
 

Marszałek 
Wydanie specjalne • 11 listopad 2011r.   

 



- Józef Piłsudski - 
 

2 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim 

• DZIECIŃSTWO •   

Józef  

 

Imię to wywodzi się od patriarchy Józefa, syna Jakuba i Racheli; 

etymologia opiera się na hebrajskich słowach oznaczających "niech 

przyda Pan (syna)".  To pracowity oraz wytrzymały. Przez życie idzie 

prostą drogą, a jeśli napotka jakąś przeszkodę, bierze ją "z marszu", nie 

szukając okrężnych sposobów. Nie lubi słuchać cudzych rad, gdyż sam 

doskonale wie, co ma robić. 

 
 
 
 

 
 

 

 



- Józef Piłsudski - 
 

3 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Młodzieńcze lata Józefa Piłsudskiego 

5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Litwie urodził się 

Józef Klemens Piłsudski. Był czwartym dzieckiem, 

a drugim synem, Józefa Wincentego Piotra Piłsudskiego 

i jego żony Marii z Billewiczów.  

  Nie ma zbyt wiele źródeł 

dotyczących lat szkolnych przyszłego marszałka, ale wiemy, 

że trzy razy został ukarany aresztem szkolnym za raczej 

drobne wykroczenia. W dokumentach szkolnych znalazły 

się stwierdzenia, że był uczniem dość zdolnym, 

ale lekkomyślnym, który niezbyt przykładał się do nauki 

i często opuszczał lekcje. Niedostatecznie dobrze władał, 

w mowie i piśmie, językiem rosyjskim, bo czytał zbyt dużo 

polskich książek. 

 

Chętnie sięgał po dzieła historyczne, poświęcone analizom 

wojen i bitew, szczególnie napoleońskich. Rozczytywał się 

w polskich poetach romantycznych, ale szczególną atencją 

darzył Słowackiego. Pokochał jego poezję dzięki matce, 

która bardzo czuwała nad rozwojem patriotyzmu u młodego 

Ziuka. Podsuwała mu odpowiednie lektury i uczyła 

go prawdziwej historii Polski. Dzięki niej stał się tym, kim 

był; kochał ją też bardzo. Najpełniejszym wyrazem miłości 

do matki i poezji Słowackiego jest chyba fakt, że kazał 

wyryć na jej grobie fragment z „Beniowskiego” „Dumni 

nieszczęściem nie mogą tak jak inni iść tąż samą drogą”.
 

 
 

 

Józef Piłsudski powiedział: Byd zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyd i spocząd na laurach to 

klęska. 

Nie tylko polityką człowiek żyje… 
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O wspomnieniach z dzieciństwa, działalności na rzecz państwa oraz 

o…miłości, rodzinie i hobby z Józefem Piłsudskim, Marszałkiem, Naczelnikiem 

rozmawia Kamila Karmowska 

- Panie Marszałku, pierwsze pytanie będzie 

dotyczyło Pana młodości, studiów. Jak pan 

wspomina te czasy? 

 

- Wraz z bratem rozpocząłem naukę 

w gimnazjum. Razem się uczyliśmy, nawet 

założyliśmy kółko samokształceniowe „Spójnia”, 

które zajmowało się sprowadzaniem z Warszawy 

polskich książek. Po zdaniu matury podjąłem 

studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. 

Zaangażowałem się szczególnie w konspirację 

oraz działalność niepodległościową. Brałem udział 

w studenckiej demonstracji… 

 

- Podobno został Pan aresztowany pod 

zarzutem udziału w spisku? 

 

- Była to zupełnie nieświadoma pomoc 

zamachowcom, którzy byli przewodnikami  po 

Wilnie. Przesłuchiwano mnie jako świadka,  

jednak  zostałem skazany na 5 letnie zesłanie w 

głąb Rosji. Gdy dotarłem wraz 

z innymi więźniami do Irkucka, rozpętała się 

bójka, w której nie brałem udziału - zostałem 

poszkodowany. Dodatkowo skazany na pól roku 

więzienia. To był dla mnie wstrząs… 

 

-  Był Pan młody, gniewny, z dala od domu. Jak 

odnalazł się Pan w tamtych warunkach? 

 

- Tak jak wspomniałem, przeżyłem wstrząs, bo nie 

nawykłem do takich warunków atmosferycznych. 

Było przeraźliwie zimno, czułem się samotny, 

poznałem warunki życia moich rodaków. Ale tam, 

na tej nieludzkiej ziemi, poznałem też moją 

pierwszą miłość – Leonardę Lewandowską… To 

ona sprawiła, że mogłem przeżyć ten czas gehenny 

syberyjskiej… 

 

 

 

 

 

- I to dla niej zmienił Pan wiarę… Dlaczego 

podjął Pan taką decyzję? 

