
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć 
i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto 
chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub 
bez mocy.

Józef Piłsudski

polski działacz społeczny 
i niepodległościowy, 

żołnierz, polityk, mąż stanu 

1867-1935

J zef
Pi sudski

J zef
Pi sudski
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Połącz ze sobą zdania lub początki zdań z właściwymi zakończeniami według wzoru. 
Są to myśli Józefa Piłsudskiego. Co na ich podstawie możesz o nim powiedzieć?

Przeczytaj wspomnienia Józefa Piłsudskiego o swoim dzieciństwie. Poukładaj  
pocięte fragmenty tekstu we właściwej kolejności.

Ćwiczenie 1.

Ćwiczenie 2a.

a. Siła nie może liczyć  się z tym, co się komu podoba, a co się nie podoba. 
b. Kobiety są w ogóle najgorliwszymi propagatorkami mego imienia i wpływu 
c. Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania 
d. Trzeba, aby to co było szaleństwem, 
e. Ja teraz nie należę do partii, 
f. Pokora i uległość tylko do wzmocnienia
g. Każdy może zostać do nas przyjęty, 
h. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
i. Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko przemocą i tyranią.

1. …stało się także rozumem polskim.
2.  …i jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że tyle dobrego zrobiły przez swój bardzo ładny 

instynkt narodowy, który wykazały.
3. …i utrwalenia niewoli prowadzi.
4. Sprawiedliwość i wolność bez siły jest gadulstwem i dzieciństwem.
5. …i potrafi  je bez względu na skutki wyznawać czynem.
6. …zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.
7. …ja należę do narodu.
8. …lecz nie każdy może wśród nas pozostać.
9. Gdy zaczyna się wahać, przestaje być siłą.

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8. 9.
b

1 Urodziłem się na wsi, w szlacheckiej rodzinie, której członkowie, zarówno z

tytułu starożytności pochodzenia, 

i rodzice względem nas byli bardzo łagodni i serdeczni, 

który sępił czoło ojca, wyciskał łzę z oczu matki i głęboko się wrażał w mózgi dziecięce. 
Tym zgrzytem było świeże wspomnienie o klęsce narodowej 1863 roku

jak i dzięki obszarowi posiadanej ziemi, należeli do rzędu tych, 

owszem, wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem 
ojczyzny.

i otoczony byłem w dzieciństwie pewnym komfortem. A że rodzeństwo moje było liczne

nie zaznałem długo żadnej troski o materialne rzeczy 

mógłbym nazwać swe dzieciństwo - sielskim, anielskim. Mógłbym - gdyby nie zgrzyt jeden, zgrzyt,

(urodziłem się w 1867 roku). Matka, nieprzejednana patriotka, nie starała się nawet ukrywać przed 
nami bólu i zawodów z powodu upadku powstania, 

co niegdyś byli nazywani bene nati et possesionati. Jako possesionatus,
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Uzupełnij tekst słowami z ramki, pamiętając o odpowiedniej formie gramatycznej.

więzienia  samodzielność  mieszczący się  gnieść  szanować  
gospodarzyć  sen  katorga  poniżający 

Zostałem uczniem pierwszego gimnazjum wileńskiego, _______________________0 w murach 
dawnego uniwersytetu wileńskiego, byłej alma mater Mickiewicza i Słowackiego. Wyglądało tu, natu-
ralnie, inaczej, niż za ich czasów. _______________________1 tu - uczyli i wychowywali młodzież - peda-
godzy carscy, którzy do szkoły wnosili wszystkie namiętności polityczne, a za system mieli możliwe zgnę-
bienie _______________________2 i godności osobistej swych wychowanków. Dla mnie epoka gimnazjalna 
była swego rodzaju _______________________3. Byłem, co prawda, chłopcem dosyć zdolnym, nigdym się nie 
zamęczał pracą i z łatwością przechodziłem z klasy do klasy, lecz _______________________4 mnie atmosfera 
gimnazjalna, oburzała niesprawiedliwość i polityka pedagogów, nużył i nudził wykład nauk. Wołowej skóry by 
nie starczyło na opisanie bezustannych _______________________5 zaczepek ze strony nauczycieli, hańbienia 
wszystkiego, com się przyzwyczaił _______________________6 i kochać. Jak silnym było wrażenie tego 
systemu pedagogicznego na mój umysł - można sądzić z tego, że dotąd jeszcze, gdym już przeszedł przez 
_______________________7 i Sybir i miał do czynienia z czynownikami różnego gatunku, w każdym przykrym 
_______________________8 odgrywa taką lub inną rolę którykolwiek z moich miłych pedagogów wileńskich.

