługi dusz-

pasterskiej] z Pruszkowem. Byli to księża: Franciszek Baturewicz, Kle-

mens Cyruliński [po wojnie mieszkający w parafii pw. Św. Kazimierza 

Królewicza] i Władysław Roguski. Wszyscy oni chlubnie zapisali się 

w dziejach duszpasterstwa wojskowego. Po zakończonej, w stopniach 

kapitanów przeszli do rezerwy i podjęli posługę kapłańską w różnych 

parafiach. […]

Ofiarność kapelanów na polu walki została dostrzeżona przez 

władze wojskowe, których siedmiu z nich odznaczyła orderem wojsko-

wym Virtuti Militari. Lecz posługa kapłańska to przede wszystkim służ-

ba Bogu i ludziom. Warto zauważyć, iż pięciu kapelanów z wojny pol-

sko-bolszewickiej 1920 r. zostało po latach wyniesionych na ołtarze. 

Byli to zamordowani przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych 

księża: Henryk Kaczorowski; Władysław Miegoń; Bolesław Strzelecki; 

Kazimierz Sykulski a Michał Sopocko, stał się także powiernikiem św. 

Faustyny Kowalskiej … czytamy w folderze do opracowanej przez 

ppłk ZP Wiktora Krzysztofa Cygana wystawy „Kapelani Roku 1929”, 

prezentowanej na placu przed kościołem parafialnym.

Uroczystość miała kilka odsłon. Rozpoczęła ją Msza św. celebro-

wana przez proboszcza parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza ks. 

prałata Mariana Mikołajczaka, w koncelebrze z przedstawicielem 

Ordynariatu Polowego ks. prałatem płk. SG Zbigniewem Kępą, któ-

ry modlił się w intencji Związku Piłsudczyków RP. 

W drugiej – dokonano odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pa-

miątkowej „Pamięci Kapelanów Wojska Polskiego 1920 r.” Odsło-

nięcia Tablicy dokonał: gen. broni ZP Wiesław L.Ząbek, w asyście 

gen. bryg. ZP Józefa Melaka i gen. bryg. ZP Wiesława J. Wysockiego. 

Następnie aktu poświęcenia Tablicy dokonał ks. prałat Marian Mi-

kołajczyk w asyście ks. prałata płk SG Zbigniewa Kępy. 

W trzeciej – po mszy św. dekoracji miejscowych działaczy spo-

łeczno-politycznych odznaczeniami: Orderu Św. Stanisława doko-

nał gen. broni ZP Wiesław L.Ząbek, w asyście gen. bryg. ZP Józe-

fa Melaka oraz gen. bryg. Wiesława J. Wysockiego. Odznaczenie 

otrzymał m.in.: płk ZP Stanisław Zieliński – Krzyż sw. Stanisława 

z gwiazdą oraz medal „100 lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r.” Szcze-

gólnie wzruszającym akcentem było wręczenia znaczków i legity-

macji Związku Piłsudczyków RP najmłodszym członkom Związku 

Strzeleckiego. Zabierając głos gen. broni ZP Wiesław L. Ząbek po-

wiedział m.in.: Dobrze, że w tej podniosłej uroczystości uczestniczą 

młodzi Strzelcy. To oni, w ramach naturalnej wymiany pokoleń nas 

zastąpią i będą kontynuować piękne tradycje piłsudczykowskie dla 

dobra Narodu i Najjaśniejszej Ojczyzny.

Złożenie wiązanek kwiatów pod odsłoniętą Tablicą, zwiedzanie 

wystawy plenerowej oraz wspólny posiłek zakończył tę wspaniałą, 

patriotyczną uroczystość.

Red.



23

Z ŻYCIA ZPRP

WARSZAWA

UROCZYSTOŚCI Z AKCENTEM 
PIŁSUDCZYKOWSKIM W CBW

T
radycyjnie w miesiącu czerwcu Centralna Biblioteka Wojsko-

wa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzi swoje dorocz-

ne Święto. Powołana, w dniu 13 czerwca 1919 r. rozkazem Mi-

nistra Spraw Wojskowej ważna dla nauki, kultury i oświaty pozostaje 

Główną Książnicą Wojskową. Uroczystość zbiegła się z obchodami 

100. Rocznicy Bibliografii Wojskowej. Toteż wśród licznie zaproszo-

nych gości honorowych, przedstawicieli władz państwowych i rzą-

dowych z szefem Gabinetu Prezydenta RP p. ministrem Pawłem 

Szrotem i p. ministrem Janem J. Kasprzykiem, parlamentarzystami 

oraz instytucjami współpracującymi z CBW, liczną grupę stanowili 

oficerowie WP z szefem Sztabu Generalnego p. generałem Rajmun-

dem Andrzejczakiem. Uroczystość miała kilka odsłon.

Po licznych wystąpieniach i odczytaniu listów m.in. od Prezyden-

ta RP i ministra Obrony Narodowej nastąpiło odsłonięcie usytuowa-

nego przed budynkiem Biblioteki Obelisku z Tablicą memoratywną 

poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Następnie minister 

Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył niektó-

rym przedstawicielom Honorowych Gości medale „Pro Bono Polo-

niae” i „Pro Patria”. 

W imieniu prezesa Zarząd Krajowego ZPRP generała ZP Stani-

sława Władysława Śliwy Order Honorowy Związku wręczył Dyrek-

torowi Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci 

narodowej p. Adamowi Siwek, Zastępca Prezesa ZPRP generał bro-

ni ZP dr Wiesław Leszek Ząbek, w asyście zastępcy Prezesa Okręgu 

Mazowieckiego ZPRP gen. bryg ZP Józefa Melaka. Ponadto Złotym 

Honorowym Krzyżem Związku został odznaczony zastępca Dyrekto-

ra Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, p. dr Paweł 

Dycht. Dyrektorowi CBW dr Janowi Tarczyńskiemu delegacja pił-

sudczykowska wręczyła od generała ZP Stanisława W. Śliwy okolicz-

nościowy grawerton. Zabierając głos gen. broni ZP Wiesław Leszek 

Ząbek podkreślił więzi łączące dr Jana Tarczyńskiego ze Związkiem 

Piłsudczyków RP, jednocześnie dziękując za życzliwość i inspirację 

w kultywowaniu tradycji, przekazał także pozdrowienia od Prezesa 

i Zarządu Krajowego Związku oraz złożył wszystkim pracownikom 

Biblioteki życzenia dalszych sukcesów w pracy oświatowej i kultural-

nej. W dalszej części uroczystości Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński od-

znaczył medalami 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej liczne 

grono pracowników Wojskowej Wszechnica oraz przedstawicieli Ho-

norowych Gości z generałem Rajmundem Andrzejczakiem na czele. 

Koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, 

zwiedzanie wystawy 100-lecie Bibliografii Wojskowej oraz odwie-

dzanie stoisk wydawniczych, gdzie czekały na uczestników uro-

czystości liczne atrakcje stanowił miłe zakończenie obchodów 102. 

Rocznicy powołania Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Red.
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Z ŻYCIA ZPRP

GŁOWACZÓW

W
 dniu 24.06.2021 r. w Stromcu miała miejsce donio-

sła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika 

„100-lecia Bitwy Warszawskiej” oraz nadania imienia 

– „Skwer 100-lecia Odzyskania Niepodległości” placowi wokół 

pomnika.

Podczas uroczystości, Prezesa Zarządu Krajowego Związku 

Piłsudczyków RP generała ZP Stanisława Władysława Śliwę re-

prezentował członek Zarządu Krajowego ZP RP gen. bryg. ZP 

Stanisław Olszewski – prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej 

ZP RP wspólnie z gen. bryg. ZP Józefem Melakiem – wicepreze-

sem Mazowieckiego Okręgu ZP RP.

Uroczystość poprzedzona została Mszą św. odpustową, 

sprawowaną w koncelebrze kilku księży pod przewodnictwem 

Metropolity Częstochowskiego J.E. ks. abp. dr Wacława Depo, 

w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Stromcu.

