
O KIM POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ W DZIEŃ
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI!

/Wrocław, dn. 11.11.2019 r./

PAMIĘĆ ZMARŁYM - ŻYJĄCYM POJEDNANIE
-motto Związku Sybiraków-

W  tym dniu,  każdy  z  nas,  po  101  latach  odzyskania  Niepodległości  naszej
Ojczyzny  powinniśmy,  jak  „mówi”  motto  Związku  Sybiraków  nieść  pamięć
poległym /po wszystkich stronach biorących udział w walkach, lecz z głównym
akcentem na  walczących  o  jestestwo Polski/,  dążyć  do  pojednania,  tak  jak
wówczas  Przywódcy  wszystkich  ugrupowań  –  działających  na  terenach
zaborców /Rosji, Prus i Austro-Węgier/. 
Po  pierwszej  wojnie  światowej,  było  wiele  ugrupowań  politycznych,  wiele
znanych postaci politycznych, którzy mieli swoje inne wyobrażenie o Polsce…
Lecz przyszedł czas, że trzeba było się zjednoczyć i  kontynuować wspólną,
może nie taką jak podczas POWSTAŃ walkę”, ale walkę o kraj, o Polskę … i …
stanęli ramię w ramię … uzyskaliśmy nie tylko wolność, ale Polskę, która nie
tylko zatrzymała Bolszewików, ale i wskazała ich miejsce w świecie i zaczęła
budować kraj, który nie miał „obrońców” w swoich granicach!
Wszyscy przywódcy, tego okresu wyrośli na gruncie i na historii walki Polaków
o Polskę w trakcie powstań, do których zaliczamy, głownie i m.in.:

- Powstanie Kościuszkowskie – 1794 przeciwko Rosji i Prusom /generałowie:
Marian Langiewicz, Ludwig Mierosławski i Romuald Traugutt/;
- Powstanie Wielkopolskie – 1806 przeciwko Prusom /Jan Henryk Dąbrowski, 
Józef Wybicki/;
- Powstanie Listopadowe i wojna polsko-rosyjska – 1830-1831
 Przeciwko Rosji /Piotr Wysocki, Iwan Paskiewicz, Józef Chłopicki, Iwan 
Dybicz-Zabałkański/;
- Powstanie Krakowskie – 1846 – przeciwko zaborcom /Edward Dembowski, 
Jan Tyssowski, Ludwik Gorzkowski/;
-  Trzy  Powstania  Śląskie  –1919-1921  /między  Polakami  i  Niemcami/  -  dla
tożsamości Polski! (/ – Powstanie Śląskie 16-24.08.1919 /Alfons Zgrzebniok/; II
Powstanie Śląskie 19-25.08.1920 /Alfons Zgrzebniok/ i III Powstanie Śląskie 2.05
– 5.07.1921 /Wojciech Korfanty/). 

Gdyby  nie  te  zrywy  wolnościowe,  które  dawały  kolejnym  pokoleniom  –
szacunek dla „Przeszłości” i widzenie Polski w „Przyszłości”, może nie byłoby
Polski  dalej  na  mapach świata  i  trudno  się  zgodzić  z  historykiem Markiem
Rezlerem, który negatywnie wyraża się o Powstaniach! 
Podobnie można powiedzieć o niepotrzebnej przelanej krwi np.: pod Lenino,
czy też Monte Casino!

Sytuacja polityczna przed i  w czasie I  w. św. doprowadziła  do rozpadu i do
upadku caratu w Rosji, rozpadu monarchii austro-węgierskiej i klęski Niemiec.
To dało szansę Polakom na uzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI! Szansa została w
pełni wykorzystana w 1918 r., dzięki, m.in.:



- x. Zdzisławowi Lubomirskiemu, abp. Aleksandrowi Kakowskiemu i hr. Józefa
Ostrowskiego od 09.1918 r. w Warszawie działała Rada Regencyjna /przywódcą
– premierem został od grudnia Jan Kucharzewski/;

-  ks.  Józefa  Londzina  /19.10.1918  r.  stworzył  Radę  Narodową  Księstwa
Cieszyńskiego/;

-  Wincentego  Witosa  /28.10.2018  r.  w  Krakowie  została  powołana  Polska
Komisja  Likwidacyjna.  Przywódcą  30.10  został  W.  Witos  przywódca  PSL
„Piast”;

- Ignacemu Daszyńskiemu, przywódcy socjalistów w Galicji,  który z 6/7.11 w
Lublinie został premierem Tymczasowego Rządu Ludowej Republiki Polskiej;

-  10.11.  x.  J.  Lubomirski  wita  Józefa  Piłsudskiego  powracającego  z
Magdeburga.  Rząd  I.  Daszyńskiego  oddaje  się  do  dyspozycji.  Niemcy
opuszczają Warszawę.

