
 

 

 

 

 

 

  

Materiał dostępny na licencji CC-BY-SA 3.0 

KAMIL PAŹDZIOR, DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH, NAUCZYCIEL HISTORII 
W II LO IM. J. MATEJKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

Będziemy w tym roku hucznie i radośnie obchodzili setną rocznicę odzyskania niepodległości i czcili 
geniusz Józefa Piłsudskiego. Jednak czy droga do zdobycia i utrzymania niepodległości była tak prosta 
i oczywista? Więcej było na niej klęsk, pomyłek i błądzenia po manowcach, czy radosnych uniesień? 
Żeby się tego dowiedzieć przeczytajcie artykuł „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego” opublikowany 
w dodatku „Ale Historia” 11 maja 2015 r. Następnie zapraszamy do pracy z tekstem i wykonania zadań 
przygotowanych przez Kamila Paździora. 

Zamieszczone w „Gazecie Wyborczej” kalendarium życia Józefa Piłsudskiego nie jest tylko zestawieniem dat i faktów. 

Napisane żywym językiem pozwala prześledzić zawiłości zarówno życia prywatnego, jak i walki o niepodległość. 

Mimo pozornej zwięzłości tekst ułatwia uporządkowanie zmiennych kolei losu i poglądów naszego bohatera. Poniż-

sze ćwiczenia doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem. Znajdziesz tu także propozycje innych ciekawych 

tekstów i materiałów. 

1. Wymień dwie wartości, cechy charakteru, jakie Józef Piłsudski wyniósł z domu rodzinnego. 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób bracia Piłsudscy sprzeciwiali się rusyfikacji i jaką cenę za to zapłacili. 

3. Jaki wpływ na poglądy polityczne przyszłego Marszałka miały obie wspomniane przez niego w 1905 r. 

ulubione lektury? O kontrowersjach związanych z jednym z autorów (minęło właśnie 200 lat od jego 

urodzin) możesz przeczytać w artykułach z „Ale Historia” z dnia 30 kwietnia 2018 r.: Karol Marks: bo-

żyszcze klasy robotniczej. Przyziemne sprawy mało go interesowały. Nigdy nie był w fabryce, zagadnienia 

finansowe znał z rozmów z Engelsem oraz Czy włożyłbyś koszulkę z Karolem Marksem? Witold Gadomski: 

Nigdy! Adam Leszczyński: Oczywiście. 

4. Wymień dwa czasopisma, w których publikował Piłsudski. Jego komentarza na temat „nowoczesnych 

technologii” można wysłuchać tu: https://youtu.be/94Xkiz0Q0ek (Polskie Radio, Pierwsze nagranie Józefa 

Piłsudskiego: stoję przed dziwaczną trąbą (Archiwum Polskiego Radia), YouTube, Standardowa licencja You-

Tube, wyszukano: 28.05.2018 r.). Czy potrafisz wyjaśnić skąd się wziął specyficzny akcent Ziuka (Jó-

ziuka)? 

5. Wymień dwa państwa, w jakich Piłsudski planował utworzenie legionów. Do jakiej tradycji nawiązywał? 

6. Na czym polegała "taktyką czynu”, jaką proponował na przełomie XIX i XX wieku Ziuk? Więcej znaj-

dziesz w artykule z „Ale Historia” pt. Socjalista i terrorysta: lata Piłsudskiego w PPS opublikowanego 

11 maja 2015 r. 

7. Wyjaśnij, jaki wpływ na zerwanie Piłsudskiego z Austrią i Niemcami w 1917 r. miała rewolucja w Rosji 

i wejście do wojny USA. Więcej znajdziesz w wywiadzie prof. Tomasza Nałęcza 1918: Listopadowa roz-

grywka Piłsudskiego opublikowanym w „Ale Historia” 10 listopada 2014 r. 

8. Dlaczego Marszałek wycofał się z życia politycznego w 1923 r.? 

9. Jakie działania Piłsudskiego i jego współpracowników świadczą o istnieniu w Polsce dyktatury 

po 1926 r.? 

http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23321063,karol-marks-bozyszcze-klasy-robotniczej-przyziemne-sprawy.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23321063,karol-marks-bozyszcze-klasy-robotniczej-przyziemne-sprawy.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23321063,karol-marks-bozyszcze-klasy-robotniczej-przyziemne-sprawy.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23321160,czy-wlozylbys-koszulke-z-karolem-marksem-witold-gadomski.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23321160,czy-wlozylbys-koszulke-z-karolem-marksem-witold-gadomski.html
https://youtu.be/94Xkiz0Q0ek
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17883196,Socjalista_i_terrorysta__lata_Pilsudskiego_w_PPS.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,16931080,1918__Listopadowa_rozgrywka_Pilsudskiego.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,16931080,1918__Listopadowa_rozgrywka_Pilsudskiego.html


 

10. Podaj nazwę ostatniego dokumentu państwowego podpisanego przez śmiertelnie chorego Marszałka. 

Materiały filmowe z jego pogrzebu znajdziesz w Repozytorium Cyfrowym Filmoteki Narodowej: 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4252.  

