Uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego w Konarzynach, 16 X 1932r
(Zdjęcie z archiwum Konrada Remelskiego, wnuka Ignacego Nowaka, strażnika granicznego w Babilonie)

„Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych,

by wychować młode pokolenia dzielnych obywateli,
którzy by jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalać zdołali”.

Józef Piłsudski

KARTKA Z KALENDARZA
- JÓZEF PIŁSUDSKI W HISTORII
KONARZYN
Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Ziemi Konarzyńskiej ,,Konar” ogłasza
konkurs plastyczny na opracowanie kartki kalendarza ściennego na rok 2013r.
,,JÓZEF PIŁSUDSKI W HISTORII KONARZYN”

Cele konkursu:
-poznanie i pogłębienie wiedzy na temat najnowszych dziejów Polski, a szczególnie
o Marszałku Józefie Piłsudskim i historii Konarzyn związanej z J. Piłsudskim;
-podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
-upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego oraz tradycji
narodowej i państwowej;
-wzmacnianie identyfikacji z miejscem zamieszkania uczestników i jego dziedzictwem
historycznym.
Postać Józefa Piłsudskiego na trwałe zapisała się nie tylko w historii Polski ale też
w historii Konarzyn. Marszałek osobiście nigdy nie był w Konarzynach. Pomimo tego
w latach międzywojennych stał tu pomnik Józefa Piłsudskiego. Był to wówczas jedyny
pomnik na Pomorzu przedstawiający Józefa Piłsudskiego. Inicjatorami byli strażnicy
graniczni oraz dyrektor szkoły w Konarzynach. Aktywnie włączyli się również uczniowie
konarzyńskiej szkoły, którzy zorganizowali zbiórkę pieniężną na budowę pomnika. W dniu
16 października 1932r. wojewoda Kirtiklis uroczyście odsłonił ten pomnik. W uroczystości
brali udział uczniowie wszystkich szkół, straż graniczna, oddziały przysposobienia wojsk,
kompania wojska z Chojnic. W 2012 r. przypada 80. rocznica odsłonięcia pomnika.
Świadkiem tego wydarzenia jest Pani Irena Musiał, która podczas tej doniosłej uroczystości
recytowała wiersz. Marszałek Józef Piłsudski od 13 września 2004r. jest patronem Szkoły
Podstawowej w Konarzynach.
Z zapisów w kronice szkolnej wynika, że młodzież bardzo uroczyście obchodziła
rocznice odzyskania niepodległości. Z takim samym entuzjazmem obchodzone były imieniny
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu w szkole odbywał się uroczysty poranek.
Po nim nastąpił wspólny pochód z udziałem dorosłych. Zakończeniem był spływ rzeką
Chociną w Bindudze.
17 maja 1935r. młodzież szkolna wzięła udział w nabożeństwie żałobnym za duszę
śp. Marszałka oraz złożyła wieniec przed jego pomnikiem .
Postać Marszałka dla młodego pokolenia jest wzorem patriotyzmu i cnót
obywatelskich. Pomimo różnic jakie dzieliły go z innymi ,, budowniczymi niepodległości”
jest przykładem osoby, która potrafiła działać wspólnie dla odzyskania niepodległości
a później rozwojowi ojczyzny. Poprzez działalność Piłsudskiego pragniemy pokazać
młodzieży jak odwaga, wytrwałość i praca uczyniły niego wielkiego przywódcę.

Regulamin konkursu:
1. Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Ziemi Konarzyńskiej ,, Konar” ogłasza konkurs
plastyczny na opracowanie kartki kalendarza ściennego na rok 2013r. ,, JÓZEF
PIŁSUDSKI W HISTORII KONARZYN”
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca gminę Konarzyny,
w wieku od 7 d0 18 lat.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
4. Kartkę z kalendarza zilustruj w dowolnej formie graficznej wydarzeniem z życia Józefa
Piłsudskiego, które miało miejsce w danym miesiącu na przestrzeni jego życia.
5.

