Nowy Jork, 31 sierpnia 1994

Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Józefa Pilsudskiego
Rynek 9, 28-520 Opatowiec
"Związek Strzelecki"
Oddział Wojewódzki Kielce

Szanowni

Panowie,

List Wasz,
z czerwca bieżącego roku dotarł do nas dopiero w
dniu
dzisiejszym.
Dziękuję
uprzejmie
za
informacje
dotyczące
pomnika Józefa Pilsudskiego. Ponieważ czas odsłonięcia zbliża się
wielkimi
krokami,
nie
będziemy
w
stanie
wziąć
udziału
w
uroczystości przewidzianej na 25 września.
Wydaje się również, iż możliwości konwencjonalnej zbiórki na
rzecz Pomnika na terenie USA, w tak krótkim czasie, są ograniczone.
Jednym
z
rozwiązań byłoby przekazanie
części
ewentualnych
zysków z rozprowadzania wspomnień 14-letniego Legionisty Józefa
Herzoga,
legendarnego
przywódcy
środowisk
pilsudezykowskich
w
Krakowie. Książka drukowana jest staraniem Instytutu we Wrocławiu.
Możemy
przekazać
Komitetowi
przykładowo
100
egzemplarzy
"Krzyża Niepodległości" jako własną cegielkę na rzecz budowy. Można
je
sprzedawać
przy
okazji
rocznic
narodowych,
uroczystości
patriotycznych i rzecz jasna bezpośrednio w księgarniach Opatowca,
przeznaczając cały dochód na wskazane konto. Proszę o odpowiedź w
tej sprawie.
z
Proszę
również
o
przyjęcie
wyrazów
uznania
za
podjęcie
inicjatywy wzniesienia monumentu w tak niesprzyjających warunkach
i
za
doprowadzenie
jej
do
pozytywnego
końca.
Józef
Piłsudski
pozostaje przywódcą duchowym środowisk niepodległościowych zarówno
w kraju
jak
i
na
emigracji
i
Wasz
pomnik
jest
tego kolejnym
dowodem.
Z

wyrazami

szacunku
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Opatowiec, czerwiec 1994 rok

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY
POMNIKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w OPATOWCU
28-520 Opatowiec, Rynek 9

Związek

„STRZNLEC"

Organizacja Społeczno ychowewrsa
Ods.ał Wojca6sz t - I
Nom kultury to Marszałka kufa
W tym roku przypada 80-ta rocznica Czynu Zbrojnego Legionów Józefa Piłsudskiego o
Niepodległość Polski.
Po latach przygotowań, dnia 6 sierpnia 1914 roku wyrusza z Krakowa Kompania Kadrowa, jako czo„ łówka polskiego wojska, celem wzniecenia w Królestwie antyrosyjskiego powstania, zakończonego niepowodzeniem. Tu na Kielecczyźnie po zorganizowaniu 1-go Pułku Strzelców, jego komendant Józef
Piłsudski

musi

przejść

pod

nowokorczyńsko-opatowieckiej
Opatowcu 24 września

rozkazy
stoczył

austriackiego
z

wojskami

dowództwa i wrócić do Galicji.

rosyjskimi

kilka

zwycięskich

Na ziemi

bitew

i tu w

1914 roku przeprawiał się przez Wisłę oczekując rewanżowego ataku ze strony

Kozaków.
W okresie międzywojennym wzniesiono na pobojowisku pod Czarkowami (ok. 6 km od Opatowca)
pomnik Zwycięstwa Legionów, odsłonięty przez Prezydenta RP

Ignacego Mościckiego w 1928 roku .

Urodziłem się, wychowałem na tej ziemi i jako dziecko byłem świadkiem walk Legionów. Będąc
podchorążym brałem udział w ostatniej defiladzie Marszałka Piłsudskiego 11 listopada 1934 roku, a po
Jego śmierci składałem Mu hołd w Belwederze i defilowałem przed Jego trumną na Polu Mokotowskim w
Warszawie, w 1935 roku. Będąc zaś jednym z nielicznych żyjących Jego żołnierzy wystąpiłem przed Radą
Gminy w Opatowcu. z wnioskiem aby w miejscu gdzie groziło największe niebezpieczeństwo unicestwienia
Legionów przez wojska rosyjskie w czasie przeprawy przez Wisłę - postawić pomnik Józefa Piłsudskiego.
Rada Gminy uchwałą nr 112 z dnia 19.06.1993 roku postanowiła wznieść pomnik

Komendanta na brzegu

Wisły, w miejscu gdzie opuszczając Kielecczyznę dowodził przeprawą swych żołnierzy.
Do realizacji tego zamierzenia powołano

Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Potrzebne fundu-

sze zbiera Komitet poprzez społeczne zbiórki - kwesty bowiem Gmina nie posiada pieniędzy gdyż Bank
Spółdzielczy, w którym miała konto ogłosił upadłość. Zebrano dotychczas 20 mln złotych a potrzeba jeszcze około 100 mln. Zmuszeni jesteśmy szukać ofiarodawców, którzy pomogliby nam w budowie pomnika.
Zwracam się do wszystkich tych, którzy mogliby pomóc w realizacji budowy: do państwowych i
prywatnych firm,

organizacji

obywatelskich oraz tych Polek i Polaków, którzy doceniają czyn bojowy

Legionów i ich Dowódcy, o finansowe wsparcie Komitetu.
Wierzę, że pierwszymi niosącymi pomoc będą moi uczniowie z lat 1947-1972 zarówno na Śląsku jak i
na Kielecczyźnie.
Pragnę podziękować pierwszym naszym darczyńcom: Drukarni SAM-WIL z Kielc, Dyrekcji Cementowni
NOWINY,

oraz szczególnie moim uczniom - żołnierzom z Armii Polskiej na Zachodzie zrzeszonym w

Klubie Sapera z Irvine.
Pomnik wykonywany jest w pracowni Pana Stefana Kowalówki w Wegrzcach k/Krakowa według projektu
krakowskiego artysty rzeźbiarza Pana Władysława Dudka. Po 80-ciu latach wróci Komendant do swoich
żołnierzy, którzy tu na tej ziemi jako pierwsi polegli w walce o Niepodległość Polski.
Wpłaty na fundusz budowy można przekazywać na konto bankowe:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
PKO BP O/Kazimierza Wielka nr 29681-7302-132
Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia pomnika odbędzie się 25 września 1994 roku
o godzinie 11,30 w Opatowcu nad Wisłą na wprost ujścia Dunajca, na którą wszystkich zapraszam.
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