11. Uzupełnij tabelę działań niepodległościowych J. Piłsudskiego (zał. 1.). W klasie można wykonać to za-

danie z podziałem na grupy. 

Po przeczytaniu tekstów możesz także sprawdzić swoją wiedzę korzystając z ćwiczeń e-podręcznika: 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/311038/v/2/t/student-ca-

non/m/m4202f20281b8f2ae#m4202f20281b8f2ae_1503905579466_0 

Linki dla ciekawskich: 

Mnóstwo artykułów biograficznych o J. Piłsudskim: 

http://wyborcza.pl/7,95791,23309327,jozef-pilsudski-postac-nie-z-pomnika-magazyn-juz-w-sprzedazy.html 

Jak zostałem socjalistą, czyli wspomnienia Piłsudskiego: 

https://polona.pl/item/jak-stalem-sie-socjalista,NzI1NTMxMzA/0/#info:metadata (Polona, Jak stałem się socjalistą) 

Filmowa relacja z obchodów 25-lecia Polskiego Czynu Zbrojnego, miesiąc przed utratą niepodległości w 1939 r.: 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7969 (Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej, Polska na szlaku 

Józefa Piłsudskiego) 

Fotografie, listy i dokumenty związane z J. Piłsudskim: 

http://archiwa.pilsudski.org/inwentarz.php?nonav=0&nrar=701&nrzesp=1(Józef Piłsudki Institute of America, Kolek-

cja: archiwum Józefa Piłsudskiego) 

Postać Józefa Piłsudskiego do dziś budzi emocje i spory. Jest jedną z nielicznych w panteonie polskich bohaterów, 

której niemal każdy etap działalności ma swoich miłośników i zażartych krytyków. Dlatego najodpowiedniejszą me-

todą jej analizy w szkole wydaje się debata. Tym bardziej, że celem debaty jest nie tylko rozbudzenie zainteresowania 

młodzieży historią, ale też poprzez udział w wyrafinowanej rozrywce intelektualnej przygotowanie jej do aktywnego 

udziału w życiu publicznym. Zajęcia można przeprowadzić jedną z metod debat i dyskusji, którą znajdziecie w mate-

riale Debatowanie jako metoda pracy z uczniami. Szczególnie warta polecenia jest debata oksfordzka. Poniższe teksty 

i ćwiczenia wykorzystać można także do pracy w grupach, w miarę potrzeb ograniczając liczbę grup i wybranych 

okresów. 

Jako materiał powtórzeniowy mogą posłużyć te artykuły z „Ale Historia”: 

» Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 

» Socjalista i terrorysta: lata Piłsudskiego w PPS 

Ćwiczenia 

1. Wyjaśnij klasie cele zajęć. Przypomnij o zbliżającym się 100-leciu niepodległości Polski, o tym, że histo-

rycy do dziś debatują o roli jednostek w dziejach, a politycy o wyborze najlepszej drogi dla swoich kra-

jów. Zajęcia mają pokazać, jak różnorodne próby podejmował uznawany za twórcę niepodległości Józef 

Piłsudski w ciągu swojej, trwającej ponad pół wieku działalności politycznej i jakie dylematy wiążą się 

z ich oceną.  

2. Podziel klasę na 8 grup. Każdej przydziel okres z Kalendarium życia J. Piłsudskiego i poleć uzupełnienie 

tabeli. Tabele można udostępnić uczniom w tzw. chmurze (np. Google Apps albo Microsoft Cloud) tak, 

by wspólnie uzupełniali ten sam dokument. Można też zezwolić na korzystanie ze smartfonów. 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4252
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/311038/v/2/t/student-canon/m/m4202f20281b8f2ae#m4202f20281b8f2ae_1503905579466_0
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/311038/v/2/t/student-canon/m/m4202f20281b8f2ae#m4202f20281b8f2ae_1503905579466_0
http://wyborcza.pl/7,95791,23309327,jozef-pilsudski-postac-nie-z-pomnika-magazyn-juz-w-sprzedazy.html
https://polona.pl/item/jak-stalem-sie-socjalista,NzI1NTMxMzA/0/#info:metadata
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7969
http://archiwa.pilsudski.org/inwentarz.php?nonav=0&nrar=701&nrzesp=1
https://szk.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/debatowanie-jako-metoda-pracy-z-uczniami.pdf
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17883196,Socjalista_i_terrorysta__lata_Pilsudskiego_w_PPS.html