 

- Maria należała do kościoła ewangelicko-

augsburskiego, tam zawarła swe pierwsze 

 

Zdjęcie z akt policyjnych wykonane po aresztowaniu w 

1887 r. (przyp. red.) 

 

 

- Skoro już mowa o miłości. To jednak nie 

ona została Pana żoną? 

 

 - To prawda. Leosia wróciła z zesłania 

do ojczyzny wcześniej. Jakiś jeszcze czas 

pisywaliśmy do siebie, ale nasze drogi rozeszły 

się. Gdy ja powróciłem, rzuciłem się w wir 

pracy, zacząłem spotkania 

z członkami Polskiej Partii Socjalistycznej, 

wiele podróżowałem, redagowałem 

„Robotnika”. To właśnie dzięki Litewskiej 

Sekcji PPS poznałem piękną kobietę – Marię 

Juszkiewiczową.   
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małżeństwo i w tym obrządku uzyskała rozwód. 

Dlatego w celu zawarcia z nią 

małżeństwa zmieniłem wyznanie.  

 

- A Aleksandra? 

 

- Chcę wyraźnie zaznaczyć, że z Marią byliśmy 

dobrym małżeństwem prawie 8 lat, niestety, po 

śmierci mej pasierbicy nasze relacje pogorszyły 

się. Maria wiedziała 

o istnieniu Oli, poznaliśmy się dzięki działalności 

konspiracyjnej w Wilnie… 

 

-  Odnalazł Pan swoją połówkę? 

 

- Można to tak nazwać, bo wtedy dopiero 

stworzyliśmy prawdziwą rodzinę. Choć Oli było 

ciężko (w 1917 roku J. Piłsudski został 

internowany – przyp. red.), to za jej sprawą stałem 

się szczęśliwym ojcem dwóch uroczych córek: 

Wandy, a po dwóch latach – Jagody.   

 

 
 

 
 

- Był to czas szczególny dla losów Polski, 

pełnił Pan wówczas odpowiedzialną funkcję 

w państwie, był osobą rozpoznawalną. To 

zapewne bardzo stresujące. Znajdował Pan 

czas na jakieś hobby, coś, co dawało 

wytchnienie? 

 

- Oczywiście! Dla równowagi psychicznej 

trzeba zajmować się również pasjami. 

Dla mnie ważne są książki, pochłaniam 

je niemal. Cenię zwłaszcza twórczość 

Słowackiego. Lubię też obserwować przyrodę, 

wycisza mnie to. Ale muszę się przyznać do 

pewnego nałogu – bardzo relaksuje mnie 

pasjans, uwielbiam 

go stawiać. No i szachy! 

 

 
 

- Kończąc naszą rozmowę, czego życzyłby 

Pan współczesnym Polakom? 

 - Tego, co już wcześniej mówiłem: Być 

zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 

zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. 
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Chod nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież 

tylko Polsce służę. 

 

Odzyskanie niepodległości –  

11 listopada 1918 rok 
 

Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę 

wszystkim trzem zaborcom. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, 

aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Na tle wypadków, jakie się 

rozegrały, rysuje się wyraźnie i ostro postać Józefa Piłsudskiego. 

 

         Potrafił wszystko przewidzieć, przemyśleć 

i w wirze wypadków historycznych znaleźć własną 

drogę, która doprowadziła do zwycięstwa. Widząc 

klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować 

władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby 

przyszłego państwa. Sytuacja w kraju była wprost 

rozpaczliwa...  cały zdewastowany i spustoszony 

przez wroga, pławił się we krwi. Paliły się 

wszystkie granice. Piłsudski postanowił 

przede wszystkim uspokoić kraj na wewnątrz i 

położyć kres walkom partyjnym. 

10 listopada 1918 r., kiedy wróciłem do Polski - 

mówił Józef Piłsudski - zorientowałem się 

w sytuacji, w jakiej znajduje się Polska 

i uświadomiłem sobie, że zbliża się najtrudniejszy 

okres w moim życiu. Mój przyjazd wywołał 

entuzjazm ludność stolicy i masowe rozbrajanie 

okupantów na terenie całej Kongresówki.  

          Grupy działaczy PPS i Polskiego 

Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" zaczęły 

tworzyć Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 

Polskiej. Na premiera powołano Ignacego 

Daszyńskiego. Na ulicach miast polskich 

gromadziły się tłumy świętujące odzyskanie 

niepodległości. 

