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OREDZIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
na Swięto 3 Maja 1988 roku 

W życiu i historii narodu są wydarzenia przełomowe, 
które decydują o dalszych jego losach. Są też wydarzenia, 
które pozostają w pamięci pokoleń jako drogowskazy dla 
kolejnych pokoleń. One to określają ducha narodu, jego 
charakter, one są spoiwem decydującym o zwartości narodu. 
Jest to szczególnie ważne wówczas, kiedy naród żyje 
w rozproszen~u, kiedy wielu jego synów i córek emigruje. 

Wśród takich wydarzeń w życiu narodu polskiego pamięć 
o uchwaleniu w 1791 roku Konstytucji Majowej zajmuje 

szczególne miejsce. Uchwalona w okresie zagrożenia 
zewnętrznego, nadchodzących kolejnych rozbiorów Polski, 
wskazała ona wyratnie, a przy tym wcześniej niż u innych 
narodów, kierunek rozwoju społecznego i politycznego ku 
równości, sprawiedliwości i demokracji. Przekreślona 
przez obcych st~ła się tródłem nadziei i siły moralnej 
dla następnych pokoleń walczących o wolność. · 
Swięcona była tę rocznica i pod zaborami i w wolnej Polsce. 
Swięcimy ją ciągle. Pamięć o niej wiąże Polaków w Kraju 
i poza Krajem w jedną rodzinę. Toteż obchodząc ją i w 
tym roku ogarniamy myślą wszystkich rodaków w Kraju 
i poza Krajem. · 

Kazimierz Sabbat 
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OREDZIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 11 czerwca 1988 roku na sprowadzenie prochów "Ponurego'' 
mjr. Jana Piwnika do wsi rodzinnej 

Pod patronatem Biskupów Diecezji Kieleckiej i Sandomiersko
Radomskiej wracają w rodzinne strony po wielu latach starań 
prochy ''Ponurego", majora Jana Piwnika, dowódcy oddziałów 
Armii Krajowej. 
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Wracają one z mickiewiczowskiej "nowogródzkiej strony", 
wspomnienie,• której przywołuje inwokację z "Pana Tadeusza" 
- "Panno Swięta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej 
świecisz'Bramie! Ty, co gród nowogródzki ochraniasz z jego 
wiernym ludem ... " 

Major Piwnik, "cichociemny" spadochroniarz Armii Krajowej 
wysłany jak wielu innych z Londynu, zrzucony z samolotu w Kra
ju w listopadzie 1941 r., wypełnił swój żołnierski obowiązek 
do ko~ca. Dowodził oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej 
na różnych terenach Rzeczypospolitej Polskiej. Zołnierska 
śmierć dosięgła Go w Jewłaszach, w Ziemi Nowogródzkiej. 
Swoją bohaterską walką i swoją śmiercią dał świadectwo woli 
Polaków życia w niepodległości i suwerenności. Potwierdził, 
że kolejne pokolenia gotowe są za wolność i niepodleg~ość 
płacić własnym życiem "jak kamienie przez Boga rzucone na 
szaniec". 

W czasie jego czynów bohaterskich otrzymał w roku 1943 
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. W uznaniu 
jego zasług jako dowódcy w okresie od czerwca 1943 do jego 
bohaterskiej śmierci na polu walki nadałem Mu Krzyż Złoty 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Przewielebnym Księżom Biskupom obu diecezji, z którymi 
związane było moje dzieciństwo i młodość, opiekunom tych 
uroczystości i Eminencji Księdzu Kardynałowi Gulbinowiczowi 
Metropolicie Wrocławskiemu należy się szczera wdzięczność 
za opiekę i udział w tych uroczystościach. 

Przy trumnie "Ponurego" zbiorą się, obok towarzyszy 
broni liczni Harcerze wierni Bogu i Polsce, aby świadczyć 
o tym, że kolejne młode pokolenia przyjmują ideały i sprawy 
którymi służyli ich Ojcowie i Dziadkowie. Przekazuję im 
harcerskie pozdrowienia "Czuwaj ! " 

Londyn, 11 czerwca 1988 roku 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 