Postać Józefa Piłsudskiego zapisała się na kartach historii Konarzyn. Również te wydarzenia
można przedstawić w kalendarzu ( np. ognisko na granicy, pomnik, odznaczenie strażnika
granicznego - Medal X –lecia - z wizerunkiem Piłsudskiego ).

6. Wybrane i zilustrowane wydarzenie z danego miesiąca należy zaznaczyć na kalendarzu.
7. Do przedstawionej ilustracji należy dołączyć komentarz historyczny.
8. Każdy uczestnik konkursu będzie losował miesiąc, który ma zilustrować. Losowanie
odbędzie się 20 czerwca 2012r. w bibliotece ZSP w Konarzynach.
9. Format pracy : A 3. Wymiar ilustracji 18cm x 23 cm .
10. Technika wykonania pracy dowolna.
11. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię
i nazwisko autora, wiek oraz tytuł ilustrowanego wydarzenia.
12. Termin składania prac: 21 września 2012 r., do Marii Rogenbuk.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 16 października 2012r., w dniu 80. rocznicy odsłonięcia
pomnika.
14. Z nagrodzonych kartek powstanie kalendarz na 2013r.
15. Nagrodami będzie zamieszczenie ilustracji z podpisem imieniem i nazwiskiem autora
w edycji kalendarza, udział w wernisażu promocyjnym związanym z jego wydaniem w dniu
oraz nagrody rzeczowe.
Propozycje wydarzeń, które można przedstawić:
Styczeń:
 11 I 1917 – Piłsudski objął kierownictwo Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady
Stanu Królestwa Polskiego utworzonej 6 XII 1916 r. aktem 5 listopada cesarzy
Niemiec i Austro-Węgier.
 04 I 1919 - Nieudany zamach stanu pułkownik Mariana Żegoty-Januszajtisa
z zamiarem obalenia rządu Jędrzeja

 08 I 1919 - Józef Piłsudski mianował gen. Józefa Dowbora Muśnickiego
głównodowodzącym wojsk w Wielkopolsce. Wielu strażników granicznych było
podwładnymi gen. Muśnickiego.
 16 I 1919 - Mianował słynnego wirtuoza i kompozytora Ignacego Paderewskiego
prezydentem Rady Ministrów.
 „22 stycznia 1863” - tytuł opracowania o powstaniu styczniowym - autor Józef
Piłsudski
Luty:
 20 II 1919 – zwołany 10 lutego Sejm Ustawodawczy powierzył Józefowi Piłsudskiemu,
na mocy „małej konstytucji” urząd Naczelnika Państwa, do czasu uchwalenia
konstytucji.
 28 II 1920 – narodziny drugiej córki Piłsudskiego – Jadwigi.
 1 – 6 II 1921 – wizyta Piłsudskiego we Francji, w celu przygotowania układu
politycznego i umowy wojskowej.
Marzec:
 19 III – imieniny Marszałka
 19 III 1920- Józef Piłsudski przyjął dla siebie i zatwierdził jako Naczelny Wódz
stopień Pierwszego Marszałka Polski
 19 III 1937- w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego posterunkowy (Straż Graniczna
Konarzyny ) Ignacy Nowak otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi
Kwiecień:
 19 IV1919 – wyprawa wileńska wojsk polskich pod wodzą
 Piłsudskiego. 21 IV przybycie Piłsudskiego do wyzwolonego od bolszewików Wilna.
 25 IV 1920- początek ofensywy wojsk polskich na Ukrainie przeciwko Armii
Czerwonej, tzw. wyprawy kijowskiej , którą kierował osobiście.
 29 IV 1921- Otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Maj
 12 V 1926 – zamach stanu – marsz na Warszawę wiernych Piłsudskiemu oddziałów
z Rembertowa. Godzina 16.30 spotkanie na Moście Poniatowskiego prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego z Józefem Piłsudskim. Fiasko rozmów i walki
w Warszawie do 15 maja. Zostały przerwane po dymisji rządu Wincentego Witosa
i ustąpieniu z urzędu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Przejęcie władzy
przez Piłsudskiego
 12 V 1935 r. w Belwederze umiera Józef Piłsudski
 1935 r. w związku ze śmiercią Józefa Piłsudskiego strażnicy otrzymali
polecenie nauki cytatów z myśli i wypowiedzi Marszałka.
 12 V 1936- na cmentarzu na wileńskiej Rossie spoczęło serce Marszałka Józefa
Piłsudskiego
 12 V 1936 r. Konarzyny- przy katafalku Józefa Piłsudskiego, strzelcy z ZS wystawili
wartę honorową, Wójt Tyborski złożył kwiaty. W sali p. Paluszkiewicz odbyła się
akademia żałobna.

