Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie wpisuje się w historyczną tradycję miasta, które już
w okresie międzywojennym doceniło ogromne zasługi Marszałka. O szacunku bełchatowian do Jego osoby,
wymownie świadczą trzy obrazki z przeszłości:
- 12 czerwca 1926 r. Rada Miejska jednomyślnie przyznała Józefowi Piłsudskiemu Honorowe Obywatelstwo
miasta Bełchatowa.
- 16 maja 1935 r., cztery dni po Jego śmierci, radni
miejscy zadecydowali o zmianie nazwy Nowego Rynku
(dzisiejszy Plac Wolności) na Plac Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Identyczne miano miała uzyskać
szkoła, której dotychczas patronował Adam Mickiewicz. Ponadto Rada uchwaliła, by z budżetu miasta wyasygnować sumę 100 ówczesnych złotych na budowę
kopca, poświęconego pamięci Marszałka. Zarząd oraz
Rada Miejska wystosowały dwie depesze kondolencyjne na ręce wdowy Aleksandry Piłsudskiej oraz Wojewody Łódzkiego, nazywając w nich Józefa Piłsudskiego
„Ukochanym Wodzem”.

- 11 listopada 1938 r., na Placu Józefa Piłsudskiego
odsłonięto pomnik ku czci, jak głosi zamieszczona na nim
wówczas tablica, „Peowiaków i ochotników miasta Bełchatowa poległych w walkach o niepodległość Polski”.
Tradycja Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), tajnej
początkowo organizacji niepodległościowej, która powstała w pierwszych dniach I wojny światowej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, była żywa w Bełchatowie już od
przełomu 1915 i 1916 r., czyli od chwili, gdy powstała tu
pierwsza jej sekcja.
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Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby
ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie
krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko
cennym, ale bardzo kosztownym.
Józef Piłsudski

www.pilsudski.belchatow.pl
komitet@pilsudski.belchatow.pl

Pomnik Józefa Piłsudskiego, najwybitniejszego polskiego
męża stanu, ma szansę stanąć w Bełchatowie. Zapraszamy do udziału w tym wielkim patriotycznym dziele!
Oddajmy należny hołd Marszałkowi, zadbajmy o historyczną pamięć narodu, wspólnie uczcijmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości!
„Bo królom był równy” – tak powiedział Józef Piłsudski w roku 1927, uzasadniając decyzję o pochówku swojego ulubionego poety, Juliusza Słowackiego, w krypcie
królewskiej katedry na Wawelu. „Sam zasłużył na podobną opinię. Jak nikt inny, pomógł Polsce odzyskać niepodległość i obronić ją na 20 lat, zostawiając testament swej
nieugiętej woli walki o polską godność i wielkość następnym pokoleniom”.
prof. Andrzej Nowak
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„Na ręce Twoje Panie Wojewodo składamy najgłębsze wyrazy bólu po stracie Ukochanego Wodza składając
jednocześnie przyrzeczenie stać wiernie na straży ideałów Marszałka”.
Treść depeszy kondolencyjnej, którą Zarząd oraz
Rada Miejska w Bełchatowie wystosowały 16 maja 1935
r., czyli niemal nazajutrz po śmierci Józefa Piłsudskiego,
na ręce Wojewody Łódzkiego Aleksandra Hauke – Nowaka.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie pragnie nawiązać do
przedwojennej tradycji, która osobę Marszałka a także
reprezentowane przez niego wartości uznała za istotną
część tożsamości bełchatowskiej wspólnoty samorządowej. Główny cel Komitetu to zebranie funduszy niezbędnych na budowę pomnika. Ufamy, że dobrowolne składki członków Komitetu wzbogacą darczyńcy i sponsorzy.
Okazją do wsparcia akcji będą również organizowane
przez Komitet zbiórki publiczne.

Pomnik Józefa Piłsudskiego znajdzie swoje honorowe miejsce na zrewitalizowanym Placu Wolności, czyli w miejscu, które przed wojną nosiło imię Marszałka.
Uroczyste odsłonięcie monumentu nastąpi 11 listopada
2018 r.

Marszałek Józef Piłsudski – urodził się 5 grudnia 1867 r.
w Zułowie, 60 km na północ od Wilna. W 1887 r., za związki
z antycarską opozycją, został aresztowany i zesłany na
wschodnią Syberię. Po powrocie zawiązał w 1893 r. organizację PPS na Litwie, rok później rozpoczął wydawanie konspiracyjnego „Robotnika”.
W 1906 r. powołał do życia PPS – Frakcję Rewolucyjną,
opowiadając się jednoznacznie za walką zbrojną o odzyskanie niepodległości. W 1910 r. zorganizował w Galicji Związek
Strzelecki i został jego Komendantem Głównym. Na progu
I wojny światowej, wobec fiaska powstańczych planów, zgodził się przekształcić „Strzelca” w Legiony Polskie. Sam stanął na czele ich I Brygady, tocząc wiele ciężkich bitew z Rosjanami. W lipcu 1917 r., po odmowie złożenia przysięgi na
sojusz z Niemcami i Austrią, został aresztowany i osadzony
w twierdzy w Magdeburgu. 10 listopada 1918 r. powrócił do
Warszawy i wkrótce objął funkcje Naczelnika Państwa oraz
Naczelnego Wodza.
Walnie przyczynił się do zorganizowania, skonsolidowania i zabezpieczenia polskiej państwowości, rodzącej się po
z górą 100 latach zaborów.
W marcu 1920 przyjął tytuł Pierwszego Marszałka Polski.
Przygotował zwycięski plan bitwy warszawskiej, stoczonej
z Armią Czerwoną w sierpniu 1920 r. W 1923 r. przeniósł
się do prywatnej wilii w Sulejówku, wcześniej rezygnując ze
wszystkich stanowisk państwowych i wojskowych.
W maju 1926 r. stanął na czele udanego zamachu stanu,
po którym sprawował de facto władzę dyktatorską. „Na każdym kroku starał się akcentować wielkość Polski i znaczenie
służby tej wielkości (…) Chciał stworzyć polskie imperium na
wschodzie Europy, bezpieczne między Niemcami i Rosją,
chroniące inne mniejsze narody między Bałtykiem i Morzem
Czarnym.
W stosunkach z innymi państwami miał jedno zalecenie:
„Nigdy nie zniżać głowy, tzn. przestrzegać godności”. Zmarł
12 maja 1935 r. Sześć dni później został pochowany
na Wawelu.
Przygotowano na podstawie biogramu Józefa Piłsudskiego autorstwa prof. Andrzeja Nowaka, zamieszczonego
w „Wielkiej Księdze Patriotów Polskich”, Wydawnictwo Biały
Kruk, Kraków 2013.