mieszczącego się

Na podstawie:
http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego/itemlist/user/62-redakcja?start=30

TRUDNE SŁOWA: 
bene nati et possesionati - dobrze urodzeni i majętni
nigdym się nie zmęczył - nigdy się nie zamęczałem
czynownik -  urzędnik państwowy w Rosji z czasów cara Piotra I, wywodzący się ze szlachty

A B
0. żarliwie a. osoba, której na ogół nic się nie udaje

1. gardzić b. podstęp

2. wytykać c. zagłębiać się w czymś

3. nieudacznik d. z wielkim zapałem, pasją

4. włodarz e. wypowiedzieć coś z trudem, z wewnętrznymi oporami

5. fortel f. pozbawiony przemocą władzy lub doprowadzony do upadku

6. wykrztusić g. ubrudzony sadzą, smarem itp.

7. dojmujący h. traktować kogoś bez szacunku

8. obalony i. osoba, która sprawuje nad czymś kontrolę, rządzi

9 smolony j. robić komuś zarzut z czegoś

10. grzęznąć k. tytuł księcia panującego dawniej na Rusi i Litwie

11. nieuchwytny l. wywołujący silne, przykre doznania psychiczne lub fi zyczne

12. kniaź ł. taki, którego trudno zatrzymać lub zastać

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
d

Połącz ze sobą słowa z kolumny A z odpowiednimi definicjami z kolumny B.Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 2b.
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„PIŁSUDSKI JAKIM GO ZNAŁEM I WIDZIAŁEM” - WSPOMNIENIA ŚWIADKÓW HISTORII

5 grudnia 1867 urodził się Józef Piłsudski, jedna z największych postaci w historii Polski, budząca 
jednocześnie ogromne kontrowersje już za swojego życia.

Nie ma w literaturze historycznej, ani w publicystyce politycznej żadnego innego polskiego męża 
stanu, któremu towarzyszyłyby tak kontrowersyjne oceny. Podczas gdy jego zwolennicy żarliwie go 
czcili, współcześni mu przeciwnicy polityczni, w szczególności Narodowa Demokracja, gardzili nim jak 
żadną inną postacią. W II RP powstały dziesiątki biografi i Marszałka, które można podzielić na hagio-
grafi e i paszkwile, interpretujące i dobierające wydarzenia z życia Piłsudskiego w zależności od przyjętej 
postawy. Całe jego życie poddane było takim zabiegom. Przykłady można mnożyć. Krytycy wytykali mu 
pochodzenie z rodziny o kniaziowskiej przeszłości i fakt utraty majątku przez ojca - nieudacznika. Z kolei 
hagiografowie wiązali ród Piłsudskich z mistyczną wielkoksiążęcą dynastią Dowsprunga, rządzącą Litwą 
jeszcze przed Giedyminem, jako jeszcze jeden argument uzasadniający jego predyspozycje do sprawo-
wania rządów. Natomiast ojca odmalowywano jako wzorowego włodarza przygniecionego zaborczymi 
represjami.

 
Kolejnym ciekawym przykładem jest opisywanie, przez jego zwolenników, jako heroicznej i boha-

terskiej, ucieczki z X Pawilonu warszawskiej Cytadeli. W rzeczywistości Marszałek uciekł się do podstępu 
i symulacji choroby psychicznej. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że posługiwanie się fortelem nie 
pasuje do mitu bohatera, na którego kreowany był Piłsudski. Przedmiotem podobnych sporów i kontro-
wersji, a także różnej interpretacji wydarzeń była jego działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, udział 
w I wojnie światowej, zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej, a przede wszystkim zamach majowy (całko-
wicie pomijany lub jedynie wspominany w pracach jego zwolenników), a także późniejsze rządy.