 12 V 1937 r. - Złożono kwiaty i wieńce przy pomniku Piłsudskiego w Konarzynach,
przemówił kierownik szkoły Basiński. O godz.20.45 rozpalono ogniska na granicy
które wyznaczyły linię łamaną jej przebiegu. Przy ogniskach zebrała się młodzież,
trzema minutami ciszy uczczono pamięć Marszałka. Recytowano wiersze,
prezentowano cytaty z pism i przemówień Piłsudskiego a w przerwach zabierali głos
nauczyciele. Uroczystość zakończyło odśpiewanie ,,Boże coś Polskę” i ,,Roty”,
o godz. 21.45 ognie wygaszono.
Czerwiec:
 czerwiec 1912 - Został Komendantem Głównym Związku Walki Czynnej
 28 VI 1923 tego dnia Sejm podjął uchwałę „Marszałek Józef Piłsudski jako Naczelnik
Państwa i Naczelny Wódz zasłużył się Narodowi” Piłsudski zamieszkał w Sulejówku
pod Warszawą, w willi „Milusin”, zakupionej mu przez wojsko.
 28 VI 1926 - Józef Piłsudski przeprowadził się do Belwederu, w którym mieszkał do
końca życia.
Lipiec
 4-7 VII 1916 - największa polska bitwa I wojny światowej. Legiony Polskie, pod
Kostiuchnówką na Wołyniu prowadziły walki z nacierającymi w ramach tzw.
ofensywy Brusiłowa wojskami rosyjskimi.
 21/22 VII 1917– aresztowanie przez Niemców Józefa Piłsudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego. Piłsudski więziony w Gdańsku, Spandu od Berlinem,
Wesel nad Renem i w twierdzy w Magdeburgu.
 1 VII 1920– powołanie przez Sejm Rady Obrony Państwa pod przewodnictwem Józefa
Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa, która zastąpiła Sejm w obliczu zagrożenia
kraju.
 10 VII 1923- w Koninie miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia sztandaru 18.
pułkowi piechoty. Wziął w niej udział Naczelny Wódz.
 lipiec 1930- z dóbr państwowych otrzymał dwór i folwark w Pikieliszkach pod
Wilnem
Sierpień:
 6 VIII 1914 – wymarsz „Kadrówki” z krakowskich Oleandrów, obalenie słupów
granicznych w Michałowicach.
 3 VIII – powołanie I Kompanii Kadrowej – 144 strzelców pod komendą Tadeusza
Kasprzyckiego.
 4 – 7 VII 1916 – bitwa pod Kostiuchnówką. Największa z bitew Legionów Polskich.
 21/22 VII 1917 –aresztowanie przez Niemców Józefa Piłsudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego. Piłsudski więziony w Gdańsku, Spandu od Berlinem,
Wesel nad Renem i w twierdzy w Magdeburgu.
 15 VIII 1920 – Bitwa warszawska
Wrzesień:
 1 IX 1884 – śmierć matki Piłsudskiego. Pochowana początkowo
majątku Suginty, a od 1935 r. na wileńskiej Rossie.