-  11.11  –  Rada  Regencyjna  przekazuje  władzę  J.  Piłsudzkiemu,  który  jako
Naczelnik Państwa, od 01.12.2018 r.  miał swoją siedzibę w Belwederze.

Wg Jędrzeja Moraczewskiego, który pisał  w listopadzie o radości  Polaków i
pięknych  słów  użył:  „"Wolność!  Niepodległość!  Zjednoczenie!  Własne
państwo!"

POLSKA  była  wolna.  Mimo,  że  J.  Piłsudski  stawiał  na  I.  Daszyńskiego
pierwszym premierem został J. Moraczewski /18.11.2018 r./!

"PRZEKREŚLIĆ WIELKIM KRZYŻEM STARE PORACHUNKI" –
piękne słowa…Polacy rozpoczęli budowę wolnej Polski!

Józef Piłsudski
29.11.1918

Należy pamiętać, że pierwszy Sejm Ustawodawczy został wybrany 26.01.1919 r.
/b.  szybko  po  uzyskaniu  Niepodległości/  i  po  raz  pierwszy  zebrał  się  na
pierwszym  posiedzeniu  już  10.02.1919  r.  Były  to  wybory:  bezpośrednie,
powszechne, równe, tajne i proporcjonalne. Na koniec kadencji /1922 r./ Sejm
liczył  442  posłów.  Co  ciekawe,  że  364  posłów  wybrano  w  rejonach
zarządzanych  przez  władze  polskie,  20  z  Sejmu  Litwy  Środkowej,  35
posiadających mandaty poselskie w państwach zaborczych /28 mandatów z
Austrii, 7  z Niemiec i 6 ze Śląska Cieszyńskiego/. Obrady Sejmu otworzył Józef
Piłsudski i nominował Ferdynanda Radziwiłła na Marszałka Seniora. Sejm miał
do  zatwierdzenia  210  dekretów  rządowych.  Pierwszym  Marszałkiem  został
wybrany Wojciech Trampczyński. 
Do ważnych ustaw Sejmu Ustawodawczego należy zaliczyć: 
- Statut Organiczny Województwa Śląskiego,
-  Ustawa  o  nadaniu  ziemi  żołnierzom  WP  /którzy  za  kilka  lat  w  pierwszej
kolejności byli zsyłani na Syberię/,



- Ustawa o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom powstań z: 1831,
1848 i 1863,
-  Ustawa o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych,
- Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych.

Wybór posłów przebiegał w różnych częściach Polski w różnych okresach, tak
że ww. liczba Posłów ukształtowała się po wszystkich wyborach. Przywódcy
wszystkich partii i ugrupowań politycznych mimo wszelkich problemów, celów,
układów, zaborów itp. Potrafili się domówić i w 1920 r. wspólnie przeciwstawić
się bolszewizmowi i wygrać z ACz, a także dać Polsce zjednoczenie w walce z
wspólnym wrogiem i zręby rozwoju gospodarczego. 

I  o tym powinniśmy pamiętać i czynić tak jak nasi Poprzednicy. Im chwała i
pamięć,  a  nam  opamiętanie,  że  Polska  jest  jedna  i  Jej  musimy  służyć  i
pracować. 

Pierwszy Sejm Polski przedstawiał się następująco: 

Klub 
przewodniczący

Klubu 
Mandaty
poselskie 

procent głosów
w Sejmie 

Związek Sejmowy Ludowo-
Narodowy 

Wojciech Korfanty 109 32,5

Polskie Stronnictwo Ludowe 
„Wyzwolenie” 

Błażej Stolarski 58 17,3

Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” Wincenty Witos 44 13,1
Związek Polskich Posłów 
Socjalistycznych 

Ignacy Daszyński 35 10,4

Polskiego Zjednoczenie Ludowe Józef Ostachowski 31 9,2

Klub Pracy Konstytucyjnej 
Jan Kanty 
Federowicz 

17 5,1

Narodowy Związek Robotniczy Stanisław Nowicki 17 5,1
Polskie Stronnictwo Ludowe – 
Lewica 

Jan Stapiński 11 3,2

Wolne Zjednoczenie Posłów 
Narodowości Żydowskiej 

Abraham Ozjasz 
Thon 

9 2,7

Niemieckie Stronnictwo Ludowe 
(Deutsche Volkspartei, DVP) 

Josef Spickermann
Ludwig Wolff 

2 0,6

Bezpartyjni 

Józef Buzek 

Antoni Chłapowski 

Wojciech 
Trąmpczyński 

3 0,9

Razem 335 100 
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Mimo, tak wielkiego „rozbicia” politycznego, przywódcy poszczególnych partii
potrafili  się  zjednoczyć  i  wspólnymi  dążeniami  postawić  zrujnowaną  i
rozgrabioną  gospodarkę  „na  nogi”!  Ponadto  w  tych  pierwszych  latach  po
uzyskaniu Niepodległości musieli właściwie rządzić w kraju i prowadzić walkę z
sąsiadami o utrzymanie jedności Polski, i tak:

