
JÓZEF PIŁSUDSKI I ODZYSKANIE 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 



POCZĄTEK WALK O NIEPODLEGŁĄ 
POLSKĘ 

• Józef Piłsudski urodził się w 1867r. w zaborze 
rosyjskim w bardzo patriotycznej rodzinie. Kiedy 
Piłsudski był chłopcem, podziwiał bohaterów 
polskich powstań. Już jako młody człowiek walczył o 
wolną Polskę. Podczas nauki w gimnazjum założył 
kółko uczniowskie i sprowadzał polskie książki 
zakazane przez Rosjan. W wieku 20 lat Piłsudski 
został oskarżony o udział w spisku na życie cara Rosji i 
zesłany na Sybir, gdzie były bardzo trudne warunki do 
życia. 



PIŁSUDSKI PODCZAS I WOJNY 
ŚWIATOWEJ 

• W 1914 roku wybuchła I wojna światowa 

• Państwa, które dokonały III rozbioru Polski (Rosja, 
Austria, Prusy) pokłóciły się ze sobą; Rosja walczyła z 
Niemcami i Austrią 

• Józef Piłsudski postanowił wykorzystać kłótnie tych 
państw i utworzył Legiony Polskie we Włoszech, 
które walczyły przeciwko Rosji; Piłsudski walczył w 
Legionach 3 lata; potem został uwięziony przez 
Niemców, a Legiony Polskie przestały istnieć 



LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH 



ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 
POLSKĘ 

• W listopadzie 1918r. zakończyła się I wojna światowa 

• Niemcy i Austria przegrały wojnę, a w Rosji wybuchła 
wojna domowa 

• Polacy wykorzystali porażkę zaborców i zaczęli 
przejmować władzę na polskich ziemiach z rąk 
zaborców ; Polacy mogli tworzyć własne urzędy, 
policje i wojsko 



Ciąg dalszy 

• Polska po 123 latach odzyskała niepodległość, czyli stała się 
wolnym państwem 

• Józef Piłsudski został zwolniony z niemieckiego więzienia 

• 11 listopada 1918 Polska odzyskała niepodległość i odtąd 
nowe państwo polskie nazywało się  II Rzeczpospolita ( w 
skrócie II RP) 

• Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa, czyli miał 
najwyższą władzę w II RP 

• Walka o granice odrodzonej Polski trwała przez 4 lata w 
okresie od 1918 roku do 1922 roku 



ODZYSKANIE NIEPODLEGLOŚCI PRZEZ 
POLSKĘ 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 
1. Proszę zaznacz prawdziwe zdanie o Józefie Piłsudskim: 

a) Utworzył Legiony Polskie we Włoszech. 

b) Nie kochał Polski. 

c) Kiedy był małym chłopcem, walczył o Polskę. 

d) Walczył przeciwko Polakom. 

e) Był Naczelnikiem Państwa. 

f) Zginął w więzieniu. 

 

2. Posługując się mapą znajdź i wypisz nazwy miejsc, w których rozegrały 
się walki o granice odrodzonej Polski. Bitwy zostały oznaczone symbolem 
2 szabli.  Mapy znajdziesz na kolejnych slajdach. 

 

Powodzenia! 







  Dziękuję Ci 

 

za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


