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Dzieciństwo

◦ Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat 5

grudnia 1867 roku jako czwarte dziecko Józefa i Marii

z Bilewiczów. Wychowany w duchu patriotycznym

dzieciństwo spędził w Zułowie na Wileńszczyźnie, a

następnie po pogorszeniu się sytuacji majątkowej

rodziców w samym Wilnie. Już jako uczeń Piłsudski

założył (miedzy innymi wspólnie ze swoim bratem)

kółko samokształcenia, które miało wspierać polską

młodzież szkolną poddaną procesowi rusyfikacji.



Nauka
• W 1877 r. został uczniem I Gimnazjum Rządowego w 

Wilnie, uzyskując w nim w 1885 r. maturę. Od 1882 r. 

był członkiem tajnego kółka uczniowskiego „Spójnia”.

• W 1885 r. podjął studia medyczne na Uniwersytecie 

w Charkowie. W tym czasie należał do studenckiego 

kółka samokształceniowego będącego pod wpływem 

„Narodnej Woli”.

• W marcu 1886 r. za udział w studenckich 

demonstracjach został ukarany kilkudniowym 

aresztem. Latem tego roku po zakończeniu sesji 

egzaminacyjnej powrócił do Wilna z zamiarem 

przeniesienia się na Uniwersytet w Dorpacie. Niestety 

nie został na niego przyjęty, ponieważ władze zostały 

powiadomione o jego sympatiach politycznych.

Uniwersytet w Charkowie



Polska Partia Socjalistyczna

◦ Był aktywnym członkiem Polskiej Partii

Socjalistycznej(PPS), nie oznaczało to jednak, że

akceptował jej wszystkie założenia programowe.

Początkowo angażował się niemal wyłącznie w

działalność wydawniczą, potem również w zakrojone na

szeroką skalę przygotowania do walki zbrojnej, dał się

przy tym poznać nie tylko jako sprawny organizator, ale

również jako osoba, która zawsze wybiera radykalne

działania.



Czasy Wielkiej Wojny Światowej

◦ Józef Piłsudski w wybuchu światowego konfliktu, w którym po dwóch stronach barykady stanęli zaborcy,

widział historyczną szansę dla Polski, szansę na odzyskanie niepodległości. Ze względu na stosunek partii

politycznych do zaborców, wśród polityków polskich powstały dwa główne stronnictwa: orientacja

proaustriacka i prorosyjska. Na czele tej pierwszej stanął Józef Piłsudski, który uważał, że Rosja stanowi

największe zagrożenie i liczył, że Rzeczpospolitą pomogą odbudować państwa centralne, przede

wszystkim Austro-Węgry. Był organizatorem Związków Strzeleckich i Legionów Polskich w zaborze

austriackim, dowódcą Pierwszej Brygady Legionów. W początkowych dniach I wojny światowej podjął

nieudaną próbę wzniecenia powstania narodowego na obszarze zaboru rosyjskiego. Od 1914 do 1917 roku

był głównym Komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej.





Śmierć Marszałka

◦ 12 maja 1935 r. o godz. 20.45 w Belwederze zmarł Marszałek 

Józef Piłsudski, który chorował na raka wątroby. Wiadomość o 

śmierci Komendanta była dla Polaków szokiem. O śmiertelnej

chorobie Marszałka wiedziała tylko garstka osób. W kraju

ogłoszono żałobę narodową, z całego świata zaczęły napływać

kondolencje. W Niemczech kanclerz Adolf Hitler także ogłosił

żałobę narodową, a 18 maja uczestniczył we mszy świętej na

cześć Marszałka, jaką odprawiono przy symbolicznej trumnie

Józefa Piłsudskiego w katedrze św. Jadwigi w Berlinie.
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Ciekawostki:

◦ Pogrzeb Piłsudskiego stał się wielką manifestacją narodową. Ciało pochowano w krypcie św. Leonarda na Wawelu, zaś

serce – zgodnie z testamentem–w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie. Po dwóch latach ciało polskiego działacza

społecznego i niepodległościowego przeniesiono pod Wieżę Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa do dzisiaj.

◦ W młodości Piłsudski chętnie i dużo czytał – książki poświęcone wielkim bitwom, przede wszystkim napoleońskim oraz

poezje polskich poetów romantycznych, w tym przede wszystkim Juliusza Słowackiego, którego jego matka ceniła

najbardziej. Dzieła Słowackiego, dzięki matce, w dużym stopniu ukształtowały patriotyczną wrażliwość Józefa.

◦ Uwielbiał samotne spacery – spacerował po Łazienkach i ulubionych Druskiennikach. Mimo że miał ochronę, musiała być

ona praktycznie niewidoczna, bo inaczej wpadał w prawdziwy szał. Piłsudski, mimo że miał licznych wrogów i przeżył

poważny zamach (we Lwowie), nie znosił ochrony. Jeździł samochodem odkrytym, gdy tylko pogoda na to pozwalała.
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