Miejsca pamiźci poú wiźcone
Józefowi Pi³sudskiemu

•
Bochnia - Pomnik Czynu
Legionowego i tablica pamiątkowa. •
Bukowina Tatrzańska - dom w którym
mieszkał J.Piłsudski • Częstochowa Pomnik Józefa Piłsudskiego • Gdańsk
- Pomnik Józefa Piłsudskiego • Gdańsk,
kościół św.Brygidy - tablica pamiątkowa
•
Goszyce - dwór, miejsce postoju
"siódemki" Beliny •
Gołcza - Czaple
dwory i tablica pamiątkowa •
Gręboszów, Ujście Jezuickie - miejsca
pamięci •
Jastków - Cmentarz
Legionistów • Katowice,
pl.B.Chrobrego - Pomnik Józefa
Piłsudskiego • Kielce, Sanktuarium
Marszałka Józefa Piłsudskiego • Koszalin
- Pomnik Józefa Piłsudskiego • Kraków Dom im. Józefa Piłsudskiego • Kraków Kopiec Józefa Piłsudskiego •
Kraków most Józefa Piłsudskiego •
Kraków Pomnik Józefa Piłsudskiego i Czynu
Niepodległościowego • Kraków popiersie J.Piłsudskiego w Parku
Jordanowskim • Kraków - Tablica
pamiątkowa Bronisława Piłsudskiego •
Kraków - tablica pamiątkowa, wyzwolenie
1918 • Kraków, Błonia - głaz
pamiątkowy • Kraków, Cmentarz
Rakowicki - Mogiła Szwoleżerów
Rokitniańskich • Kraków, Cmentarz
Rakowicki - mogiły poległych w latach
1918-1920 •
Kraków, Cmentarz
Rakowicki - Pomnik i mogiły legionistów
•
Kraków, Cmentarz Rakowicki Pomnik i mogiły poległych w I wojnie
światowej •
Kraków, dworzec PKP tablica pamiątkowa J.Piłsudskiego •
Kraków, ul. M.C.Skłodowskiej 5 - dom w
którym mieszkał J.Piłsudski •
Kraków,
ul.Jagiellońska 9 - tablica pamiątkowa •
Kraków, ul.Piłsudskiego - tablica
pamiątkowa J.Piłsudskiego •
Kraków,

ul.Piłsudskiego - tablica pamiątkowa
zmiany nazwy • Kraków, ul.Rajska Tablica pamiątkowa odsieczy Lwowa •
Kraków, ul.Szlak 31 - dom, w którym
mieszkał J.Piłsudski • Kraków,
ul.Topolowa 16.- Dom w którym mieszkał
Józef Piłsudski •
Kraków,
ul.Zyblikiewicza 1, Dom Żołnierza i
tablica pamiątkowa •
Kraków, Wawel cegiełka J.Piłsudskiego •
Kraków,
Wawel - krypta Marszałka Piłsudskiego •
Limanowa - tablica pamiątkowa •
Lipnica Murowana - tablica pamiątkowa
•
Lublin, cmentarz przy ul.Lipowej
- mogiły poległych w 1920 roku •Lublin,
cmentarz przy ul.Lipowej - pomnik i
mogiły żołnierzy Petlury •
Lublin,
cmentarz przy ul.Lipowej - pomnik
Legionistów • Lublin, Plac Litewski Pomnik Józefa Piłsudskiego • Nowy
Sącz - Pomnik i mogiła legionistów •
Opatowiec - pomnik Józefa Piłsudskiego
•
Radom - Pomnik Czynu
Legionowego • Rajbrot - szkoła •
Skrzeszowice - dwór • Stróża - tablica
pamiątkowa i budynek Pierwszej
Oficerskiej Szkoły Związku Strzeleckiego
•
Sulejówek - "Drewniaczek",
pierwszy dom Piłsudskich •
Sulejówek - "Milusin", dworek Marszałka
Piłsudskiego • Sulejówek - głaz
pamiątkowy
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Nasze
przygotowania
do
Święta Szkoły…
18 marca to data
szczególna dla naszego
gimnazjum. Tego dnia
obchodzimy Święto Szkoły i
zarazem rocznicę nadania
imienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W tym roku mija
dwa lata od pamiętnej dla nas
chwili. Przygotowania do
obchodów zaczęły się dużo wcześniej. Tradycyjnie już odbył się I
etap konkursu historycznego
„Wokół Piłsudskiego”, w którym
drużyny reprezentujące
poszczególne klasy rywalizowały
o przejście do kolejnego etapu.
Ponadto każda klasa
przygotowała folder o patronie w
ramach konkursu plastycznego,
zaś członkowie Koła Młodego
Dziennikarza wydali specjalny,
okolicznościowy numer gazetki
szkolnej. Główna uroczystość
zostanie uświetniona montażem

s³owno – muzycznym pod ha-s³em
„Pi³sudski mniej znany…”, w którym
chór szkolny wykona piźkne pieúni
patriotyczne, a recytatorzy przybliæ¹
nieco inaczej postaę naszego
patrona…
M.K.