 

 

       W dniu 11 listopada Rada Regencyjna 

przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne 

Dowództwo nad formującym się Wojskiem 

Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą 

władzę cywilną.  

Od tego momentu - wspomina Józef Piłsudski - 

nie uważam się za członka żadnej partii, gdyż 

jako Naczelnik Państwa jestem reprezentantem  

ogółu wszystkich obywateli i apeluję o Pomoc 

 w budowaniu państwa.   

         

 

A. Żółtowski 

Kto nie szanuje i nie ceni 

swojej przeszłości, ten nie 

jest godzien szacunku, 

teraźniejszości ani prawa 

do przyszłości. 
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Jednym z przekleostw naszego życia, jednym z 

przekleostw naszego budownictwa 

paostwowego jest to, żeśmy się podzielili na 

kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym 

polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie 

rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie 

Polaków różnych gatunków, Polaków z 

trudnością się porozumiewających, Polaków tak 

przyzwyczajonych do życia według obcych 

szablonów, według obcych narzuconych 

sposobów życia i metod postępowania, żeśmy 

prawie za swoje je uznali, że wyrzec się ich z 

trudnością możemy. (…) czeka nas pod tym 

względem wielki wysiłek, na który my wszyscy, 

nowoczesne pokolenie, zdobyd się musimy, 

jeżeli chcemy zabezpieczyd następnym 

pokoleniom łatwe życie, jeżeli chcemy obrócid 

tak daleko koło historii, aby wielka 

Rzeczpospolita Polska była największą potęga 

nie tylko wojenną, lecz także kulturalną na 

całym wschodzie. 

 

 

 

Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się 

wpierw do Matki Bożej Ostrobramskiej. 

 

 

 

Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły 

inne metody należy spróbowad i tej. 

"1920 BITWA WARSZAWSKA" 

Najnowszy film Jerzego Hoffmana 

gatunek: Dramat, Wojenny 

reżyseria: Jerzy Hoffman 

scenariusz: Jarosław Sokół, Jerzy 

Hoffman 

Daniel Olbrychski doskonale wcielił się 

w rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Jest Jan, jest Ola, jest piękne uczucie. 

W tle - a może właśnie na pierwszym planie? - 

panoszący się bolszewizm i próby ratowania 

Europy przed czerwoną rewolucją. Dwie postaci: 

Adam Ferency jako czekista komisarz Bykowski 

oraz Daniel Olbrychski w roli Marszałka. 

Pierwszy budził autentyczną nienawiść, grał 

na najniższych instynktach, stworzył 

niesamowitą kreację aktorską. Drugiemu należy 

się Oscar za perfekcyjne przygotowanie do roli, 

bardzo charakterystycznej postaci historycznej. 

Słowem: kolejny kawał historii pięknie 

i dokładnie przedstawiony przez niepokonanego 

Jerzego Hoffmana. Polecam i zapraszam do kin. 

J. Bobowicz 
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Działalność polityczna MARSZAŁKA 

w wolnej Polsce. 

1918  22 listopada  

 

Objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując 

naczelne dowództwo Wojska Polskiego. 

1919 16 stycznia Mianował Ignacego Paderewskiego prezydentem Rady Ministrów. 

1920 1 lipca  Objął przewodnictwo w Radzie Obrony Państwa. 

 

1921 3-6 lutego  

 
Przebywał we Francji z oficjalną wizytą, podczas której m.in. 

udekorowany został wielką wstęgą Legii Honorowej. 

1922 4 grudnia  Odmówił kandydowania na urząd Prezydenta RP. 

 14 grudnia Złożył władzę Naczelnika Państwa na ręce prezydenta RP 

Gabriela Narutowicza. 
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 16 grudnia Otrzymał nominację na szefa Sztabu Generalnego WP. 

1923  9 czerwca  W związku z powołaniem gabinetu Wincentego Witosa złożył 

dymisję z funkcji szefa Sztabu Generalnego WP. 

Panowie, wam kury szczad 

prowadzid, a nie politykę robid. 

 

1926 12-14 maja  

 
Dokonał zbrojnego zamachu stanu, w wyniku którego przejął 

władzę w państwie. 

 

 15 maja Wyznaczył Kazimierza Bartla na stanowisko premiera. W jego 

rządzie został ministrem spraw wojskowych, pełniąc tę funkcję do 

śmierci. 

 31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało go na urząd Prezydenta RP. 

Stanowiska jednak nie przyjął. 