Na uroczystość przybyli m.in.: Poseł na Sejm RP Dariusz 

Bąk, wicewojewoda mazowiecki, przedstawiciele regionalnych 

służb mundurowych, 30-osobowa grupa piłsudczyków (zrze-

szonych w okręgach: Ziemi Lubelskiej, w Mińsku Mazowiec-

kim, Lubelskim, Mazowieckim, oddziale w Radomiu), leśnicy 

i przedstawiciele lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych, 

miejscowe władze, poczty sztandarowe i mieszkańcy Stromca.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA BITWY 

WARSZAWSKIEJ W STROMCU
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Z ŻYCIA ZPRP

GŁOWACZÓW

W
 trakcie uroczystości, w imieniu Prezesa Zarządu Kra-

jowego ZP RP gen. ZP Stanisława Władysława Śliwy, 

gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski wspólnie z gen. 

bryg. ZP Józefem Melakiem i gen. bryg ZP Janem Chryzosto-

mem Czachowskim, wręczyli J.E. abp. dr. Wacławowi Depo Or-

der Honorowy ZP RP oraz przekazali na ręce przewodniczącego 

Rady Gminy Stromiec i wójta Gminy Stromiec Medal 100-lecia 

Bitwy Warszawskiej dla Gminy Stromiec. Ponadto wójta Gminy 

Stromiec Pana Krzysztofa Stykowskiego uhonorowali Złotym 

Krzyżem ZP RP, a gen. bryg. ZP Jana Chryzostoma Czachow-

skiego okolicznościowym Ryngrafem ZP RP.

Po poświęceniu pomnika i odczytaniu Uchwały Rady Gmi-

ny Stromiec o nadaniu imienia skwerowi, na którym został 

usytuowany pomnik i wspólnym przecięciu wstęgi przed po-

mnikiem, okolicznościowy referat traktujący o przebiegu Bitwy 

Warszawskiej wygłosił gen. bryg. ZP Jan Chryzostom Czachow-

ski. Następnie odczytany został list Posła na Sejm RP Dariusza 

Bąka. 

Jako następny zabrał głos gen. bryg. ZP Stanisław Olszew-

ski, który w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP 

Stanisława Władysława Śliwy podziękował wszystkim osobom, 

instytucjom i organizacjom, które wniosły wkład w cenną ini-

cjatywę trwałego upamiętnienia Bitwy Warszawskiej – wznie-

sienie pięknego pomnika oraz złożył okolicznościowe życzenia 

uczestnikom uroczystości.

Uroczystość odsłonięcia pomnika 100-lecia Bitwy Warszaw-

skiej w Stromcu zakończona została wspólnym obiadem, przy-

gotowanym przez gospodarzy uroczystości.

Tekst: gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski

Foto: ppłk ZP Wiesław Bodo
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Z ŻYCIA ZPRP

WŁOCŁAWEK

WOJEWÓDZKIE OBCHODY 

100. ROCZNICY OBRONY 

WŁOCŁAWKA 1920

O
brona Włocławka – bitwa wojny polsko-bolszewickiej 

stoczona między wojskami polskimi i sowieckimi na 

przedpolach Włocławka w dn. 13-19 sierpnia 1920 r. 

Wynik – zwycięstwo Polaków. Dowodzący obroną Włocławka 

– płk Wojciech Józef Gromczyński. W obronie Włocławka wsła-

wiły się następujące jednostki wojskowe: 14. Pułk Piechoty, 

32. Pułk Piechoty i 2. Pułk Szwoleżerów oraz oddziały Harcer-

stwa Polskiego i mieszkańcy Włocławka i okolic.

Organizatorami Wojewódzkich Obchodów 100. Rocznicy 

Obrony Włocławka 1920 r. byli: Marszałek Województwa Kuj- 

Pom. Piotr Całbecki, Prezydent Włocławka dr. M. Wojtkowski 

i Dowódca Garnizonu Toruń płk. Remigiusz Zieliński.

Świętowanie tej podniosłej uroczystości rozpoczęło się od 

akcentu piłsudczykowskiego, czyli przejazdu bryczką prezesa 

oddziału kuj-pom. Związku Piłsudczyków RP z reprezentanta-

mi sekcji dziecięco-młodzieżowej oddziału przez most im. Mar-

szałka E. Rydza-Śmigłego pod Pomnik Obrońców Wisły, gdzie 

nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i oddanie honorów pole-

głym Obrońcom Włocławka 1920 r.

Godzinę później, na placu przed Bazyliką Katedralną Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość 

wojskowa, po czym w katedrze Mszę Świętą w intencji Obroń-

ców Włocławka i Ojczyzny, celebrował JE. ks. bp. Wiesław Me-

ring. Z katedry ulicami Włocławka odbył się przemarsz na Bul-

wary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam mieszkańcy mogli 

oglądać historyczne miasteczko z epoki z wieloma atrakcja-

mi: musztrę oddziału konnego, pokaz władania białą bronią, 

umiejętności jazdy konnej, przejażdżkę konną, polowy punkt 

pobrań, punkt medyczny, obronne stanowisko piechoty, obóz 

żołnierzy bolszewickich oraz polowy sprzęt wojskowy. 

Na zakończenie dnia nastąpiła prezentacja pieśni patrio-

tycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Torunia oraz 

Kapeli z Szaconkiem. Grupa rekonstrukcyjna ZHR Bydgoszcz 

zaprezentowała inscenizację historyczną Młodzi w obronie 

Włocławka.

Reprezentacja Oddziału Kuj-Pom. ZPRP złożyła hołd pole-

głym dowódcom w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu 

komunalnym [nad którymi to grobami: legionistów, piłsudczy-

ków i strzelców sprawuje patronat w woj, kuj-pom.] we Wło-

cławku i pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodza 

Naczelnego we Włocławku.

Prezes Oddziału Kuj-Pom.

por. ZP Andrzej Wilanowski-Sulikowski
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Z ŻYCIA ZPRP

W
 dniu 11.07.2021 r. na Wzgórzu Krzyży w Gibach, w miej-

scu symbolizującym grób ofiar, miały miejsce uroczyste 

obchody rocznicowe, upamiętniające pomordowanych 

Polaków podczas Obławy Augustowskiej. Uroczystości odbyły się 

pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzeja Dudy.

Oddanie hołdu ofiarom zbrodni dokonanej na Polakach po II 

Wojnie Światowej, poprzedziła koncelebrowana Msza św. polo-

wa przy kościele pw. św. Anny w Gibach, pod przewodnictwem 

ks. Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy 

Augustowskiej 1945 roku.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Jarosław 

Zieliński – przewodniczący 100-osobowego komitetu organiza-

cyjnego tych uroczystości, Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu 

w kancelarii Prezydenta RP, który odczytał okolicznościowy list od 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pani Wiesława Burnos – członek Za-

rządu Województwa Podlaskiego, wielu przedstawicieli admini-

stracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, duchowień-

stwa i okolicznych mieszkańców.

Związek Piłsudczyków RP, w imieniu gen. ZP Stanisława Włady-

sława Śliwy, prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, reprezentował gen. 

bryg. ZP Stanisław Olszewski – członek Zarządu Krajowego, prezes 

Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP. 

W uroczystości uczestniczyła też liczna grupa członków Okrę-

gu Ziemi Sejneńskiej ZP RP z płk. ZP Jarosławem Wojciechowiczem 

na czele, grupa piłsudczyków z Oddziału w Suwałkach z prezesem 

płk. ZP Grzegorzem Pietkiewiczem na czele, piłsudczycy z Mazur-

skiego Oddziału w Olecku z gen. bryg. ZP dr. Władysławem Kra-

jewskim na czele oraz gen. bryg. ZP prof. Wiesław Wysocki.

12 lipca 1945 roku, oddziały NKWD i „Smiersz” rozpoczęły na 

Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działa-

czy podziemia niepodległościowego.

W trakcie uroczystości odczytany został także okolicznościowy 

list od Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatan-

tów i Osób Represjonowanych. 

Podczas swojego wystąpienia Jarosław Zieliński poinformo-

wał, że podjęta została decyzja o utworzeniu Muzeum Obławy Au-

gustowskiej w Augustowie, na co został już zakupiony obiekt, któ-

ry był siedzibą NKWD i UB – miejscem kaźni schwytanych w obła-

wie. 

W końcowej części uroczystości delegacje złożyły na Wzgórzu 

Krzyży wieńce, wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Tekst: gen. bryg. ZP Stanisław Olszewski

Foto: por. ZP Lucyna Lidia Gutowska

AUGUSTÓW

OBCHODY 76. ROCZNICY 

OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ
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GRUDZIĄDZ

W
 dniach 7-8 czerwca 1921 roku wizytę na grudziądzkiej 

ziemi jako etapie wizyty na odzyskanym Pomorzu złożył 

Marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa. Wizyta ta 

nie była przypadkowa. Marszałek przygotowywał się do niej, a za-

proszenie do jej odbycia wystosował prezydent miasta Bydgosz-

czy, pan Jan Maciaszek wraz z 40 stowarzyszeniami. Pobyt Józefa 

Piłsudskiego miał być jasnym sygnałem jak ważne jest Pomorze 

dla Polski, a także by umocnić więzi polityczne i ekonomiczne tego 

regionu z pozostałym obszarem Rzeczypospolitej. Czcigodny Gość 

odwiedził poza Grudziądzem m.in.: Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, Ra-

dzyń Chełmiński czy Ciechocinek, ale na chwilkę zatrzymał się też 

m.in. w Wąbrzeźnie, Działdowie, Brodnicy czy Kowalewie Pomor-

skim. Wszyscy czuli, że wydarzenie to jest niezwykłe i odbywa się 

w momencie szczególnym, bo raptem po upływie roku od chwili, 

gdy Pomorze wróciło na trwałe w granice Państwa Polskiego.