Dlaczego Józef Pilsudski? DROGA ŻYCIOWA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Idea nadania imienia naszej szkole
dojrzewała od początku jej
istnienia. Dwa lata temu nadszedł
czas realizacji. Dlaczego Józef
Piłsudski? Mimo upływu czasu i
niechęci powojennych władz do
całej formacji, którą symbolizował
Józef Piłsudski, pozostał w pamięci
narodu znaczącą postacią.
Zachował status bohatera
narodowego, za sprawę, której
poświęcił całe swoje życie i
szczęście osobiste. Dla wielu
pokoleń Polaków był uosobieniem
walki o niepodległe państwo.
Niepodległość jest wartością, która
nie jest dana raz na zawsze.
Wymaga ciągłej troski i
pielęgnowania. W ubiegłym wieku
prawdziwie niepodległe państwo
mieliśmy zaledwie przez ok. 30 lat.
Józef Piłsudski był przed II wojną
światową patronem Szkoły
Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.
Po wojnie komunistyczne władze

usunęły go po cichu ze szkoły.
Jednak po latach powrócił
głośno, z należnym Mu
szacunkiem i wartościami,
którym służył i podporządkował
swoje życie i czyny.
Józef Piłsudski zaznaczył swoją
obecność także w naszej gminie.
W 1915 roku w czasie ofensywy
państw centralnych, żołnierze
L e g i o n ó w
Piłsudskiego walczyli
na naszym terenie
przeciwko Rosji.
Wielu z nich tutaj
poległo. Nadanie
szkole imienia
Marszałka Józefa
Piłsudskiego jest
spłatą długu wobec
Jego i żołnierzy,
którzy poświęcili swe
życie Polsce.

5 XII 1867
– w Zułowie na
Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski,
syn byłego komisarza Rządu Narodowego
w 1863 roku Józefa Piłsudskiego i Marii z
Billewiczów.
1885 – zakończenie nauki w gimnazjum
wileńskim.
1887–1892
– pobyt na zesłaniu.
1894–1899
– Piłsudski zostaje jednym
z przywódców PPS i redaktorem pisma
„Robotnik”.
1899 – ucieczka ze szpitala
więziennego w Petersburgu.
1905 – pertraktacje w Japonii.
1905–1908
– Piłsudski zostaje
przywódcą Organizacji Bojowej PPS.
1908 – akcja pod Bezdanami.
1 XII 1912
– Tymczasowa Komisja
Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych mianuje J.
Piłsudskiego komendantem głównym
Polskich Sił Zbrojnych, na wypadek wojny
z Rosją.
VIII 1914
– początek epopei
legionowej.
I 1917 – Piłsudski zostaje członkiem
Tymczasowej Rady Stanu.
VII 1917
– kryzys przysięgowy w
Legionach. Piłsudski zostaje osadzony w
twierdzy magdeburskiej.
10 XI 1918
– Piłsudski wraca do
Warszawy i następnego dnia objmuje
naczelne dowództwo tworzonych sił
zbrojnych.

20 II 1919 – 9 XII 1922 – Józef Piłsudski
piastuje urząd Naczelnika Państwa.
19 III 1920
– Piłsudski otrzymuje
nominację na stopień pierwszego
marszałka Polski.
15 VIII 1920
– początek polskiej
kontrofensywy znad Wieprza.
1922–1926
– pobyt w samotni w
Sulejówku.
12 V 1926
– zamach stanu.
Piłsudski powraca do życia politycznego i
w następnych latach pełni urząd ministra
spraw wojskowych, przejściowo również
prezesa Rady Ministrów.
1926 – Piłsudski ostatecznie rostrzyga
w Genewie sprawę konfliktu z Litwą.
1928 – reorganizacja naczelnych
władz wojskowych w kraju. Józef
Piłsudski zostaje generalnym
inspektorem sił zbrojnych
1933 – zamysł wojny prewencyjnej
przeciwko Niemcom hitlerowskim. W
następnym roku zostaje zawarty pakt
nieagresji z Trzecią Rzeszą.
12 V 1935
– o godzinie 20.45 Józef
Piłsudski umiera w Belwederze. Szczątki
marszałka zostają złożone najpierw w
krypcie św. Leonarda, a potem w krypcie
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów katedry
wawelskiej. Rok później odbyła się
uroczystość pochowania serca J.
Piłsudskiego i jego matki na wileńskim
cmentarzu na Rossie.

Linki stron o Józefie Piłsudskim
Http://www.komendant.cal.pl/
http://www.pilsudski.org/
http://www.polska.ru/polska/historia/pl/pilsudski.html
http://g1brzeg.wodip.opole.pl/gim/patron/patron2/jozefpilsudski.htm
http://portalwiedzy.onet.pl/30520,,,,pilsudski_jozef_klemens,haslo.html
http://www.informacje.int.pl/Jozef-Pilsudski-Przywodca-Narodu-art2819.htm
Http://www.polskiedzieje.pl/artykul,idart-122,t-Jozef-Pilsudski