Ten schemat dominował w przedstawianiu postaci Józefa Piłsudskiego przez jego hagiografów 
i przeciwników. Tymczasem zebrane po latach wspomnienia osób, które w różnych okresach II RP 
pełniły ważną rolę w życiu publicznym i różnie wtedy oceniały Marszałka, pokazują zaskakująco inną 
perspektywę. Opisują one okoliczności i wrażenia ze swojego pierwszego spotkania z Piłsudskim.

– Piłsudski uśmiechnął się i podał mi rękę. Wykrztusiłem jakieś słowa, wspomniałem o niewoli rosyj-
skiej i o służbie w biurze prasowym sztabu. Na więcej nie było mnie stać. Poznanie to nie należało do moich 
triumfów towarzyskich, ale byłem szczęśliwy jako jeden z setek tysięcy Polaków, który zetknął się z człowiekiem 
owianym za życia tak dojmującą legendą, że nawet wspomnienie o tym przelotnym spotkaniu  wydaje się po pół 
wieku skarbem pamięci – wspominał w 1967 roku na antenie Radia Wolna Europa poeta Kazimierz Wierzyński. 
Z drugiej strony Kajetan Morawski pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Wincentego 

Przeczytaj poniższy artykuł i wstaw podtytuły z ramki w odpowiednie miejsca.Ćwiczenie 4.

• ZAPISANE W DŹWIĘKU
• MAGIA KOMENDANTA

• MIT BOHATERA
• WSPOMNIENIA ŚWIADKÓW

1.

2.

3.

ZAMACH 
MAJOWY,

 też przewrót, pucz 
majowy – zbrojny 
zamach stanu w 
Polsce dokonany 

przez Józefa 
Piłsudskiego w 
dniach 12-15 

maja 1926 roku 
w Warszawie. 

Powodem zamachu 
była ciągle 

pogarszająca się 
sytuacja polityczna 

i ekonomiczna 
kraju oraz seria 

kryzysów w rządzie 
w latach 1925-26.
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Witosa, obalonym przez zamach majowy mówił: – Choć nie podzielałem wielu jego poglądów, a raziły mnie 
niektóre jego szczególnie jaskrawe wypowiedzi, uderzała mnie zawsze i pociągała w Józefi e Piłsudskim jego 
wielka przyrodzona godność i siła przekonania. Ten niezwykły, a jednak swojski człowiek zawsze mimo 
noszenia munduru, raczej niedbale ubrany, posiadał w najwyższej mierze dar zyskiwania sobie u jednych przy-
wiązania, u drugich przynajmniej szacunku i posłuchu. Wiele z tych spotkań było niespodziewanych i dla tych, 
ówcześnie młodych, ludzi okazywały się wielkim przeżyciem. – Osmolony, obłocony zlatuję ze stoku i wchodzę 
wprowadzony przez nieznanych mi ofi cerów do pancerki. Słowa mi grzęzną w gardle, gdy przepisowo melduję 
się, bo oto stoję twarzą w twarz z komendantem. Piłsudski lustruje mnie ciekawie, z wyrazem twarzy trochę 
na serio, trochę z uśmieszkiem, aż uśmiech opanowuje całą jego twarz, gdy zaczyna mówić: „ale to groźnie 
wyglądacie poruczniku” – mówił gen. Stanisław Maczek, dowódca legendarnej I dywizji pancernej podczas 
II wojny światowej, który zetknął się z Piłsudskim na froncie małopolskim pod Żurawnem podczas wojny 
polsko-bolszewickiej.

