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"Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku 
teraźniejszości. Ani nie ma prawa do przyszłości"

Józef Piłsudski



Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 
1867 roku w Żułowie pod Wilnem. Po 

ukończeniu gimnazjum w Wilnie w 
roku 1885 dostał się na studia 
medyczne na Uniwersytecie w 

Charkowie, gdzie związał się z ruchem 
socjalistyczno - rewolucyjnym. Po roku 
nauki został za to wydalony z uczelni. 

Za zaangażowanie w działalność 
wileńskich socjalistów Józef Piłsudski 

został aresztowany w 1887 roku i 
zesłany na pięć lat na Syberię. Rysunek Zdzisława 

Czermańskiego: Józef Piłsudski na 
Syberii, Warszawa 1936 r.



W roku 1912 Józef Piłsudski został 
Komendantem Głównym Związków 

Strzeleckich. W chwili wybuchu I wojny 
światowej stanął na czele dobrze wyszkolonych 

oddziałów, z którymi wkroczył do Królestwa 
Polskiego, gdzie zajął opuszczony przez Rosjan 

pas ziemi przygranicznej. Następnie 
podporządkowawszy się Austrii, stworzył 

oficjalnie Legiony Polskie i osobiście dowodził 
ich I Brygadą, w ścisłej konspiracji natomiast 

powołał do życia Polską Organizację Wojskową. 
Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia 

przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, 
Piłsudskiego aresztowano i osadzono w 

więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do 
listopada 1918 roku.



Po klęsce Niemiec został wypuszczony z 
niewoli, wraca do Warszawy i 11 listopada
1918 roku przejmuje pełnię władzy w kraju 

jako Naczelnik Państwa. Przystępuje do 
rozbrajania żołnierzy niemieckich 

stacjonujących jeszcze w Polsce i zajmuje się 
odbudową niepodległego państwa polskiego. 

Po 123 latach zaborów kraj nasz odzyskuje 
niepodległość.



Bardzo spektakularnym 
wyczynem Józefa 
Piłsudskiego było 
pokonanie Rosjan w 
sierpniu 1920 roku 
niedaleko Warszawy. 
Dzięki działaniom 
strategicznym 
komendanta wojska 
polskie powstrzymały 
wroga i wyparły go z 
naszych granic. To 
wspaniałe zwycięstwo 
nad bolszewikami określa 
się mianem "Cudu nad 
Wisłą".



W roku 1923 Marszałek wycofał się z czynnego życia 
politycznego. Jednakże sytuacja w kraju zmusiła go do ponownego 

wkroczenia na arenę polityczną. Niepokoje społeczne, rosnąca liczba 
bezrobotnych i kryzys gospodarczy spowodowały, że Józef Piłsudski, 

cieszący się ogromnym poparciem i poważaniem społeczeństwa, 
zażądał złożenia władzy przez gabinet Wincentego Witosa. W maju 

1926 roku zmusił do ustąpienia zarówno rząd, jak i prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak nominacji na urząd 

prezydenta, objął natomiast tekę ministra spraw wojskowych, 
przewodniczącego Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił 

Zbrojnych. Sprawował również dwukrotnie urząd premiera – w latach 
1926-1928 i 1930. Rozpoczęło to okres zwany „sanacją” - rządów 

zmierzających do poprawy sytuacji państwa.



Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 
1935 roku zaskoczyła cały naród. 
Do ostatniej chwili ukrywał 
nieuleczalną chorobę. Jego 
pogrzeb stał się ogromną 
manifestacją narodową oddającą 
hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało 
zostało pochowane w krypcie 
św. Leonarda w Katedrze na 
Wawelu, obok pokoleń królów i 
najwybitniejszych Polaków, serce 
zaś zgodnie z pozostawionym przez 
niego testamentem umieszczono w 
srebrnej urnie i przewieziono do 
Wilna, gdzie spoczęło w grobie 
jego matki, na cmentarzu na 
Rossie.



Marszałek Józef Piłsudski jest jedną z 
największych postaci w tysiącletnich dziejach 

Polski. Jego zasługi dla odzyskania 
niepodległości są niepodważalne. Organizator 

polskiego czynu zbrojnego -
legendarny komendant I Brygady Legionów, 

którą poprowadził ku Niepodległej, zwycięski 
wódz, główny architekt odbudowy państwa 
polskiego i jego siły zbrojnej, wielkiej klasy 

polityk i mąż stanu. Czyny i myśli Pierwszego 
Marszałka Polski wciąż dla wielu 

Jego potomnych stanowią wartość żywą, 
źródło siły, mądrości, patriotycznych postaw, 

wierności temu, co Polskę stanowi.



Ciekawostki

- Ulubiony pies Piłsudskiego wabił się … Pies.

- Marszałek charakteryzował się dużym poczuciem humoru. Bardzo 
lubił karykatury na swój temat. 

-Po śmierci Józefa Piłsudskiego Adolf Hitler ogłosił żałobę narodową w 
III Rzeszy, wziął również udział we mszy żałobnej, która odbyła się w 
Berlinie.

- Józef Piłsudski nigdy nie zasnął, dopóki na stoliku koło jego łóżka nie 
leżał naładowany rewolwer. Kiedyś doszło do tragedii, gdy Marszałek 
strzelił do przechadzającego się za oknem ochroniarza, który zginął 
na miejscu.
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