Na czele komitetu powitalnego jaki utworzył się w Grudziądzu 

stanął Prezydent Grudziądza Józef Włodek. Komitet w przeddzień 

wizyty Naczelnika Państwa wystosował apel do mieszkańców, by 

ci godnie i radośnie przyjęli Głowę Państwa Polskiego. Kończył się 

on słowami: 

„…Apeluję do patriotycznych uczuć ludności - wzywając do jak 

najliczniejszego udziału w przyjęciu i mam niepłonną nadzieję, że 

dzień ten - tak radosny dla naszego miasta - zmieni się w wielkie, uro-

czyste święto”.

Przybycie Marszałka do Grudziądza opóźniło się, czego przyczy-

ną było obniżenie się poziomu rzeki Wisły, i pilna potrzeba zamiany 

statku, którym na tym etapie podróży Marszałek się przemieszczał, 

MARSZAŁEK Z WIZYTĄ 

NA ZIEMI POMORSKIEJ

konkretnie z „Warneńczyka” na „Siemiradzkiego”. Towarzyszyły mu 

także inne statki i łodzie eskortujące. Kiedy wreszcie statek pojawił 

się na horyzoncie, mieszkanki Grudziądza ubrane w białe szaty 

utworzyły monogram „J.P.”, co Józef Piłsudski wspominał jeszcze po 

wielu latach. Na nadwiślańskich błoniach w pierwszej kolejności 

przywitali Marszałka: generał dywizji Zygmunt Zieliński (Dowódca 

Okręgu Generalnego Pomorze) prezydent miasta Józef Włodek, 

dowódca 64. pułku piechoty kpt. Ludwik Bociański, odbył się rów-

nież przegląd jednostek grudziądzkiego garnizonu.

To skrótowy opis wizyty Marszałka sprzed 100 lat. Realizując 

wzajemne zobowiązania współpracy w kultywowaniu pamięci 

historycznej, władze samorządowe Grudziądza pod przewodnic-

twem Prezydenta Miasta, Macieja Glamowskiego oraz Gdański 

Okręg Związku Piłsudczyków RP zorganizowali inscenizację histo-

ryczną tej tak doniosłej dla Grudziądza wizyty. Inscenizacja odby-

ła się, ze względów organizacyjnych w niedzielę 6 czerwca 2021 

roku. Uroczystości poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Fran-

ciszka Ksawerego. Scenariusz inscenizacji opracowali Michał Cze-

pek i Łukasz Piasecki, postać Marszałka odtwarzał kpt. ZP Marek 

Bojcun, który zorganizował grupę rekonstrukcyjną. Uroczystości 

towarzyszył pododdział strzelców pod komendą kpt. Piotra Pika 

wraz z pocztem sztandarowym. Z grudziądzkich błoni orszak w to-

warzystwie licznych mieszkańców Grudziądza udał się na rynek po 

drodze zatrzymując się pod pomnikiem Marszałka, gdzie złożono 

wiązanki kwiatów. Na rynku po przemowach inscenizacyjnych oraz 

Prezydenta Grudziądza, który przypomniał również przypadającą 

730 rocznicę lokacji miasta, odsłonięto okolicznościową wystawę. 

W trakcie uroczystości, prezes Okręgu Gdańskiego, płk ZP Andrzej 

Adamczyk, na ręce Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskie-

go wręczył Medal Stulecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” 

przyznany Miastu Grudziądz przez Zarząd Krajowy Związku Piłsud-

czyków RP w uznaniu zaangażowania w krzewieniu idei i czynów 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie pod historyczną tabli-

cą upamiętniającą wizytę Marszałka w Grudziądzu, przechowaną 

w czasie okupacji i w latach po transformacji ustrojowej ponownie 

wmurowaną w ścianę Ratusza.
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GDAŃSKW
 bardzo bogatej historii Miasta Gdańska, które od se-

tek lat broniło wolności, znajduje się miejsce szczegól-

ne, gdzie rozgrywały się dramatyczne godziny historii 

Polski. Tym miejscem niewątpliwie jest Wojskowa Składnica Tranzy-

towa na Półwyspie Westerplatte, której obrona w dniach od 1 do 7 

września 1939 roku stała się symbolicznym początkiem II wojny świa-

towej oraz polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy. 

W tym historycznym miejscu w dniu 24 maja 2021 r., w Dniu 

Święta Wojsk Specjalnych, odbyła się wspaniała uroczystość wręcze-

nia i poświęcenia Sztandaru Liceum Ogólnokształcącego Munduro-

wego SPARTAKUS z Gdańska i z Kwidzyna wraz z Ślubowaniem Ka-

detów Rocznika 2020/2021 obu szkół. Szczególne miejsca ślubowa-

nia – Półwysep Westerplatte przy Pomniku Obrońców Wybrzeża oraz 

przybycie znamienitych goście -przedstawicieli służb mundurowych 

oraz władz samorządowych. nadało temu wydarzeniu charakter hi-

storyczny i unikalny. Impreza miała charakter ceremonii wojskowej 

z pełną oprawą, podniesieniem flagi państwowej, odśpiewaniem 

Hymnu Polski, złożeniem meldunku dowódcy uroczystości i defiladą 

Pododdziału Reprezentacyjnego. 

Fundatorem Sztandaru Szkoły był Organ Prowadzący LOM SPAR-

TAKUS – Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, reprezentowana 

przez panią prezes Alicję Boruc. O prestiżową rolę Ojca Chrzestne-

go Sztandaru Gdańskiego poproszony został Dowódca Garnizonu 

Gdańskiego – pan płk Piotr Piątkowski, a Sztandaru Kwidzyńskiego 

– Wojewódzki Komendant Pomorskiej Policji – nadinspektor Andrzej 

Łapiński. Matkami Chrzestnymi Sztandaru zostały panie dyrektor-

ki obu szkół, odpowiednio w Gdańsku pani mjr ZP RP Małgorzata 

Waguca-Jączek, również członek Zarządu Związku Piłsudczyków RP 

Okręgu Gdańskiego oraz w Kwidzynie pani Bożena Krajewska. 

„Wręczenie sztandarów to podsumowanie kilku lat edukacji, nauki 

i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzie-

ży . Zaś Ślubowanie kadetów I rocznika to przypieczętowanie oficjalnego 

przyjęcia uczniów klas I w szeregi kadetów Liceów Spartakus. Zgroma-

dziliśmy się dzisiaj przy pomniku Obrońców Westerplatte – miejscu które 

przez wiele dni stanowiło symbol niezłomnej i bohaterskiej walki żołnie-

rzy Wojska Polskiego i do dziś żołnierze Wojskowej Składnicy Tranzyto-

wej są wzorem patriotyzmu, odwagi i niezłomności.” 

Tymi słowami dowódca uroczystości kmdr rez. Tomasz Dobrosiel-

ski zwrócił się do kadetów, ich rodziców oraz zaproszonych znamie-

nitych gości reprezentujących instytucje MON, MSWiA wśród których 

byli min. ppłk Dariusz Tylki Komendant  WKU w Gdańsku, Komendant 

WKU w Malborku ppłk Robert Grzeszczyk, Komendant Kaszubskiego 

Dywizjon Straży Granicznej kmdr ppor. SG Adam Sakowicz, Zastępca 

Dowódcy 7. BOT ppłk Piotr Jary, Komendant Powiatowy Komendy 

Policji w Kwidzynie mł. insp. Janusz Skosolas, Wiceprzewodniczący 

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie nadkom. Jó-

zef Partyka, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku płk Artur Król, 

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie płk Olgierd Trzaska, Zastęp-

ca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 

bryg. Karol Bryś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Kwidzynie mł. bryg. Wojciech Berent i wielu innych szanowanych 

gości honorowych. 

Związek Piłsudczyków reprezentowali: wiceprezes Zarządu Kra-

jowego gen. dyw. ZP Jarosław Szymon Bierecki z ppłk ZP Dariuszem 

Łaszycą oraz prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP płk ZP Andrzej Adam-

SZTANDAR DLA LO SPARTAKUS

czyk, który wraz z Rodzicami Chrzestnymi dokonał aktu symboliczne-

go wbicia gwoździ honorowych i pamiątkowych w drzewce sztanda-

rów i złożył podpis w księdze pamiątkowej.

