W GALERII
PORTRETÓW
JÓZEF PIŁSUDSKI

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
• Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej
rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Jego
ojciec, również Józef, brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku.
•

Z powodu popowstaniowych represji Piłsudscy przenieśli się do Zułowa. Był to majątek
wniesiony w posagu przez matkę Józefa – Marię, pochodzącą ze starego rodu Bilewiczów na
Żmudzi.

• Maria wywarła ogromny wpływ na charakter, postawy i przekonania przyszłego Pierwszego
Marszałka Polski. „Ziuk”, bo tak go nazywano, wychowywał się w patriotycznej atmosferze,
szacunku i czci dla bohaterów Powstania Styczniowego.

RODZICE
JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO

RODZEŃSTWO
bliźnięta - Teodorę i Piotra, zmarłych w niemowlęctwie.

Było dość liczne- cztery siostry i pięciu
braci: Helena, Zofia, Bronisław (skazany
w 1887 r. na 15 lat katorgi na Sachalinie,
wybitny etnograf i podróżnik, badacz
kultury
Ajnów),
Adam
(senator,
wiceprezydent
Wilna),
Kazimierz
(pracownik banku i Najwyższej Izby
Kontroli, więzień NKWD), Maria, Jan
(minister skarbu i prezes Banku
Polskiego, również więzień NKWD),
Ludwika, Kacper oraz bliźnięta -Teodora
i Piotr (zmarli w niemowlęctwie).

bliźnięta - Teodorę i Piotra, zmarłych w niemowlęctwie.

CZASY MŁODOŚCI
• Młody Piłsudski, kiedy po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w roku 1885 dostał się na
studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, związał się tam z socjalistycznorewolucyjnym ruchem "Narodnaja Wola". Za udział w studenckich rozruchach, po roku
nauki, został wydalony z uczelni.
• Za zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku został
aresztowany i, pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra
II, zesłany na pięć lat na Syberię - najpierw do Kiryńska nad Leną, potem zaś do Tunki.

DZIAŁALNOŚĆ W POLSKIEJ PARTII
SOCJALISTYCZNEJ
• W roku 1893 w Warszawie powstała Polska Partia Socjalistyczna (PPS) . Piłsudski, który
rok wcześniej wrócił ze zsyłki, wstąpił w szeregi jej litewskiego oddziału i w 1894 został
członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego i redaktorem naczelnym wydawanego
przez PPS pisma "Robotnik".
• Sześć lat później, jako jeden z czołowych przywódców partii, został ponownie
aresztowany przez władze rosyjskie i trafił do więzienia w Cytadeli Warszawskiej.
• Już następnego roku przeniesiony został do szpitala w Petersburgu (w więzieniu
symulował bowiem obłęd). Uciekł stamtąd przy pomocy jednego z lekarzy - Władysława
Mazurkiewicza.

WYJAZD DO JAPONII

Po powrocie do Galicji nie rezygnował z dalszej działalności politycznej. W 1904 wyjechał
do, znajdującej się w stanie wojny z Rosją, Japonii, gdzie prowadził z rządem Mikada
negocjacje, zmierzające do utworzenia, przy japońskiej armii, legionu polskiego.

PIŁSUDSKI KOMENDANTEM GŁÓWNYM
ZWIĄZKÓW STRZELECKICH
W roku 1912 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.

PIŁSUDSKI- TWÓRCA LEGIONÓW POLSKICH
I POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
• Następnie, podporządkowawszy się Austrii, stworzył oficjalnie Legiony Polskie i osobiście
dowodził ich I Brygadą, w ścisłej konspiracji natomiast powołał do życia Polską
Organizację Wojskową (POW).

• Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom,
aresztowano i osadzono Piłsudskiego w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do
listopada 1918 roku.

PIŁSUDSKI NACZELNIKIEM PAŃSTWA POLSKIEGO
• Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej, zwolniony
z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie
otrzymał naczelne dowództwo nad polskimi
wojskami oraz misję utworzenia w wyzwolonym
państwie rządu narodowego.
• 14 listopada 1918 roku powierzono mu tymczasowe
zwierzchnictwo nad krajem , 22 zaś otrzymał
oficjalnie funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa .

PIŁSUDSKI PIERWSZYM MARSZAŁKIEM POLSKI
Funkcję Komendanta sprawował do 9 grudnia 1922, kiedy to
wybrany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz. Sam Piłsudski skupił się na obronie
odzyskanej przez Polskę niepodległości. W latach 1919 - 1921
toczył na Wschodzie walki z bolszewikami ( to wtedy dowodził
polskimi wojskami, broniąc Warszawy przed bolszewikami słynny „ Cud nad Wisłą”- 15 sierpnia 1920 roku) zakończone
pokojem w Rydze, na mocy którego Polska odzyskała
Wschodnią Galicję. Właśnie w trakcie owej kampanii w marcu
1920 armia ofiarowała Piłsudskiemu buławę Pierwszego
Marszałka Polski.