21-22.11.1918 – zwycięskie walki o Lwów,
23.11 – dekretem ustalono 46 godzinny tydzień pracy /w sobotę – 6 godzin/,
7.12 – Naczelny Wódz wydał rozkaz o jedności armii,
13.12 – walki z Ukraińcami w Przemyskiem,
18.12 – gen. Lucjan Żeligowski wyparł z Odessy wojsko Symona Petlury,
30.12 – protest Polski przeciwko ofensywy Rosji Sowieckiej na Litwę i Białoruś,

01.01.2019 – Niemcy opuszczają Wilno, Polacy opanowali to miasto,
05.01 – Acz opanowała Wilno;



18.01  –  udział   obradach  konferencji  pokojowej  w  Paryżu  biorą:  Roman
Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Grabski – cel zasadniczy odzyskać
Polskę w granicach z przed 1772 r. /ok. 750 tys. km kwadratowych z 50 mln.
ludzi/… Wg Dmowskiego – dążono do 480 tys. z 37 mln, ale opór stawiła WBr.,
23.01 – najazd wojsk czechosłowackich na Śląsk Cieszyński,
28.01 – kontrofensywa Niemiec na froncie powstania wielkopolskiego,
14.02 – rozpoczyna się od walk pod Mostami wojna polsko-sowiecka,
26.02 – kolejna ofensywa wojsk czeskich na Śląsk Cieszyński, 
05.04 – Sąd Wojskowy skazał 37 Żydów na napaść na oddział WP w Pińsku,
16.04 – ruszyła ofensywa polska na Lidę i Wilno,
29.07 – wojsko litewskie wkracza do Suwałk,
01.08 – Acz wkracza do Brześcia. Powstała Białoruska Republika Sowiecka,
15.08 – „Cud nad Wisłą”,
09.10 – gen. Żeligowski opanowuje Wilno,
12.10 – podpisano rozejm pomiędzy RP a RSFRS i USRS.

Uzyskaną wolność /która nie na zawsze nam dana/ należało dalej utrwalać po
11.11.1918  r.  Polacy  dzielnie  walczyli  z  poprzednimi  zaborcami  i  nowopow-
stałymi państwami o swoje ziemie, o swoich obywateli  – nie tylko Polaków.



Niech - cześć i chwała - będzie Im na wieki, a MY pamiętajmy, aby zawsze Ich
czcić na cmentarzach lub przy pomnikach …

11.11.2019  – we  Wrocławiu  obchodzimy  101  rocznicę  uzyskania
Niepodległości RP. Było to radosne święto. W tym dniu Prezydent Wrocławia
Pan Jacek SUTRYK zaprosił na śniadanie kombatantów z różnych „frontów”
walk w II w. św. i Sybiraków. To spotkanie w sposób oczywisty było zgodne z
motto sybiraków. Oddajmy hołd poległym, a żywi niech się łączą, głownie w
rozwój Polski!
Po śniadaniu uczestniczyliśmy we mszy św. za Ojczyznę oraz manifestacji na
Placu Wolności, gdzie przed 12.00 odśpiewaliśmy Hymn Polski!
W części nieoficjalnej spotkałem się z Kolegami z Koł: SIMP i SAPER na kawie
„saperskiej”. 

Wrocław po przekątnej … cicho i spokojnie,  brak flag 



Przybył Prezydent Wrocławia p. Jacek Sutryk i przywitał się z każdym 
z uczestników…

Przedstawiciele Związku Sybiraków

Pan Major – to członek BCh

Prezydent Jacek Sutryk wita gości



Tak kobiety witały wyzwolicieli Holandii i Belgii - dywizję gen. Maczka



Wspólne zdjęcie

Podczas mszy św. prowadzonej przez biskupa Jacka Kuczyńskiego



Poczet Sztandarowy

Poświęcenie tablicy z podziękowaniem Ukraińcom, którzy pomagali w trakcie 
II w. św. podczas tzw. „Rzezi Ukraińców”

STOWARZYSZENIE
UPAMIĘTNIENIA OFIAR ZBRODNI
UKRAINSKICH NACJONALISTÓW
SKŁADA HOŁD SPRAWIEDLIWYM

UKRAINCOM ZA POMOC
I SCHRONIENIE POLAKÓW
PRZED BANDEROWSKIMI

LUDOBÓJCAMI



Po uroczystości w Bazylice Mniejszej /Kościół Garnizonowy/ uczestnicy udali
się na Plac Wolności. Gdzie uczestniczyliśmy e części patriotycznej, głownie z
odśpiewaniem  wszystkich  zwrotek  Hymnu  Polskiego,  wysłuchania  Apelu
Poległych,  a  także  przemówień  okolicznościowych.  Defilada  wojskowa
zakończyła tą piękną Uroczystość o NIEPODLEGŁEJ!