Sztandary Szkół zostały poświęcone przez proboszcza Rzymsko-

katolickiej Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdań-

sku – księdza prałata podpułkownika Wiesława OKONIA. Członkami 

Pocztu Sztandarowego z ramienia Związku Piłsudczyków byli: do-

wódca pocztu ppłk ZP Zbigniew Krynicki, sztandarowy mjr ZP Tade-

usz Jastrzębski, asysta kpt ZP Maria Kosecka. 

Po ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiło uroczyste ślubowa-

nie kadetów Liceum Mundurowego SPARTAKUS . W rocie przysięgi 

kadeci ślubowali godne naśladowanie wzorów przedwojennego 

Korpusu Kadetów oraz krzewienie myśli i czynów Marszałka Józefa 

Piłsudskiego dla dobra naszej Ojczyzny.

Uroczystość ta stanowiła również okazję do wręczenia odzna-

czeń. Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków płk ZP An-

drzej Adamczyk wręczył medal Stulecia Bitwy Warszawskiej „Cudu 

nad Wisłą” dla pani kpt. ZP Alicji Boruc, w podziękowaniu za krzewie-

nie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

nadany przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, a pani 

mjr ZP Małgorzacie Waguca-Jączek Honorową Odznakę Zasługi 

nadaną przez Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił 

Zbrojnych RP.

W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty głos zabrał st. wizyta-

tor Rafał Skrzypiński, który odczytał list do młodzieży przygotowany 

przez panią Kurator Monikę Kończyk, nawiązujący do patriotycznej 

postawy młodych obywateli w zdobywaniu wiedzy i pracy, której 

przyświecają wartości takie jak: honor, odpowiedzialność, szacunek 

i prawość. 

Uroczystość zakończyła defilada Pododdziału Reprezentacyjne-

go wraz z wszystkimi ślubującymi kadetami, przy akompaniamencie 

werbli i trąbki muzyków z Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Gra-

nicznej w Gdańsku oraz wspólny posiłek w kuchni polowej serwujący 

wojskową grochówkę. 
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GOŁDAP

ŚWIĘTO 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU 
PRZECIWLOTNICZEGO

P
rezes Zarządu Krajowego – gen. ZP Stanisław Władysław 

Śliwa wraz z Sekretarzem Zarządu Krajowego płk ZP Zbi-

gniewem Borkowskim uczestniczyli w Święcie 15. Goł-

dapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Gen. bryg. ZP dr Władysław Krajewski – Prezes Oddziału ZPRP 

w Olecku został uhonorowany przez Dowódcę Pułku płk Toma-

sza Isio pamiątkową statuetką, w podziękowaniu za współpracę 

z Pułkiem.

Prezes Zarządu Krajowego w przemówieniu do zgromadzo-

nych na uroczystym apelu żołnierzy, przypomniał zasługi marsz. 

Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości, nawiązał do 

heroizmu żołnierzy walczących w zwycięskiej Bitwie Warszaw-

skiej i jej znaczenia dla Europy. Podziękował za współpracę z na-

szą organizacją w krzewieniu idei i czynów Pierwszego Marszał-

ka Polski. Odznaczeniami Piłsudczykowskimi i pamiątkowymi 

ryngrafami Prezes Zarządu Krajowego uhonorował oficerów 

i osoby spoza wojska za zasługi i wspieranie naszej działalność 

programowej.



31

DAR DLA POLSKIEJ PARAFII 
NA LITWIE

Z ŻYCIA ZPRP

SEJNY

W
 dniu 25 czerwca 2021 r. Prezes Związku Piłsudczy-

ków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneń-

skiej płk ZP Jarosław Wojciechowicz i Prezes Związku 

Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Ziemi Suwal-

skiej płk ZP Grzegorz Pietkiewicz udali się do miejscowości 

Butrymańce na Litwie w Obwodzie Solecznickim. Powodem 

wizyty w polskiej parafii było przekazanie farby do pomalowa-

nia drewnianego kościoła w miejscowości Podborze. Na zakup 

farby pieniądze przeznaczył Związek Piłsudczyków RP Okręg 

Mazurski w Olecku, Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sej-

neńskiej i Związek Piłsudczyków RP Oddział Ziemi Suwalskiej. 

To była nasza pierwsza wizyta w tej parafii i mamy nadzieję, że 

nie ostatnia. Ogromne wrażenie wywarł na nas proboszcz Ks. 

Józef Aszkiełowicz. Ksiądz Józef oprowadził nas po urokliwym 

kościele, gdzie m.in. zostaliśmy pobłogosławieni jedynymi na 

Litwie relikwiami Św. Franciszka z Asyżu. Gościnność, patrio-

tyzm, a przede wszystkim wiara w Boga Ks. Józefa to wzór do 

naśladowania. Podtrzymywanie mowy polskiej i polskiego ję-

zyka przez Ks. Józefa na Litwie świadczy o wielkiej miłości do 

Ojczyzny i takie wartości Ks. Józef Aszkiełowicz przekazuje pa-

rafianom. Już w niedługim okresie czasu Związek Piłsudczyków 

RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i Związek Piłsudczyków RP Oddział 

Ziemi Suwalskiej wspólnie zakupili telewizor do świetlicy stra-

żackiej w miejscowości Butrymańce, który zostanie przekazany 

w miesiącu lipcu.

płk ZP Jarosław Wojciechowicz

Fot. płk ZP Grzegorz Pietkiewicz
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W
 dniu 19 lipca 2021 r. w Goli Świdnickiej, gmina Mar-

cinowice w powiecie świdnickim Mszą Świętą o godz. 

12.00 w intencji Rodzin pierwszych mieszkańców Goli 

Świdnickiej i Śp. Ks. Prałata Tadeusza Dudka rozpoczęły się uro-

czystości związane z odsłonięciem i poświęceniem tablic pa-

miątkowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele Związku Pił-

sudczyków RP z gen. ZP Stanisławem Władysławem Śliwą – Pre-

zesem Zarządu Krajowego ZP RP, gen. bryg. ZP Włodzimierzem 

Paceltem – Prezesem Okręgu Dolnośląskiego oraz Prezes Okrę-

gu Opolskiego płk ZP Krzysztof Jankowiak z Zarządem Okręgu. 

Udział wzięła również Grupa Motocyklowa „Kardan”.

„W 76. Rocznicę przybycia polskich rodzin: Antosiak, Betlej, 

Bizoń, Borowy, Bury, Głuc, Hatała, Homenda, Hyrlicki, Króliczek, 

Łysoń, Malik, Młocek, Pieczarka, Pieronkiewicz, Rusin, Sałapa-

tek, Sordyl, Uroda, Woźny, Żywioł na prastare Ziemie Piastow-

skie by służyć Bogu i Ojczyźnie. Ku pamięci Mieszkańcy Goli 

Świdnickiej” – tak brzmi tekst tablicy, której fundatorem, a jed-

nocześnie wykonawcą jest Stanisław Władysław Śliwa – właści-

ciel firmy „CELSTAN”. 

GOLA ŚWIDNICKA

UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM 
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP 

W GOLI ŚWIDNICKIEJ
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Lata 1945–1948 na ziemiach polskich były okresem masowych 

migracji ludności. Większa z nich część miała charakter przymuso-

wy, bowiem przesunięcie granic skutkowało przesiedleniem Pola-

ków z zajętych przez Związek Radziecki wschodnich województw 

II RP oraz jednoczesnym wysiedleniem Niemców zamieszkujących 

przyznane Polsce tereny: Śląska, Pomorza oraz Prus Wschodnich. 

Wszyscy musieli znaleźć nowe miejsce do życia i zacząć tworzyć 

nowe więzi społeczne. 

Wielu Polaków migrowało na Ziemie Zachodnie i Północne 

dobrowolnie. Wracali z niewoli i robót przymusowych, opuszczali 

zniszczone miasta i wsie w poszukiwaniu lepszego miejsca do ży-

cia, wędrowali za chlebem, a także możliwością łatwiejszego zarob-

ku, wreszcie – szukali przygód.

W tym czasie na Dworcu Wschodnim w Warszawie wisiały 

barwne plakaty, nawołujące do osiedlenia się na mitycznych Zie-

miach Zachodnich, kolorowe afisze kusiły luksusowymi willami 

w ogrodach, komfortem i przepychem. Do zyskania była: praca, 

mieszkanie – repatrianci ze Wschodu, ale nie tylko, zachęcani byli 

do wyruszenia na Ziemi Zachodnie i Północne (ZZiP ). Codzienność 

przesiedleńców była już nieco inna, bo naznaczona głównie ocze-

kiwaniem, to na wyruszenie w drogę, to na zakończenie przedłuża-

jących się postojów i w końcu na skierowanie do miejsca osiedle-

nia. 