 

3. Uzupełnij tabelę działań niepodległościowych J. Piłsudskiego (zał 1.) na podstawie tekstu Kalendarium 

życia Józefa Piłsudskiego. Każda grupa omawia przydzieloną jej część tabeli z pomocą nauczyciela. Omó-

wienie szans powodzenia poszczególnych metod walki o niepodległość można przeprowadzić już po de-

bacie. Przykładowo wypełniona tabela w załączniku 2. 

4. Na kolejnych zajęciach przeprowadź debatę oksfordzką (lub inna metodę aktywizującą uczniów). W za-

leżności od stopnia zaawansowania klasy możesz przydzielić temat i zadania uczestnikom wcześniej lub 

dopiero przed samą debatą, możesz wyznaczyć marszałka i ekspertów lub powierzyć te role nauczycie-

lowi. Mięśnie i atmosferę pomogą rozluźnić ćwiczenia dykcyjne, np. Emisja Głosu – Ćwiczenia Oddechowe 

cz.1 (Ziemniak, YouTube, Standardowa licencja YouTube, wyszukano: 28.05.2018 r.). 

Etapy debaty 

a. przypomnij krótko zasady debaty, 

b. podziel klasę na dwie drużyny i losowo przydziel rolę propozycji i opozycji, 

c. w ciągu 15 min. drużyny powinny zebrać argumenty, ustalić strategię oraz wybrać mówców, 

d. krótka debata (25 min.) ma wyłonić zwycięską drużynę, mówcę debaty i dać czas na podsumowanie. 

5. Proponowane tematy debat (powinny mieć formę zdania twierdzącego, dawać równe szanse obu dru-

żynom, skłaniać do myślenia): 

 J. Piłsudski był najwybitniejszym polskim politykiem przełomu XIX/XX w.  

 Żaden polityk nie zmieniał tak często poglądów jak Józef Piłsudski. 

 Wszystkie projekty J. Piłsudskiego zakończyły się klęską. 

 Każda droga do niepodległości jest dobra. 

 Charyzmatyczny przywódca ma obowiązek wskazywać narodowi cele. 

 W polityce nie liczą się metody, tylko skuteczność. 

 Terroryści, agenci i zdrajcy nie mogą być uznani za bohaterów narodowych. 

Propozycja zajęć w szkole podstawowej (klasa VII), gimnazjum (klasa III) i szkole ponadgimnazjalnej z historii, historii 

i społeczeństwa, języka polskiego, edukacji dla bezpieczeństwa lub etyki.  

Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności pracy z tekstem, rozbudzenie zainteresowania historią i debatowa-

niem, jako wyrafinowaną rozrywką intelektualną. 

1. Korzystając z wiedzy własnej, internetu lub słownika wyjaśnij słowa: żandarm, pazucha, mauzer, 

spłonka, konwojent, poczmistrz, ekspropriacja. 

2. Korzystając z encyklopedii (lub Wikipedii) wypisz rodzaje terroryzmu. 

3. Zapoznaj się z tekstami Socjalista i terrorysta: lata Piłsudskiego w PPS oraz fragmentem kalendarium życia 

Piłsudskiego z okresu 1877 – 1887 i odpowiedz na pytania: 

a. Wymień 2 cele i 4 metody działań bojowców Piłsudskiego. 

b. Wyjaśnij, dlaczego Cesarstwo Japonii wspierało militarnie i finansowo Organizację Bojową PPS. 

c. Dlaczego w zaborze rosyjskim sprawa niepodległości Polski i walki o prawa robotnicze były ze sobą 

powiązane? 

d. Przyporządkuj akcje bojowców Piłsudskiego do odpowiedniego rodzaju terroryzmu, uzasadnij swój 

wybór. 

e. Wymień znane Ci z literatury i historii Polski przykłady politycznego terroru indywidualnego.  

f. Czym różniły się akcje bojowców Piłsudskiego od napadów na „Dzikim Zachodzie” i współczesnych 

zamachów? 

g. Korzystając z internetu lub encyklopedii wyjaśnij gdzie i w jakich okolicznościach zmarli czterej pre-

mierzy, którzy wzięli udział w napadzie w Bezdanach.  

