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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. Młody Piłsudski, kiedy po ukończeniu gimnazjum w Wilnie 

w roku 1885 dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, związał 

się z ruchem  socjalistyczno-rewolucyjnym. Za udział w studenckich rozruchach po 

roku nauki został jednak wydalony z uczelni.  

Za zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku 

został Piłsudski aresztowany i pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do 

obalenia cara Aleksandra II zesłany na pięć lat na Syberię. W roku 1893 

w Warszawie powstała Polska Partia Socjalistyczna. 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. Jednak już następnego roku przeniesiony do szpitala w Petersburgu 

uciekł przy pomocy jednego z lekarzy 



Po powrocie do Galicji nie zrezygnował z 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. Uzyskał jednak jedynie pomoc przy nabywaniu broni i amunicji dla 

Organizacji Bojowej PPS. 

W roku 1912 Piłsudski został Komendantem Głównym legalnie działających 

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. 

Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii 

i Niemiec, Piłsudskiego aresztowano i osadzono w więzieniu w Magdeburgu. 

Po klęsce Niemiec 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. Funkcję tę 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 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. 

W roku 1923 Marszałek wycofał się 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. Osiadł 

v’1111ulejówku pod Warszawą, gdzie oddał się pracy literackiej i opozycyjnej 

propagandzie. 

Sytuacja w kraju zmusiła go jednak do ponownego wkroczenia na arenę polityczną. 

Niepokoje społeczne, rosnąca liczba bezrobotnych i kryzys gospodarczy 



spowodowały, że 12 maja 1926 roku na czele wiernych sobie oddziałów Marszałek 

wkroczył do Warszawy i zmusił do ustąpienia zarówno rząd jak i gabinet prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego. Świadomy ograniczonych kompetencji prezydenta 

odmówił przyjęcia tej godności, 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). 

Po powrocie do władzy w 1926 roku Józef Piłsudski ingerował także w przemysłową 

dziedzinę życia państwowego. Unormowano wówczas sprawę rozwoju motoryzacji 

przez zakup odpowiednich licencji, stworzono podstawy pod budowę nowoczesnego 

przemysłu mogącego uniezależnić Polskę od obcej myśli technicznej. To właśnie 

jeszcze za życia Marszałka wypracowano decyzję o budowie, w widłach rzeki Wisły 

i Sanu (w tzw. trójkącie bezpieczeństwa), Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

 

Dwunastego maja 1935 roku Józef Piłsudski zmarł w warszawskim Belwederze. 

Pogrzeb Marszałka stał się wielką demonstracją patriotyczną, w której wzięły udział 

wszystkie siły polityczne. Serce Piłsudskiego złożono w Wilnie, zaś jego ciało na 

Wawelu. 

 

Józef Piłsudski, jeden z wielkich twórców niepodległej Rzeczypospolitej, poświęcił jej 

całe życie. Był bezinteresowny, uczciwy, a jednocześnie ciepły i bardzo ludzki, 

potrafiący okazywać emocje. Chciał stworzyć Polskę silną i niezależną od obcych. 

Jest bez wątpienia wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia Polaków. 

Marszałek Piłsudski, kładł bardzo duży nacisk na wychowanie propaństwowe 

młodzieży w szkołach. Toteż po jego śmierci wiele szkół, które jeszcze do 1935 

r tego nie zrobiły, przyjęło imię Marszałka. Obecnie mamy w kraju ok. 50 szkół im. 

Józefa Piłsudskiego.  

Imię Marszałka przyjęło także wiele czytelni i bibliotek, w tym ta najważniejsza 

w Polsce – Biblioteka Narodowa. Dziś biblioteka nie używa już przedwojennej nazwy, 

a jej tradycję i patrona przejęła w 2007 r. Centralna Biblioteka Wojskowa (CBW), 

która powstała na polecenie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 



Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego była niezwykle istotna także podczas 

działalności niepodległościowej po II wojnie światowej. 

Józef Piłsudski to przede wszystkim twórca niepodległego państwa polskiego, 

pierwszy Marszałek Polski i Naczelnik Państwa, dwukrotny premier Polski. Dał się 

poznać zarówno jako odważny i niezłomny dowódca, jak i przewidujący polityk. Był 

człowiekiem skromnym, nieczerpiącym korzyści ze sprawowanej władzy, oddanym 

Ojczyźnie. 