Życie codzienne na Ziemiach Odzyskanych prócz typowych 

powojennych problemów z zaopatrzeniem cechował często brak 

lokalnych więzi społecznych, a także niepewność odnośnie dal-

szych losów nowych terytoriów. Osadnicy przybywali z bardzo róż-

nych rejonów, nie tylko z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczpospo-

litej. Posiadali odmienne zwyczaje, posługiwali się różnymi odmia-

nami polszczyzny – od mowy charakterystycznej dla lwowiaków 

po tą przynależną przybyszom z Polski centralnej. Z czasem lokal-

ne społeczności stabilizowały się, a sąsiedzkie więzi wzmacniała ko-

nieczność radzenia sobie z trudnymi warunkami w tym okresie. 

Do najpilniejszych potrzeb należało stworzenie już na samym 

początku sprawnie działającej sieci instytucji życia codziennego – 

szkół, uczelni wyższych, ośrodków zdrowia, lokalnej prasy codzien-

nej. W zajmowanych lokalach użytkowych zakładano pierwsze pol-

skie sklepy i zakłady rzemieślnicze. Częstokroć wymagało to zaan-

gażowania się miejscowych społeczności oraz ich liderów, którzy 

brali sprawy w swoje ręce. Załatwiali i organizowali wszystko od 

początku, od wyposażenia po siedziby. Ziemie Odzyskane, Ziemie 

Zachodnie były terenem aktywnej działalności państwa, jak i od-

dolnie organizującego się w tym czasie społeczeństwa. 

Wprowadzano polskie nazwy miejscowości, co było odpowie-

dzią na społeczną potrzebę oswojenia przez osadników z obcym 

kulturowo otoczeniem, w którym przyszło im żyć. Podobnie na-

zwy ulic, pomniki, szyldy, wszelkiego rodzaju napisy na zasiedla-

nych przez Polaków ziemiach, naznaczone śladami pozostawiony-

mi przez dotychczasowych niemieckich mieszkańców, wyma-

gały zmiany. 

GOLA ŚWIDNICKA
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Na zasiedlanych obszarach Ziem Zachodnich i Północnych 

powstawały lokalne centra życia kulturalnego oraz rozrywki. 

Władze dostarczały rozrywek edukacyjnych, choć niepozba-

wionych treści propagandowych. Duża ich część z nich była 

związana z organizacjami komunistycznymi, ale wiele powsta-

ło też dzięki wysiłkom podejmowanym przez samych osadni-

ków. Należy pamiętać też o tym, że ZZiP stwarzały, dzięki pozo-

stawionej tu poniemieckiej infrastrukturze, doskonałe warunki 

do rozwoju turystyki i sportu. 

Lipcowa niedziela, dnia 18 lipca 2021 r. stała się dla miesz-

kańców Goli Świdnickiej świętem dla uhonorowania 76-tej 

rocznicy przyjazdu wspomnianych wyżej 22 rodzin polskich 

osadników. Ich potomkowie żyją po dziś dzień w tej dolnoślą-

skiej miejscowości, dziś malowniczej wsi. Jako pierwsi przyby-

li tu mężczyźni, do których dołączyły z czasem ich żony i dzie-

ci oraz dalsza rodzina. Ich przyjazd częstokroć rozłożony był 

w czasie. Nie wszyscy wierzyli, że pozostaną tu na całe życie, 

a nawet na kolejne pokolenia. 

Stanisława Gerus – radna wraz z Józefem Młockiem – sołty-

sem, jako inicjatorzy i organizatorzy obchodów objaśnia, że po 

zakończeniu wojny przybyli tu głównie górale z miejscowości 

Rzyki, Żarnówka i Makowa Podhalańskiego, a także trzy rodzi-

ny ze Wschodu.

Pomysł uczczenia polskich osadników w Goli Świdnickiej 

pojawił się wprawdzie w 75-tą rocznicę, ale pandemia unie-

możliwiła jej organizację w roku ubiegłym, stąd też obchody 

odbyły się teraz – w sposób uroczysty i podniosły. W organi-

zację święta mieszkańców Goli Świdnickiej włączył się – obok 

mieszkańców i władz gminnych, Związek Piłsudczyków RP, 

którego Prezes – gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa pochodzi 

z pobliskich Domanic, a z  Goli Świdnickiej, Jego Żona Cecylia.

Związek Piłsudczyków RP wyróżnił wszystkie dwadzieścia 

dwie rodziny medalami „Za wiarę i patriotyzm”, zaś Złoty Krzyż 

Związku Piłsudczyków RP otrzymali wójt gminy Marcinowice – 

Stanisław Leń, sołtys Goli Świdnickiej – Józef Młocek oraz naj-

starsza jej mieszkanka – Waleria Antosia, Srebrnym Krzyżem 

wyróżniony z kolei został przewodniczący Rady Gminy Marci-

nowice Artur Fiołek, a Brązowym radna – Stanisława Gerus oraz 

Mieczysław Łysoń, Violetta Wąsowska i Jan Hydzik. Z inicjaty-

wy Stanisławy Gerus upamiętniono tablicą ufundowaną przez 

wiernych i umieszoną w miejscowym kościele wieloletniego 

proboszcza Parafii Św. Marcina w Goli Świdnickiej Śp. Ks. Tade-

usza Dudka, która została umieszczona w kościele. Z kolei na 

specjalnie przygotowanej tablicy przy świetlicy umieszczono 

dziesiątki archiwalnych zdjęć związanych z historią miejscowo-

ści i jej mieszkańców. Poczęstunek i występ zespołów „Kądzio-

łeczka”, „Sami Swoi” oraz „Impuls” uświetnił uroczyste obchody, 

dzięki którym spotkanie mieszkańców trwało do późnych go-

dzin wieczornych. 

GOLA ŚWIDNICKA
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Na koniec przypomnieć należy, że na Ziemiach Zachodnich 

i Północnych po roku 1945 miał miejsce niespotykany w dzie-

jach nowożytnej Europy proces masowej wymiany ludności, 

a zachodzące tam procesy społeczne odznaczały się niezwy-

kłą intensywnością i jednocześnie złożonością. Było to rezulta-

tem z jednej strony złożonej sytuacji politycznej, gospodarczej 

i demograficznej panującej na tych obszarach, a z drugiej zde-

rzenia kultur wynikającego z zetknięcia się w tym miejscu wie-

lu grup ludności o różnym pochodzeniu regionalnym, odmien-

nym bagażu kulturowym oraz cywilizacyjnym, a także zróżni-

cowanym poczuciu narodowym i różnych powodach przybycia 

na te ziemie. 

Na specyfikę Ziem Odzyskanych wpływ miały przede 

wszystkim skład i proporcje pomiędzy poszczególnymi różny-

mi grupami ludności, które po roku 1945 zetknęły się na tym 

terenie. Przyjąć można, że obszar ten zamieszkiwało sześć 

głównych grup ludności. 

GOLA ŚWIDNICKA

Pierwsza to dawni mieszkańcy obszarów III Rzeszy, to jest: 

Prus Wschodnich oraz Prus Zachodnich, Pomorza, Ziemi Lubu-

skiej i Śląska, czyli ludność autochtoniczna oraz Niemcy (sta-

nowili oni około 1/5 ogółu ludności tych ziem w roku 1950). 

Drugą – najliczniejszą grupę, stanowili osadnicy (przesiedleń-

cy) z pozostałych części Polski (była to blisko połowa ludności 

ZZiP). Trzecią z kolei grupą byli repatrianci (wysiedleńcy) z Kre-

sów Wschodnich II RP (około 30% mieszkańców Ziem Odzyska-

nych). 

Pozostałe mniejsze grupy stanowili głównie reemigranci 

z takich krajów, jak: Francja, Belgia, Rumunia, Jugosławia oraz 

ludność ukraińska oraz żydowska, a także przedstawiciele in-

nych mniejszości narodowych i etnicznych. Odrębną z kolei 

społecznością była tu grupa wojsk radzieckich, które stacjono-

wały w Polsce do roku 1993 (blisko 90% tych wojsk wraz z cy-

wilami, to jest 100150 tys. osób, stacjonowało właśnie w Polsce 

Zachodniej).