ROK 1923- WYCOFANIE SIĘ MARSZAŁKA Z ŻYCIA
POLITYCZNEGO
• W roku 1923 Marszałek wycofał się jednak
z czynnego życia politycznego. Powodem było
zamordowanie przez prawicowe ugrupowania
prezydenta RP Gabriela Narutowicza.
• Piłsudski uznał za niemożliwą współpracę
z premierem rządu, Wincentym Witosem, którego
uważał za moralnie odpowiedzialnego za popełniony
czyn. Wycofał się do Sulejówka pod Warszawą, gdzie
oddał się pracy literackiej.

1926 ROK – PRZEWRÓT MAJOWY
Jednakże sytuacja w kraju zmusiła go do ponownego
wkroczenia na arenę polityczną. Niepokoje społeczne, rosnąca
liczba bezrobotnych i kryzys gospodarczy spowodowały, że
Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem i poważaniem
społeczeństwa, zażądał złożenia władzy przez gabinet Witosa.
Kiedy jednak jego apele nie odniosły skutku 12 maja 1926
roku, na czele wiernych sobie oddziałów, Marszałek wkroczył
do Warszawy i po trzydniowych walkach zmusił do ustąpienia
zarówno rząd, jak i gabinet prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego.

RZĄDY SANACJI
Po przewrocie majowym Piłsudski objął tekę ministra spraw wojskowych, przewodniczącego Rady Wojennej
i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Sprawował również dwukrotnie urząd premiera - w latach 1926 - 1928
i 1930).
W rzeczywistości oznaczało to koniec rządów parlamentarnych w Polsce i rozpoczęło okres zwany "sanacją" (od
łacińskiego rzeczownika "sanatio„ - uzdrawianie) - rządami zmierzającymi do poprawy sytuacji państwa. Poparcie
społeczne i zręczna retoryka, owo poparcie mu zapewniająca, pozwoliły sprawować Piłsudskiemu władzę
autorytarną, której nie był się w stanie sprzeciwić ani prezydent (mianowany zresztą przez Marszałka), ani sejm,
którego uprawnienia ograniczył na mocy wprowadzonych 2 sierpnia 1926 roku zmian w Konstytucji.
W polityce zagranicznej dążył Piłsudski do utrzymania dobrych stosunków z ZSRR (pakt o nieagresji z roku 1932)
i Niemcami (1934). Obie umowy miały wzmocnić pozycję Polski wobec naszych sojuszników i sąsiadów.

ŚMIERĆ PIŁSUDSKIEGO
Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały
naród. Do niemal ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną
chorobę - raka wątroby. 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".

POGRZEB MARSZAŁKA
• Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją
narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi.
• W kondukcie żałobnym podążającym ulicami
Krakowa dwaj oficerowie prowadzili klacz
wydaną na świat przez Kasztankę – Merę, była
ona przykryta kirem. Podobieństwo do
ukochanego konia Marszałka było tak duże, że
wśród zgromadzonego tłumu dało się słyszeć
szepty: „Kasztanka!„. W ”Ilustrowanym Kuriera
Codziennym” pod fotografiami z pogrzebu
znalazło się imię sławnego wierzchowca.

CIEKAWOSTKI O PIŁSUDSKIM
• Ulubiony pies Piłsudskiego wabił się … Pies. Według jednej z anegdot miał on śmiertelnie
przestraszyć znaną poetkę Kazimierę Iłłakowiczównę, która przerażona szczekaniem
ulubieńca Marszałka, padła przerażona na ziemię i długo nie mogła dojść do siebie, mimo
zapewnień Komendanta, że zwierzę jest łagodne i ma przyjazne usposobienie.
• Józef Piłsudski był wielbicielem twórczości Juliusza Słowackiego, którego uważał nawet za
największego poetę. Właśnie dzięki inicjatywie Piłsudskiego w 1927 r. dokonano
ekshumacji prochów wieszcza, które wówczas spoczywały na paryskim cmentarzu
Montmartre i przetransportowano je do Polski, by ostatecznie złożyć w krypcie
królewskiej na Wawelu.

CIĄG DALSZY CIEKAWOSTEK…
• Józef Piłsudski uznawał szachy i stawianie pasjansa za doskonałą
rozrywkę. Znał wiele rodzajów pasjansów: Grób Napoleona,
Prześcieradło, Ogonki, Warkocz Wenery. Unikał natomiast brydża –
gry strategicznej, w której rozmiłowała się część ówczesnej kadry
oficerskiej.
• Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. o godz. 20:45 w ulubionym
narożnym pokoju w Belwederze, w otoczeniu swojej rodziny. Po
śmierci wykonano gipsowy odlew jego twarzy, a ciało zabalsamowano.
Pierwsze dwa dni Marszałek spoczywał w otwartej trumnie w
zamienionym na kaplicę salonie belwederskim. Przed trumną, na
katafalku, wyłożono jego szablę, buławę i szarą maciejówkę z
legionowym orłem.

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Muzeum Józefa Piłsudskiego znajduje się
w Sulejówku.
Jego uroczyste otwarcie odbyło się
14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień
100 rocznicy cudu nad Wisłą.

ŹRÓDŁA
• www.muzeumpilsudski.pl
• www.jpilsudski.org.pl
• www.polska-zbrojna.pl
• www.ciekawostkihistoryczne.pl
• www.komendant.cal.pl