Wspomnienia osób, które zetknęły się z Marszałkiem, zaprezentowane na antenie Rozgłośni Polskiej 
RWE, pokazują niejednokrotnie ludzką twarz Józefa Piłsudskiego, nieuchwytną w dziesiątkach jego biografi i 
z tego okresu. – Zostałem sam na sam z Marszałkiem i zaproponowałem fi liżankę kawy i coś do zjedzenia. 
Marszałek podziękował za jedzenie, zgodził się chętnie na wypicie kawy. Zapadło milczenie. Chciałem 
się wtedy odmeldować, ale instynktownie wyczuwałem, że Marszałek nie chce, aby go zostawić samego. 
I wtedy Marszałek sam rozpoczął rozmowę. Zaczął mnie wypytywać o moją służbę wojskową i poprzednie 
moje życie. (…) Widocznie ta rozmowa na temat oderwany, jakże odległy od odgrywających się wypadków 
uspokoiła Marszałka i pozwoliła mu spokojnie rozważyć sytuację – wspominał gen. brygady Wojska 
Polskiego Karol Ziemski o okolicznościach spotkania z Piłsudskim w trakcie przewrotu majowego.

4.

Na podstawie:
http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego/itemlist/user/62-redakcja?start=30

TRUDNE SŁOWA: 
hagiografi a - dział piśmiennictwa kościelnego obejmujący żywoty świętych oraz legendy o nich; ironicznie 
opisywanie czyjegoś życia w sposób bezkrytyczny i bardzo pochlebny
lustrować – przyglądać się bacznie komuś lub czemuś
pancerka – pot. pancerne jednostki wojskowe
słowa grzęzną w gardle – nie móc nic powiedzieć w danej sytuacji

Ćwiczenie 5. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na poniższe pytania.

1. W jaki sposób widzieli Józefa Piłsudskiego jego zwolennicy, a w jaki przeciwnicy?

__________________________________________________________________________________________
2. Które wydarzenia z jego życia uderzają w mit Piłsudskiego jako bohatera narodowego? 

__________________________________________________________________________________________
3. Jaki portret Piłsudskiego wyłania się ze wspomnień osób, które się z nim spotkały?

__________________________________________________________________________________________
4. Jak sądzisz, dlaczego wielcy przywódcy niemal zawsze wzbudzają duże kontrowersje?

__________________________________________________________________________________________

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

RADIO WOLNA 
EUROPA 

-  rozgłośnia 
fi nansowana przez 

Kongres Stanów 
Zjednoczonych; 

niezależne radio 
intensywnie 
zagłuszane 

przez służby 
bezpieczeństwa 

państw 
komunistycznych
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Uzupełnij poniższą tabelę poprawnymi formami rzeczowników abstrakcyjnych.

W tekstach powyżej pojawiło się kilka frazeologizmów. Czy znasz ich sens? 
Ułóż z nimi zdania. 

Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 7.

wyciskać łzę  
 spocząć na laurach

sępił czoło

sielskie dzieciństwo

na wołowej skórze by nie spisał

1. __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4.  __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Mówiąc o ideach, wartościach, uczuciach lub cechach charakteru, osobowości używamy 

tzw. rzeczowników abstrakcyjnych. Tworzymy je najczęściej od przymiotników lub czasow-

ników, rzadziej rzeczowników lub zaimków. Najczęściej wykorzystujemy do ich tworzenia 

prefiksy -ość, -ota, -izm/yzm, -stwo, -cja. 

tęsknić tęsknot a uległy

wolny uparty

rasista gorliwy

sprawiedliwy gaduła gadulstwo

pokorny wierzyć

zwyciężyć socjalista

braterski bohater

szalony solidarny
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Uzupełnij zdania rzeczownikami abstrakcyjnymi utworzonymi od słów z nawiasów 
zgodnie z podanym wzorem. Pamiętaj o odpowiedniej formie przypadka!

Posłuchaj pieśni I Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa 
Piłsudskiego i uzupełnij tekst brakującymi słowami.

Ćwiczenie 8.

Ćwiczenie 9.