Opracował: kpt. ZP dr Adam Czmuchowski 

Na podstawie: artsandculture.google.com/exhibit/mwLihxsZy-

e49Lw?hl=pl; www.kongresobywatelski.pl/idee-dla-polski-katego-

ria/rodzace-sie-etosy-ziem-odzyskanych/; www.tygodnikprzeglad.

pl/wp-content/uploads/2019/12/forum-0431202428.jpg; swidni-

ca24.pl/2021/07/jechali-z-nadzieja-i-obawami-gola-swidnicka-

upamietnila-polskich-osadnikow-w-76-rocznice-przyjazdu-foto/; 

www.newsweek.pl/wiedza/historia/ziemie-odzyskane-wroclaw-i-

-szczecin/hzv9p5g 
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FORUM PIŁSUDCZYKOWSKIE

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
KRAJOWEGO ZWIĄZKU 

PIŁSUDCZYKÓW RP

POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO 
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP

Pomimo utrzymującej się pandemii „koronawirusa” 

z zachowaniem obowiązujących zasad i ograniczeń, w dniu 

19 marca 2021 r na terenie Kościoła Garnizonowego w Lu-

blinie przeprowadzono otwarte posiedzenie członków Za-

rządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP z udziałem pre-

zesów terenowych struktur Związku. Posiedzenie otworzył 

prezes Związku kol. Stanisław Władysław Śliwa dziękując 

zebranym za przybycie. Następnie zaproponował przyjęcie 

następującego porządku posiedzenia:

1. Informacja Prezesa o działalności Związku Piłsudczyków RP 

w 2020 / 2021 

2. Przyjęcie wniosków do planu Zarządu Krajowego na rok 2021 

r..

3. Sprawozdanie finansowe skarbnika Związku .

4. Zatwierdzenie projektu sztandaru: Okręgu Olecko, Okręgu 

Zachodniego Wschowa .

5. Przyjęcie uchwał:

Zaproponowany porządek posiedzenia został przegłoso-

wany i przyjęty jednomyślnie.

Ad.1. Informacje o działalności Związku w 2015 r. przedstawił 

kol. Stanisław Władysław Śliwa. Podkreślił mimo trwającej 

pandemii dalszy rozwój Związku, którego wymiernym do-

wodem są nowo powstające oddziały i okręgi, m.in.: Komo-

rowo – Ostrów Maz.; Łódź; Kozienice. Poinformował, iż 19 

sierpnia 2021 r. planowana jest kolejna Pielgrzymka Piłsud-

czyków na Jasną Górę w Częstochowie, kolejne posiedzenie 

Zarządu Krajowego ZPRP odbędzie się we wrześniu na Zam-

ku w Wschowie, gdzie powstał nawy okręg Związku. Poświę-

cenie i wręczenie sztandarów związkowych planowane jest: 

Okręgu w Olecku w czerwcu 2021 r., a Okręgu w Wschowie 

w sierpniu w Częstochowie. Natomiast pielgrzymka piłsud-

czyków do sanktuarium Bitwy Wiedeńskiej 1683 r. w Kalen-

bergu we Wiedniu- 7 listopada 2021 r. Z innych osiągnięć 

to udział naszych piłsudczyków w licznych uroczystościach 

państwowych i lokalnych z okazji Świat Narodowych, będą 

prezentowane w PIŁSUDCZYKU. 

Ad. 2. Prezesi Okręgów i oddziałów Związku zapoznali zebra-

nych z działalnością swoich terenowych kół. [ ważniejsze 

przedsięwzięcia w kronice okręgów i oddziałów związku]. 

W żywej dyskusji omówiono w/w problemy.

Ad. 3. Podjęto następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2021. Zarząd Krajowy akceptuje „Plan działa-

nia Związku Piłsudczyków RP na 2021 rok”. 

- Uchwałę nr 2/2021 o powołaniu Orkiestry ZPRP z siedzibą 

w Lublinie

Posiedzenie zakończył kol. Stanisław W. Śliwa, dziękując 

uczestnikom za aktywną dyskusję.

Lublin 19 marca 2021 r.

Gdynia 10 luty 2021 r. Warszawa 22 czerwca 2021 r.

W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się wirtualne posiedzenie 

Prezydium Zarządu krajowego ZPRP na którym omówiono sy-

tuacje w Związku w obliczu pandemii i główne przedsięwzięcia 

jaki należy zrealizować w zakresie zadań statutowych. Podjęto 

decyzje o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Zarządu 

Krajowego ZPRP do Lublina, gdzie z uwagi na istniejące pan-

demię są optymalne warunki do odbycia tego przedsięwzięcia. 

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Centralnej Bibliotece Wojsko-

wej im. Marszałka Piłsudskiego odbyło się wyjazdowe posie-

dzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP z udziałem preze-

sów Okręgów z Lublina, Kraśnika i Warszawy. Przedyskutowa-

no sytuację w Związku i dokonano uściśleń do Planu działania 

ZPRP w 2021 r.
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Józef Piłsudski a Związek 
Nauczycielstwa Polskiego – ZNP

„[…] 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. 

cz. II

Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku Naczelnik Pań-

stwa otrzymał silne poparcie organizacji nauczycielskich, a pierw-

szym ministrem oświaty został Ksawery Prauss związkowiec członek 

ZNP. Liczne uregulowania prawne dla nauczycieli i oświatowe w la-

tach 1919-1921, (mowa m.in. o ustawach walki z analfabetyzmem 

w wojsku i uregulowanie płac nauczycielskich) powstały z inspiracji 

związku i zyskały poparcie Piłsudskiego, który widział w nauczycie-

lach oraz związkowcach sprzymierzeńca w odbudowie tkanki na-

rodowej nowej Polski. Związek i nauczycielstwo za poparcie swych 

dążeń odwdzięczało się przywódcy państwa pomocą i zaangażowa-

niem w odbudowę, a także w walkę w obronie niepodległości i granic 

państwa. Najlepszym przykładem było oddanie skarbu nauczyciel-

skiego i odezwa Stanisława Nowaka oraz Zarządu Głównego w mo-

mencie najazdu bolszewickiego w 1920 roku. A rok później poparcie 

powstania śląskiego również w odezwie i czynach wraz z wysłaniem 

pomocy materialnej, ochotników związkowców i nauczycieli do wal-

ki o polski Śląsk. To powodował, że Piłsudski bywał częstym gościem 

na zjazdach. W 1921 roku nie bez powodu został też przyjęty poczet 

honorowych członków organizacji. W latach 1921-1926 mimo wielu 

perturbacji politycznych i odejścia Piłsudskiego z życia publicznego, 

niezmiennie cieszył się on poparciem związku. Również w momencie 

przewrotu majowego 1926 roku związek opowiedział się za Marszał-

kiem, a następnie wspierał jego politykę konsolidacji kraju. Piłsudski 

nie zapomniał o tym i poparł związek w licznych inicjatywach uregu-

lowania statutu nauczyciela i za namową Smulikowskiego dawnego 

towarzysza broni i wiceprezesa związku wprowadził w 1926 roku 

Pragmatykę Nauczycielską można rzec pierwszą Kartę Nauczyciela. 

Co potwierdzają po raz kolejny zapiski Smulikowskiej: 

Tymczasem proroctwo (Piłsudskiego) […] spełnia się – trzej zabor-

cy padają jeden po drugim. Piłsudski wraca jako triumfator, 11 XI 1918 

Naczelnikiem obwołano go. ZNP na sejmie 1919 roku łączy się w nową 

pełna organizację wszystkie ziemie polskie ogarniającą. Teraz kontak-

ty z komendantem (Piłsudskim) rosną, bywa na wszystkich zjazdach. 

W 1923 roku jest entuzjastycznie witany przez nauczycielstwo polskie. 

Niestety zabójstwo Narutowicza (Gabriela Narutowicza pierwszego 

prezydenta II RP) i przewrót majowy, dzieli społeczeństwo na walczące 

obozy. ZNP niezłomnie stoi przy Komendancie (Piłsudskim).

Do śmierci związek był oparciem dla przywódcy państwa, co 

niejednokrotnie wystawiało organizacje na krytykę. Trzeba jednak 

stwierdzić, że to właśnie Piłsudczycy działający w związku dopro-

wadzili w lipcu 1930 roku do ostatecznego zjednoczenia wszystkich 

związków nauczycielskich w Krakowie i powstania Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego (ZNP) na czele ze Stanisławem Nowakiem. Rów-

nież oni byli twórcami potęgi ekonomicznej i strukturalnej ZNP, co 

najlepiej ilustruje fakt powstania najsilniejszego i najliczniejszego 

związku zawodowego nauczycielskiego i dwie sztandarowe inwe-

stycje służące związkowi po dziś dzień będące jego symbolem sa-

natorium w Zakopanem (1926 r.) i obecna siedziba główna związku 

i Zarządu Głównego wzniesiona w latach 1930-1933 a znajdująca się 

przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. W roku 1927 to dzięki staraniom 

związkowców na czele ze Smulikowskim i poparciu Piłsudskiego 

powstaje Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach, której 

obecnie patronem jest Marszałek. Poparciem ZNP cieszy się reforma 

edukacji z 1932 roku Janusza Jędrzejewicza forsowana przez Piłsud-

skiego wprowadzająca powszechny obowiązek szkolny i podział na 

szkołę powszechną, gimnazjum i liceum. 