 1 czerwca Z jego inicjatywy prezydentem RP został prof. Ignacy Mościcki 

 czerwiec  Przeprowadził się do Belwederu, w którym mieszkał do końca 

życia. 

 28 sierpnia Został Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i potencjalnym 

Naczelnym Wodzem w wypadku wojny. 

 2 października Objął funkcję premiera. 

 

Ja tego, proszę pana, nie 

nazywam Konstytucją, ja to 

nazywam konstytutą. I 

wymyśliłem to słowo, bo 

ono najbliższe jest do 

prostituty. Pierdel, serdel, 

burdel. 
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1927 14 lutego W Pszczynie odsłonięto jego pierwszy pomnik. 

 

1930 sierpień  Na jego polecenie rozpoczęły się przygotowania do rozwiązania 

Sejmu, aresztowania posłów opozycyjnych oraz przeprowadzenia 

nowych wyborów parlamentarnych. 

 25 sierpnia Po raz drugi objął funkcję premiera. 

 29 sierpnia  Na posiedzeniu Rady Ministrów postawił wniosek o rozwiązanie 

Sejmu (następnego dnia prezydent rozwiązał obie izby 

ustawodawcze). 

1933 27 listopada Podczas rozmowy z niemieckim ambasadorem Hansem von 

Moltke wyraził zgodę na projekt deklaracji o nieagresji pomiędzy 

Polską i Niemcami. 

 

1935 12 kwietnia  Podpisał ustawę konstytucyjną. 

 Kamil Drynko 
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Czy wiesz, że 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 PRZECHODNIA, KTÓRY 
ZGINĄŁ NA MIEJSCU. 

  DWUKROTNIE ZMIENIAŁ WYZNANIE 
W CELACH INSTRUMENTALNYCH, MIMO 
ŻE BYŁ WIERZĄCY. 

 PRZYWIĄZYWAŁ BARDZO MAŁĄ WAGĘ 
DO WYGÓD ŻYCIOWYCH. WIELE ZE 
SWOJEGO DOBYTKU PRZEZNACZAŁ 
NA CELE CHARYTATYWNE. 

 PALIŁ DUŻO PAPIEROSÓW ZWANYCH 
‘MARSZAŁKOWSKIMI’, 
PRODUKOWANYMI SPECJALNIE 
DLA NIEGO. 

 

 W LATACH TRZYDZIESTYCH, 
SZCZEGÓLNIE PO WYLEWIE KRWI 
DO MÓZGU (1928 r.), CHODZIŁ LEKKO 
PRZYGARBIONY I SZYBKO STARZAŁ SIĘ 
ZEWNĘTRZNIE. MIMO TO PORUSZAŁ SIĘ 
ENERGICZNIE I ZDECYDOWANIE ORAZ 
MÓWIŁ STANOWCZO Z 
CHARAKTERYSTYCZNYM, WILEOSKIM 
AKCENTEM. 

 DUŻO CHODZIŁ, UWIELBIAŁ SAMOTNE 
SPACERY PO PARKU ŁAZIENKOWSKIM. 
NIE ŻYCZYŁ SOBIE,  ABY W TYM CZASIE 
ZNALAZŁ SIĘ WOKÓŁ NIEGO CHOCIAŻBY 
JEDEN FUNKCJONARIUSZ OCHRONY. 

 BARDZO LUBIŁ PRACOWAD W NOCY – 
CZĘSTO DYKTOWAŁ WTEDY SWOJEJ 
ŻONIE, KRĄŻĄC PO POKOJU. 

 PIŁ DUŻE ILOŚCI MOCNO PARZONEJ 
HERBATY, NATOMIAST NIE PRZEPADAŁ 
ZA KAWĄ. 

J. Kowalska 

Z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę został wydany banknot 

menniczy z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego w nakładzie 80.000 

sztuk, o nominale 10zł. 

Trudna rola Marszałka… 
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Tak wybitna postad doczekała się dziesiątków filmów. Nie jest łatwo odegrad 

tę rolę – twierdzą zgodnie aktorzy. Oto krótkie zestawienie tych, którzy się 

tego podjęli. 

Marszałek Piłsudski – jest to polski 

serial biograficzny w reżyserii Andrzeja 

Trzosa-Rastawieckiego oraz  jego 

scenariuszem, wyprodukowany w 2000 

roku (premiera odbyła się  2001).  

Prezentuje on  sylwetkę Józefa 

Piłsudskiego, jego biografię od  młodości 

do schyłku życia Marszałka.  