0. Zawsze imponowała mi ____________________________________ (solidarny) mieszkańców tego kraju.

1. Niektórzy Polacy z sentymentem wspominają czasy ________________________________ (komunista).

2. Janek najbardziej cenił u przyjaciół __________________________________________________ (lojalny).

3. Pracodawcy chwalą swoich pracowników za _________________________________________ (ambitny).

4. Dziwił się zawsze______________________________ (niechlujny) swojego współlokatora w akademiku.

5. Całą drogę pociągiem rozmawiali o braku _______________________ (tolerancyjny) wobec uchodźców.

6. Polska odzyskała __________________________________________________ (niepodległy) w 1918 roku.

7. _____________________________________________________ (Uparty) z pewnością mu nie brakowało!

8. Przysięgali sobie _____________________________________________________ (wierny) aż do śmierci.

solidarność

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=r23lND-lVd4

Legiony to żołnierska nuta
Legiony to _______________________________1 los
Legiony to żołnierska buta
Legiony to _______________________________2 stos!

My pierwsza brygada
Strzelecka _______________________________3 
Na stos!
_______________________________4 nasz życia los,
Na stos, na stos!

O ileż mąk, ileż _______________________________5 
O ileż krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił _______________________________6 kres...

My pierwsza brygada
Strzelecka  _______________________________ 
Na stos!
_______________________________ nasz życia los,
Na stos, na stos!

Mówili żeśmy stumanieni
Nie _______________________________7 w to, że chcieć to móc!
Krew laliśmy osamotnieni
A z nami był nasz drogi  
_______________________________8 !

My pierwsza brygada
Strzelecka  _______________________________ 
Na stos!
_______________________________ nasz życia los,
Na stos, na stos!

Autorem melodii był 
prawdopodobnie. 
Andrzej Brzuchal-
Sikorski, który od 1905 
roku był kapelmistrzem 
orkiestry I Brygady 
Legionów Polskich Józefa 
Piłsudskiego. Był on 
pierwszym wykonawcą 
i aranżerem tego 
utworu. Słowa Pierwszej 
Brygady, do melodii 
Marsza Kieleckiego 
powstawały żywiołowo, 
układane na 
kwaterach i w okopach. 
My, Pierwsza 
Brygada w latach 
powojennych uważana 
była przez żołnierzy 
Marszałka Piłsudskiego 
niemal za hymn 
państwowy. Kiedy 
w latach 1926-
1927 rozpoczę ła się 
dyskusja, którą ze 
znanych pieśni uznać 
za hymn państwowy, 
m.in. proponowano, 
aby połączyć Mazurka 
Dąbrowskiego z Pierwszą 
Brygadą. 
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Przeczytaj przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone dnia 3 sierpnia 1914 do 
złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich 
Drużyn Strzeleckich. Wyobraź sobie, że jesteś przywódcą rewolucji, powstania. 
Napisz przemówienie do swoich współtowarzyszy, którym zachęcisz ich do 
działania.

Ćwiczenie 10.

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

STRZELCY, 
DRUŻYNIACY 

Członkowie Związku 
Strzeleckiego, 

inaczej też Drużyn 
Strzeleckich, organizacji 

paramilitarnej o 
charakterze społeczno-

wychowawczym. 
Powstała w 1910 r. 

we Lwowie i później 
stała się podstawą 
utworzonych przez 

Piłsudskiego Legionów 
Polskich.

TRUDNE SŁOWA: 
buta – pewność siebie
stumaniony – ogłupiony

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków Wszyscy, co tu 
jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki 
specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. 
Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, 
abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej 
zgody i  braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. 
Niech Strzelcy przypną do czapek blachy Drużyniaków, a  oddadzą 
im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam 
nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami.

Żołnierze!
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do 

Królestwa i  przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa 
kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie 
ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofi ar, jakie ponieść macie. 
Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko 
doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże 
uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać ofi cerem, jak również 
każdy ofi cer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... 
Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia 
polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.

Polecamy: 
Andrzej Garlicki, Józef Piłsudski: 1867–1935, Kraków 2012

Marszałek Józef Piłsudski, reż. Adam Rogala, 2008

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Sarkofag Józefa Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej

Cmentarz Na Rossie w Wilnie, mauzoleum matki J. Piłsudskiego oraz jego serca

http://www.muzeumpilsudski.pl/
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