w rodzinnym

 IX 1887 – początek zesłania syberyjskiego. W pierwszych dniach października
dwudziestoletni Józef, katorżniczą drogą tysięcy polskich zesłańców dotarł do Irkucka.
Docelowym miejscem zesłania był Kireńsk nad Leną. Czekając w irkuckim więzieniu
na zamarznięcie Leny, Piłsudski uczestniczył w buncie więźniów, podczas którego
został ciężko pobity przez żandarmów. Za udział w buncie skazano go na 6 miesięcy
więzienia. Karę odbył w Kireńsku. Często chorując, przebywał głównie w więziennym
szpitalu. W Kireńsku poznał skazanego na katorgę socjalistę Stanisława Landego oraz
jego rodzinę, w tym szwagierkę Leonardę Lewandowską – pierwszą kobietę swego
życia.
 26 IX 1908– akcja bojowa pod komendą Piłsudskiego pod Bezdanami koło Wilna.
Atak 19. bojowców na pociąg wiozący pieniądze z Wilna do Petersburga. Przejęto
ponad 200 tys. rubli na działalność niepodległościową. Udział brało m.in.
4 przyszłych premierów II Rzeczypospolitej - Józef Piłsudski, Walery Sławek,
Aleksander Prystor i Tomasz Aciszewski. Pieniądze przewiozła i ukryła Aleksandra
Szczerbińska
 13 IX 2004- uroczystość nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole
Podstawowej w Konarzynach.
Październik:
 22 X 1915– utworzenie na rozkaz Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW), której zadaniem była działalność sabotażowo – dywersyjna na terenie
Królestwa.
 25 X 1921 – ślub z Aleksandrą Szczerbińską.
 2 X 1926 - objął funkcję premiera
 16 X 1932 - odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa w Konarzynach. W 2012r.
przypada 80. rocznica odsłonięcia pomnika.
Listopad
 10 XI 1918 (niedziela) godz. 19.00 - Piłsudski przybył na Dworzec Wiedeński
Warszawie.
 11 XI 1918 – Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu naczelną władzę nad
wojskiem. Poddał się mu lubelski rząd Ignacego Daszyńskiego i inne lokalne ośrodki
państwowości polskiej.
 14 XI 1918– Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu pełnię władzy a następnie
rozwiązała się. Piłsudski podjął rozmowy z Niemiecką Radą Żołnierską i zawarł
umowę w sprawie ewakuacji wojsk niemieckich z Królestwa.
 16 XI 1918– Józef Piłsudski wystosował do rządów mocarstw sprzymierzonych notę
informującą o powstaniu państwa polskiego.
 18 XI 1918– powołanie przez Piłsudskiego rządu Jędrzeja Moraczewskiego
– pierwszego rządu centralnego Niepodległej Polski.
 22 XI 1918– na mocy dekretu rządu Piłsudski objął najwyższą władzę
w państwie jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, do czasu zwołania Sejmu struktur
państwa, tworzenie armii polskiej, wysłania wojsk na zagrożone odcinki walki
o granice (Lwów i Galicja Wschodnia), porozumienie z Komitetem Narodowym
Polskim (KNP) Romana Dmowskiego w Paryżu, aby Polska miała jedną reprezentację
wobec państw sprzymierzonych
 14 XI 1920- w niedzielę w Warszawie na placu Zamkowym odbyła się uroczystość
wręczenia buławy Marszałkowi Piłsudskiemu. Mszę celebrował biskup polowy

Stanisław Gall, buławę zaś poświęcił kardynał Aleksander Kakowski. Mowę wygłosił
najstarszy generał Wojska Polskiego Karol Durski-Trzaska. Buławę Piłsudskiemu
wręczył szeregowy Jan Żywek z 5. Pułku Piechoty Legionów "Zuchowatych",
najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari.
Grudzień
 5 XII 1867- w Zułowie urodził się Józef Piłsudski
 1 XII 1912 – TKSSN (Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych) powołała Piłsudskiego na komendanta sił wojskowych,
a Kazimierza Sosnkowskiego na szefa sztabu.
 19 XII 1914 – z 1. pułku piechoty powstała I Brygada Legionów Polskich
– komendantem Józef Piłsudski
 16 XII 1922 – Józef Piłsudski otrzymał nominację na szefa Sztabu Generalnego WP.
Można zilustrować inne, wybrane przez siebie wydarzenie.
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