Śmierć marszałka w maju 1935 roku podobnie jak dla wszystkich 

Polaków tak i dla związku była silnym przeżyciem. Mocno zaangażo-

wano się uroczystości pogrzebowe, pośród oficjalnych delegacji po 

rodzinie i wojsku oraz delegacjach zagranicznych związek stanowił 

czwartą w kolejności organizację, która szła w kondukcie pogrzebo-

wym, o czym często się zapomina. Również upamiętnienie Marszał-

ka przez ZNP było szczególne oprócz specjalnego numeru Głosu 

Nauczycielskiego, wydano liczne okolicznościowe broszury i powia-

domienia, były liczne afisze. Związkowcy opodatkowali się na rzecz 

upamiętnienia postaci wielkiego wodza, w tym także złożyli jedne 

z największych składek na budowę Kopca Józefa Piłsudskiego na 

Sowińcu, w którego budowie uczestniczyli gremialnie. Co roku do 

wybuchu II wojny były organizowane uroczystości upamiętniające 

życie Józefa Piłsudskiego, podkreślano związki organizacji z twórcą 

Niepodległej, a jednym z głównych tego przejawów było włączenie 

do grona honorowych członków ZNP jego małżonki Aleksandry Pił-

sudskiej w 1937 roku. 

Niezależnie od oceny Józefa Piłsudskiego i działaczy związku 

w tym okresie, biorąc pod uwagę tylko te najważniejsze fakty nie 

można w żaden sposób podważyć wyjątkowych relacji ZNP z pierw-

szym Marszałkiem II Rzeczpospolitej. Świadczą o tym zarówno doku-

menty, jak i ludzie tworzący ZNP na czele z Julianem Smulikowskim 

oraz Stanisławem Nowakiem, którzy świadomi wyjątkowej roli tego 

człowieka w walce o Niepodległą wsparli jego działania i niewątpli-

wie pozostawali do końca swoich dni pod wpływem jego osobowo-

ści podobnie jak i cała organizacja. Stąd też ZNP ma słuszne i pełne 

prawo uznawania go za swojego członka oraz twierdzenia, że spuści-

zna Marszałka jest również i tej organizacji, i powinna się na nią po-

woływać w swej działalności i w odniesieniu do historii związku. 

Niezależnie od zmiennych kolei historii zarówno naszego pań-

stwa, jak i ZNP, mimo prób wymazania z niej Józefa Piłsudskiego, 

pozostał on jednak jej istotną częścią i tak powinniśmy podejść do 
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tej postaci bez względu na nasze zapatrywania i poglądy. Bo trudno 

nie rzec dziś, że było on jednym z głównych architektów naszej nie-

podległości, o którą wraz z nim związek od zarania swego istnienia 

zdecydował się walczyć zarówno w zakresie oświaty jak politycznie 

i militarnie czego dał dowody, choć dziś o tym się nie pamięta podob-

nie jak i tym ze małżeństwo Piłsudskich było honorowymi członkami 

ZNP. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego a Józef Piłsudski – Kalen-

darium:

• 1901 rok – Pomoc Piłsudskiemu podczas ucieczki z Petersburga 

Ksawerego Praussa późniejszego członka ZNP i pierwszego mini-

stra edukacji w II RP (minister wyznań religijnych i oświecenia pu-

blicznego lata 1918-1919). 

• 1901 rok – Początek znajomości Józefa Piłsudskiego z Julianem 

Smulikowskim późniejszym wiceprezesem ZNP w ramach działal-

ności niepodległościowej. 

• 1905 rok –poznanie przez Smulikowskich przyszłej drugiej żony 

Józefa Piłsudskiego Aleksandry Szczerbińskiej, która została hono-

rowym członkiem ZNP. 

• 1906-1914 – Julina Smulikowski pod pseudonimami „towarzysz Ju-

lian” lub „Kotwicz” pełnił różne funkcje w ramach lwowskiej sekcji 

PPS- Frakcji Rewolucyjnej na polecenie Józefa Piłsudskiego. 

• 1908 rok – Zaangażowanie się w pomoc dla uczestników napadu 

na pociąg w Bezdanach (28 IX 1908) dowodzonej przez Piłsudskie-

go - Juliana Smulikowskiego oraz członków organizacji nauczyciel-

skiej.

• 1908 rok – Julian Aleksander Smulikowski współzałożycielem sekcji 

lwowskiej Związku Walki Czynnej organizacji, której twórcą i przy-

wódcą był Józef Piłsudski. Jej głównym celem było przygotowanie 

kadry oficerskiej do przyszłej wojny z Rosją.

• 1910-1914 – Działalność Smulikowskiego w ramach Związku Strze-

leckiego wraz z Mieczysławem Opałkiem także członkiem związku 

nauczycielskiego i innymi przedstawicielami organizacji na polece-

nie Piłsudskiego. Wiceprezes ZNP zajmuje się organizacją Polskie-

go Skarbu Wojskowego, do którego swój akces zgłasza już w 1913 

roku związek, co potwierdza karta z protokołu ogniska krakowskie-

go – datki na wojskowy skarb polski 28 luty 1913 r.: […] Dr Kanarek 

stawia wniosek aby wydział ogniska dał inicjatywę do zbierania skła-

dek wśród nauczycieli dla wojskowego skarbu polskiego. […]

Arch. ZNP Okręg Krakowski 

• 1906-1914 – Lwowskie mieszkanie Smulikowskich azylem dla 

członków organizacji nauczycielskich i niepodległościowych zwią-

zanych z Piłsudskim. 

• 1913 rok – kwiecień Józef Piłsudski na wykładzie dla nauczycieli we 

Lwowie, gdzie mówi opolskich powstaniach narodowych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem 1863 roku. 

• 1913 rok – lipiec – Józef Piłsudski został zaangażowany przez zwią-

zek, jako wykładowca na Wakacyjnym Kursie Uniwersyteckim 

w Zakopanem.

• 1914 rok – 15 lipca i 30 sierpnia uchwały Zarządu ZNL o wsparciu 

Legionów i Piłsudskiego oraz akcji werbunkowej i pomocy mate-

rialnej. 

• 1914 rok –sierpień – członkowie związku w Kompani Kadrowej 

zalążka Legionów Piłsudskiego i innych formacjach m.in. rodzina 

Opałków – nauczycieli i związkowców, Bolesław Popowicz oraz 

Julian Smulikowski, który zostaje jednak przeznaczony do służby 

werbunkowej z racji słabego zdrowia. 

• 1914 rok – Członkowie związku we władzach Naczelnego Komite-

tu Narodowego zaplecza Legionów Piłsudskiego m.in. Stanisław 

Nowak, Roman Sowa, Julina Smulikowski oraz inni w regionalnych 

strukturach tej organizacji. 

• Lata 1914-1918 – Wsparcie działań niepodległościowych Legio-

nów Piłsudskiego, NKN, Skarbu Wojskowego Polskiej Organizacji 

Wojskowej (POW) przez związek i nauczycielstwo – bezpośredni 

udział w walkach, działania w strukturach organizacyjnych, wspar-

cie materialne i lokalowe.

• 1918 rok – Odezwa związku o poparcie Józefa Piłsudskiego i rządu 

niepodległej Polski i udział we władzach członków organizacji m.in. 

PUBLIC YST YKA

Jedna z kart ozdobnego albumu pamiątkowego z podpisami 
członków ZNP Okręgu Kieleckiego z października 1937 r., który 
potwierdza uroczyste nadanie Aleksandrze Piłsudskiej wdowie 
po marszałku honorowego członkostwa Związku Nauczycielstwa 
Polskiego., (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).
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PUBLIC YST YKA

Ksawerego Praussa pierwszego ministra oświaty II RP. 

• 1918-1919 – Julian Smulikowski jako członek POW-u (stworzonej 

przez Piłsudskiego) bierze czynny udział w obronie Lwowa.

• 1919 rok – 21 lipiec – Ustawa „O przymusowym nauczaniu Wojsku 

Polskim” wsparta przez Piłsudskiego autorstwa Julina Smulikow-

skiego. 

[…] Wojsko ma się stać niejako szkołą, która dziesiątki tysięcy żoł-

nierzy może wypuścić jako już umiejących czytać i pisać, jako przygoto-

wanych – do pewnego stopnia- do służby publicznej obywatelskiej. Tym 

sposobem wojsko może pod względem kulturalnym i oświatowym ode-

grać niesłychanie ważna i doniosła rolę […] 

J. Smulikowski 21 lipca 1919 r. Sejm RP – przemówienie 

• 1919 rok – grudzień 18 – Podpisanie przez Józefa Piłsudskiego 

ustawy o stabilizacji wynagrodzenia dla nauczycieli obok podpi-

sów ówczesnego Naczelnika Państwa znalazł się też autograf pre-

miera Jędrzeja Moraczewskiego (długoletniego współpracownika 

Piłsudskiego i  sympatyka związku) oraz ministra oświaty Ksawere-

go Praussa (przyjaciela przyszłego marszałka, związkowca i redak-

tora Głosu Nauczycielskiego).