Przed defiladą

W defiladzie brały udział wszystkie formacje mundurowe /z rodzajami wojsk na
czele/ oraz młodzież, nie tylko harcerska!

Tutaj Wrocławianie zbierają się, aby odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego



Na Placu Wolności: Juliusz Przydział, Jan Jakubowski i Antoni Tunkiewicz

W latach poprzednich na Placu Gołębim /w Rynku/ była defilada. Od dwóch lat
jest na Placu Wolności







Z lewej: Jan Podgórski – pracowaliśmy razem w Katedrze Taktyki /CT/



Orkiestra kończy defiladę

Większość kawiarni i restauracji jest przepełniona … dlatego na drodze do
poszukiwania: Wacław Malej, Jerzy Marczak, Jan Jakubowski, Juliusz

Przydział. Jan Szymczak już przeszedł …Brawo SAPERZY!



Wrocław „tonie” w piosenkach patriotycznych …

W jednej z restauracji. Kol.kol.: Juliusz Przydział, Jerzy Marczak, Jan Szymczak

Kol. Wacław Malej i kol. Jan Jakubowski



W  części  nieoficjalnej  rozmowa  toczyła  się  nie  tylko  o  teraźniejszości,  a
głownie o czym pisałem na początku! Oby więcej nam w życiu było jedności,
jednoczenia,  niż  dzielenia,  jak  i  szacunek do  rzeczywistości.  Nie  może  być
wszystko na „TAK” lub „NIE”. 
Miłym akcentem było spotkanie u p. Prezydenta, gdzie wyczuwało się łączność
wśród osób uczestniczących i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Oczywiście
nie wiążących, gdyż ze względu na wiek Uczestników, raczej było to spotkanie
kurtuazyjne, ale z szacunkiem dla „Przeszłości” i z właściwymi, tak wyczułem
wnioskami dla „Przyszłości”.

Mazurek Dąbrowskiego,  wykonany przed 12.00 – łączy wszystkie  pokolenia!
Trzeba zobaczyć, z jakim przejęciem śpiewają dzieci i  młodzież…, aż łza się
toczy  po  policzku.  Niejedna  starsza  osoba  wycierała  łezkę  z  policzka…
Podobna reakcja była u osób starszych, słuchających Apel Poległych!
Tutaj  również  muszę  stwierdzić,  że  wielu  dorosłych  nie  wie,  jak  należy
zachować się w trakcie grania Hymnu Polski. Chodzą, nawet czapki nie zdejmą
… nie musimy śpiewać, ale wysłuchać w godnej postawie … należy się. 
Jeżeli  MY – Polacy nie  wystawiamy flagi  na swoich domach lub na swoich
balkonach, nie umiemy zachować się w trakcie grania Hymnu, to co mamy do
przekazania swoim dzieciom, wnukom. Proszę zobaczyć ulice w USA – gdy
mają swoje święta!
Ze względu, na fakt, że spotykamy się często na różnych wiecach, pochodach,
w  szkołach  na  różnych  okolicznościowych  uroczystościach  –  przekazujmy
właściwą  postawę.  Uczmy dzieci  i  młodzież  poprawnego  zachowania  się,  a
efekt przyjdzie sam!

Święta  przemijają,  czy  są  państwowe,  regionalne,  chrześcijańskie,  czy  też
rodzinne, lecz musimy pamiętać, że jakie one są zależą tylko i wyłącznie od
nas. My, bez względu na swój wiek, jako członkowie nie tylko Koła Saper, Koła
Techniki  Wojskowej  SIMP,  czy  też  PZTIB  albo  Koła  Fabryczna  -  bądźmy
przykładem dla otoczenia wzajemnego szacunku i poważania oraz pamiętajmy 
 O  TYCH  co  dali  nam  WOLNOŚĆ,  o  TYCH  co  zabezpieczają  nam
BEZPIECZEŃSTWO i o haśle:

„PAMIĘĆ ZMARŁYM - ŻYJĄCYM POJEDNANIE”

Opracował:
Antoni Tunkiewicz

Członek ww. organizacji
Wrocław, dn. 11.11.2019 r.

P.S. Nie wszyscy spotkamy się razem, w trakcie tradycyjnego dnia „Spotkania
Opłatkowego”,  dlatego  wszystkim  NAM  życzę  zdrowia,  pogody  ducha  i
wzajemnego zrozumienia oraz uśmiechu na co dzień…