http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html
https://www.youtube.com/watch?v=VFmkX6DXhms&index=7&list=PLhQCTiF6wZnOMhjrVRcBfvyc4i80z1oOS&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VFmkX6DXhms&index=7&list=PLhQCTiF6wZnOMhjrVRcBfvyc4i80z1oOS&t=0s
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17883196,Socjalista_i_terrorysta__lata_Pilsudskiego_w_PPS.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17880890,Kalendarium_zycia_Jozefa_Pilsudskiego.html


 

4. Po dokonaniu analizy artykułu można przeprowadzić debatę. 

Formy debat: Debatowanie jako metoda pracy z uczniami 

Proponowane tematy debat:  

 Terroryzm nigdy nie jest dobrym wyjściem. 

 Niektóre rodzaje terroryzmu są dopuszczalne. 

 Polska tradycja romantyczna przyczyniła się do bezsensownych zamachów. 

 

 

 

 

  

https://szk.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/debatowanie-jako-metoda-pracy-z-uczniami.pdf


 

Załącznik 1. 

GR. OKRES STAN SPRAWY POLSKIEJ METODA WALKI SOJUSZNICY 

(PAŃSTWA, ORGANIZACJE, GRUPY 

SPOŁECZNE) 

EFEKTY DZIAŁAŃ OCENA SZANS 

1. 1867-1900 
 

 

    

2. 1904-06 
 

 

    

3. 1906-17 
 

 

    

4. 1917-19 
 

 

    

5. 1919-21 
 

 

    

6. 1921-26 
 

 

    

7. 1926-35 
 

 

    

8. 1932-35 
 

 

    

 



 

Załącznik 2. 

GR. OKRES STAN SPRAWY POLSKIEJ METODA WALKI  SOJUSZNICY 

(PAŃSTWA, ORGANIZACJE, GRUPY 

SPOŁECZNE) 

EFEKTY DZIAŁAŃ OCENA SZANS 

1. 1867-1900 Rusyfikacja i represje po po-

wstaniu styczniowym 

Tajne samokształcenie, terror 

indywidualny 

Polscy i rosyjscy rewolucjoni-

ści  

Areszt i zesłanie spiskowców, 

nieudane zamachy na Aleksan-

dra III (udane na Aleksandra II) 

 

2. 1904-06 Rosja osłabiona wojną z Japo-

nia i rewolucją 

Przekształcenie rewolucji ro-

botniczej w powstanie naro-

dowe 

Organizacja Bojowa PPS, ro-

botnicy polscy i rosyjscy, Ja-

ponia, Austro – Węgry 

Porażka rewolucji, bratobójcze 

walki, ograniczone reformy car-

skie 

 

3. 1906-17 Konflikt państw centralnych z 

ententą 

Oddziały paramilitarne z Gali-

cji wywołają powstanie w za-

borze rosyjskim  

Państwa centralne, Polacy w 

zaborze rosyjskim 

Porażka idei powstańczej w 

1914 r., obietnice Aktu 5 XI i 

kryzys przysięgowy 

 

4. 1917-19 Klęska wszystkich zaborców Porozumienie polskich ośrod-

ków politycznych, wsparcie 

walczących regionów 

KNP, PPS, PSL, POW, TRLRP, 

Francja, USA  

Proklamacja niepodległości Pol-

ski, walki we Lwowie, Wielko-

polsce i na Śląsku 

 

5. 1919-21 Walka o granice i federację Wojna z bolszewikami, wspie-

ranie powstańców i negocja-

cje ententy 

Ententa, Ukraińcy (Petlura), 

Litwini, Białorusini 

Polska się obroniła, koncepcja 

federacji nie 
 

6. 1921-26 Budowa demokracji Negocjacje konstytucyjne Wszystkie siły polityczne z 

wyjątkiem KPP 

Konstytucja marcowa, „emigra-

cja” do Sulejówka 
 

7. 1926-35 Sanacja demokracji Autorytarny, krwawy prze-

wrót majowy 

Zawiedzeni demokracją poli-

tycy i obywatele, BBWR 

Autorytaryzm, brutalizacja poli-

tyki, emigracja opozycji odrzu-

cającej nową konstytucję 

 

8. 1932-35 Polityka równowagi Negocjacje z sąsiednimi mo-

carstwami, bez oglądania się 

na Zachód 

ZSRR i III Rzesza  Układy z 1932 i 1934 r., Pakt 

Ribbentrop-Mołotow 
 

 