W rolę Piłsudskiego wciela się 

dwóch aktorów. Mariusz Bonaszewski 

(Piłsudski w młodości) oraz Zbigniew 

Zapasiewicz (Piłsudski po 1919r.) 

 

 

Sama fabuła jest zaprezentowana 

w postaci wywiadu, jaki dziennikarz 

przeprowadza z sędziwym już 

Piłsudskim. Snuje on  wspomnienia, 

które oglądamy w postaci retrospekcji. 

Film jest godny polecenia zarówno 

dla starszych, jak i dla młodszych 

odbiorców. 

Inni aktorzy wcielające się w postad Józefa Piłsudskiego 

to m.in. 

gorzowski aktor Michał Anioł podczas święta Odzyskania 

Niepodległości na ulicach miasta   

 

Mirosław Baka w serialu 1920. Wojna i miłośd 

 

Ryszard Filipski w filmie Zamach stanu 

 
 

 

 

Daniel Olbrychski w najnowszym filmie 

 

 

Wielokrotnie wcielający się w tę rolę, niezapomniany, wielki 
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1920. BITWA WARSZAWSKA Janusz Zakrzeoski 

 

 

 Cz. Kukwa 

 

 

Józef Piłsudski powiedział: Czego krzyczysz... co noga? A tamtemu głowę urwało i nie krzyczy, 

a ty o takie głupstwo. 

 

Józef Piłsudski powiedział: Kto nie był buntownikiem za młodu, ten będzie świnią na starośd. 

 

Józef Piłsudski powiedział: W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie. 

 

 

 

 

Jak Bohater ! 
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Człowiek, który był dla nas nadzieją…  

Z pewnością ten pogrzeb przejdzie do historii narodu.. Na placu w Krakowie 

już gromadzą się setki tysięcy ludzi. Jestem jednym z nich…  

Śmierć Marszałka wstrząsnęła ludźmi. 

12 maja 1935 roku o godz. 20:45 w otoczeniu 

najbliższej rodziny w Belwederze umarł wielki 

przywódca – Marszałek. Tam też przez dwa dni 

można było oddać hołd Wielkiemu Polakowi, 

dzięki któremu żyjemy w wolnej Ojczyźnie. 

I oto dziś, 18 maja, trwamy 

w oczekiwaniu na około stutysięczny kondukt 

żałobny, który niebawem dotrze na Wawel. 

Wykorzystując ostatnie chwile przed 

uroczystością, słyszę komentarze stojących 

obok: Śmierć Marszałka ma ogromne znaczenie 

dla przyszłej polityki wewnętrznej i zewnętrznej 

kraju. Każdy z przybyłych ludzi doskonale wie, 

kim był Piłsudski, dlatego wspólnie modlą się 

za jego duszę. Nagle wszyscy zastygają 

w bezruchu, odzywa się smutny głos dzwonu 

„Zygmunta”, a tuż po nim przemawia prezydent 

Mościcki, podkreślając zasługi Wodza. 

Za chwilę rozpocznie się Msza św., której 

przewodniczy metropolita krakowski abp Adam 

Sapieha. 

 

.  

            

 

 

 

                Pod koniec celebry zostają odczytane 
kondolencje przesłane z zagranicy, by po chwili 
generałowie mogli wnieśd trumnę z Marszałkiem 
do krypty św. Leonarda. Słychad ponownie dzwon 
„Zygmunta”, a ustawione na wawelskim wzgórzu 
armaty oddają 101 wystrzałów – „ostatnią salwę 
honorową polskiej armii dla jej wodza”. 
Wzruszony wielotysięczny tłum odśpiewuje wraz 
z orkiestrą hymn narodowy, następnie zaś 
„Pierwszą Brygadę”. Poczty sztandarowe pochylają 
sztandary, oddziały prezentują broo. W całym 
kraju zapanowała trzyminutowa cisza… 

K. Doktór 

           

NIBY TAKI SAM A KAŻDY INNY 
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Znajdują się w naszym kraju pomniki warte uwagi, pomniki tworzące 

historię. Poniżej znajduje się lista kilkunastu pomników poświęconych 

Józefowi Piłsudskiemu-człowiekowi, który w olbrzymim stopniu przyczynił 

się do odzyskania wolności przez Polskę. 

 

MŁAWA 

 

CZĘSTOCHOWA 

 

 

SOKÓŁKA 

 

 

 

GDAŃSK 

 

 

 

OPATOWIEC 

 

 

 

KATOWICE 

 

LUBLIN 
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SULEJÓWEK 

 

 

TORUŃ 

 

 

WARSZAWA 

 
 

GORZÓW WIELKOPOLSKI 

M. Augustyniak 
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