• 1920 rok – Julian Smulikowski i Stanisław Nowak przekazują skarb 

nauczycielski na potrzeby obrony kraju przed najazdem bolszewic-

kim.

• 1920 rok – lipiec – odezwa prezesa Stanisława Nowaka i Zarządu 

Głównego związku do nauczycieli i związkowców wzywająca do 

obrony niepodległości zagrożonej najazdem bolszewickim zarów-

no na froncie jak i w ramach pracy na tyłach oraz pomoc material-

ną.

• 1921 rok – maj - Przyznanie Józefowi Piłsudskiemu na III Zjeździe 

delegatów Związku Polskiego Nauczycielstwa Powszechnego ho-

norowego członkostwa w związku.

• 1923 rok – 10 września – Józef Piłsudski honorowym gościem na IV 

Zjeździe Delegatów ZPNSP – fragment z przemówienia Marszałka: 

„[…] Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą 

krwią, jesteście tymi, którzy w prawdziwym odrodzeniu Polski i odrodze-

niu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie wasze 

płynęło w tej samej ciężkiej pracy, w jakiej płynęło życie żołnierskie […]” 

• 1926 rok – Wsparcie związku dla przewrotu majowego Józefa Pił-

sudskiego – uchwała Zarządu Głównego.

• 1926 rok – Uchwalenie Pragmatyki Nauczycielskiej poprzedniczki 

Karty Nauczyciela przy wsparciu Józefa Piłsudskiego. 

• 1927 rok – 27 luty - 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 Ju-

lian Smulikowski główny inicjator i Józef Piłsudski.

Z wydarzeniem powołania Akademii Wychowani Fizycznego na 

Bielanach w lutym 1927 r. są związane ważne słowa w Józefa Piłsud-

skiego wypowiedziane do Julina Smulikowskiego wiceprezesa ZNP.

[…] Z ciekawością przysłuchiwaliśmy się w czasie przerwy 

w obradach rozmowom Piłsudskiego. Uderzyły mnie słowa, które 

powiedział do p. Smulikowskiego wiceprezesa ZNP dawnego to-

warzysza z PPS: W Polsce nie można rządzić przy pomocy dykta-

tury, nie można rządzić przeciw narodowi. Trzeba wychowywać 

i przełamywać nawyki i skłonności. […]

Józef Błoński, Pamiętnik 1891-1939, Wydawnictwo Literackie 

1981, s. 243

• 1930 rok – Udział Marszałka w uroczystościach dziesięciolecia istnie-

nia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej (b. Kolejowej) 

im. Józefa Piłsudskiego, która była prowadzona przez ZNP.

Na pierwszej stronie pamiątkowego wydawnictwa z tej okazji Mar-

szałek umieścił odręczny cytat: „Nauczyciel i dzieci stworzy szkołę. Dzieci 

bez nauczycieli, nauczyciele bez dzieci nie tworzą szkoły. Razem muszą 

pracować, razem biedować i razem śmiać się wesoło” J. Piłsudski., 

(Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).

• 1932 rok – Poparcie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego refor-

my szkolnej Janusza Jędrzejewicza inicjowanej prze Piłsudskiego 

wprowadzającej obowiązek szkolny oraz podział na szkolę po-

wszechną, gimnazjum i liceum. 

• 1935 rok – 12 maja - śmierć Józefa udział ZNP w uroczystościach 

pogrzebowych i żałobnych. Podjęcie uchwały przez Zarząd Główny 

o upamiętnieniu Marszałka, wydawnictwa związkowe okoliczno-

ściowe, dobrowolne opodatkowanie się związkowców na ten cel 

i zbiórka na kopiec Józefa Piłsudskiego i udział w jego budowie.

• 1937 rok – październik – Nadanie honorowego członkostwa Związ-

ku Nauczycielstwa Polskiego Aleksandrze Piłsudskiej żonie Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego. 

(Tekst w duże mierze oparty jest o artykuły - P. Wierzbicki, 152 rocz-

nica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, honorowego członka Związ-

ku. W służbie Niepodległej, „Głos Nauczycielski”, nr 49, 4 grudnia 2019.P. 

Wierzbicki, Wspomnienia Marii Smulikowskiej z czasów walki o Niepodle-

głą i początków Związku. Julek w mundurze., „Głos Nauczycielski”, nr 1-2, 

1-6 stycznia 2020.)

dr Piotr Wierzbicki

ZNP Kraków Śródmieście 
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EPITAFIUM

ŚP. gen. bryg. ZP płk WP Włodzimierz WARCHALSKI

ŚP. płk ZP Benedykt TYSZEWICZ

W dniu 26 stycznia 2021 r. członkowie 
Okręgu Mazowieckiego Związku Piłsud-
czyków RP uczestniczyli w ostatnim poże-
gnaniu zasłużonego dla Związku Piłsud-
czyka śp. płk. ZP Benedykta Tyszewicza, 

który zmarł po długiej chorobie 21 stycznia 
2021 r. przeżywszy 93 lata. Wieloletniego 
działacza piłsudczykowskiego i niepodle-
głościowego, współzałożyciela Towarzy-
stwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Róża-
nie, a także Związku Piłsudczyków Rzeczy-
pospolitej Polskiej – TPJP. Wieloletniego 
członka i skarbnika Zarządu Krajowego oraz 
pierwszego prezesa Oddziału Warszawskie-
go ZPRP-TPJP. Msza żałobna została odpra-
wiona w miejscowym kościele parafialnym 
w Konstancinie Jeziorna. Przy trumnie war-
tę honorową zaciągnęli członkowie Okręgu 
Mazowieckiego po czym nastąpiło odpro-
wadzenie śp. płk Benedykta Tyszewicza na 
cmentarz parafialny. Zmarłego pożegnał 
prezes Okręgu Mazowieckiego generał bro-
ni ZP Wiesław Leszek Ząbek, który przypo-
mniał jego osiągnięcia i zasługi dla ruchu 
piłsudczykowskiego, m.in.: jako współorga-
nizatora budowy Pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, Tablicy pamiąt-
kowej Marszałka przy ul. Mokotowskiej 50 
w Warszawie czy obelisku na Polach Moko-
towskich także w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci.
Red. 

Benedykt Tyszewicz urodził się w 1927 roku 
w Starych Trokach (obecnie chyba jest to dziel-
nica Wilna) na Litwie. Był najstarszym z  dzie-
sięciorga rodzeństwa, nestorem. W wyniku 
wybuchu wojny i  działań wojennych cała ro-
dzina została zmuszona do opuszczenia Litwy 
i przesiedlenia na tereny Wrocławia. Po wojnie 
tata rozpoczął studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, które ukończył w la-
tach 60-tych. Wykonywał zawody prawnicze. 
W latach siedemdziesiątych przeprowadził się 
z mamą do Warszawy, gdzie pracował w Mi-
nisterstwie a następnie w Sądzie Okręgowym. 
W stanie wojennym został zwolniony z pracy 
w ministerstwie za działalność w Solidarno-
ści. Sercem był bardzo związany z Litwą. Przez 
całe życie wspierał finansowo szkołę podsta-
wową w Starych Trokach w ramach wspiera-
nia polskości. Był człowiekiem szlachetnym, 
niosącym bezinteresowną pomoc, nigdy nie 
pozostawił człowieka w potrzebie. Był niepo-
prawnym romantykiem. Historia życia i osoba 
marszałka Piłsudskiego była jego wielką pasją. 
Odszedł w domu w Konstancinie wśród naj-
bliższych w pięknym wieku 93 lat. Mąż, ojciec, 
dziadek i pradziadek, którego darzymy olbrzy-
mim szacunkiem.

 Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że od-

szedł od nas gen. bryg. ZP Włodzimierz Warchalski. 

Przez wiele lat był Prezesem Zarządu Okręgu Środkowopo-

morskiego Związku Piłsudczyków RP w Koszalinie. Dowódca 

8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Koszalinie w latach 1984-1988 

oddany Ojczyźnie żołnierz, człowiek dbający o podwładnych, 

cieszący się respektem i poważaniem. Był jednym z założycieli 

Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Ko-

szalinie. Jako Piłsudczyk prowadził piękną działalność patriotycz-

ną na terenie Koszalina i kraju. Poświęcił wiele ze swojego życia 

Koszalinowi i jego mieszkańcom.

Cześć Jego pamięci!
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