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FILM | „PIŁSUDSKI”
Polska, 2019, 107 min
reżyseria: Michał Rosa
scenariusz: Michał Rosa
obsada: Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Jan Marczewski, Józef Pawłowski, Maria Dębska, Tomasz Schuchardt, Kamil Szeptycki,
Filip Kosior, Eliza Rycembel, Tomasz Borkowski, Marcin Hycnar, Grzegorz Małecki, Krzysztof Stroiński, Przemysław Bluszcz,
Łukasz Garlicki, Krzysztof Chodorowski, Igor Kujawski, Mikołaj Kubacki, Sebastian Pawlak, Andrzej Szeremeta, Juliusz
Chrząstowski, Dawid Zawadzki, Magdalena Osińska, Jędrzej Hycnar, Milena Staszuk, Mateusz Rzeźniczak i in.
Fabularna opowieść o losach Józefa Piłsudskiego ‒ jednej z najważniejszych polskich postaci historycznych XX stulecia. Akcja
filmu rozgrywa się w czasach, gdy późniejszy Marszałek Polski rozpoczynał swą działalność jako rewolucjonista, prowadząc
akcje bojowe przeciwko carskim zaborcom. Postać Piłsudskiego została przedstawiona w sposób wielowymiarowy, m.in. dzięki
pokazaniu jego problemów w codziennym życiu osobistym.
Jest rok 1901. Józef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala
psychiatrycznego, ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu
prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną i kochanką. Przez zachowawczych
członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się
przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem
na pociąg, by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i „Ziuk” widzi nowe szanse na osiągnięcie
niemożliwego.
Rozmowy poszczególnych bohaterów filmu o trudnej sytuacji Polaków przeplatają się z
dynamicznymi scenami walk o niezależność od Rosji. Dzięki temu film daje obraz skomplikowanej panoramy społecznej ziem
polskich początków XX wieku. Finał filmu wskazuje na niezwykle skomplikowane okoliczności, które ostatecznie doprowadziły
do odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku.
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RÓŻNE OBLICZA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ. DZIAŁANIA ZBROJNE POLAKÓW W WALCE
O WOLNOŚĆ NA POCZĄTKU XX WIEKU
Temat lekcji
Różne oblicza
XX wieku

walki

o

niepodległość.

Działania

zbrojne

Polaków

w

walce

o

wolność

na

początku

Czas trwania lekcji
2 x 45 min

Cele lekcji
Podczas lekcji uczeń:
→
→
→

→
→
→
→

analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historycznym,
charakteryzuje położenie polityczne Polaków w zaborze rosyjskim i austriackim na przełomie XIX i XX wieku,
korzysta z pojęć: PPS (Polska Partia Socjalistyczna), PPS-Frakcja Rewolucyjna, Organizacja Bojowa PPS, bibuła,
„Robotnik” (czasopismo), Pawiak, krwawa środa, Związek Walki Czynnej, Ochrana, X Pawilon Cytadeli
Warszawskiej,
wymienia postaci historyczne: Józef Piłsudski, Walery Sławek, Kazimierz Sosnkowski, Aleksander Prystor,
Władysław Sikorski, Maria Piłsudska, Aleksandra Piłsudska,
wskazuje poszczególne etapy walki zbrojnej prowadzącej do odzyskania przez Polskę niepodległości,
rozumie, że proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę był długi oraz skomplikowany
i nie zależał od jednego człowieka,
postrzega film jako jedno ze źródeł wiedzy o epoce.

Powiązanie z podstawą programową
→ Treści nauczania i wymagania szczegółowe podstawy programowej z historii dla LO, technikum
i szkoły branżowej II stopnia:
→ Pkt XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.
Uczeń:
Zakres podstawowy:
3) charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców,
6) przedstawia genezę nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy) z
uwzględnieniem ich przedstawicieli, w tym: Wincentego Witosa, Ignacego
Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego.
Zakres rozszerzony:
3) porównuje programy nowoczesnych ruchów politycznych; charakteryzuje dokonania najważniejszych
przedstawicieli tych ruchów,
5) przedstawia rezultaty wystąpień rewolucyjnych i ocenia ich znaczenie.
→ Pkt XXXVIII. Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej.
Uczeń:
Zakres podstawowy:
1) omawia stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny,
2) przedstawia koncepcje polskich ugrupowań politycznych wobec nadciągającego konfliktu światowego,
4) charakteryzuje przykłady zaangażowania militarnego Polaków podczas wojny ze szczególnym
uwzględnieniem losów Legionów.

Metody i formy pracy
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem:
→
→

samodzielne wyszukiwanie i selekcja informacji (po projekcji filmu, przed lekcją podsumowującą),
analiza i interpretacja dzieła filmowego,
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→
→
→
→
→

analiza fotosu filmowego – interpretacja symboliki zawartej w kadrze filmowym,
analiza fotografii z epoki – interpretacja źródła historycznego o charakterze ikonograficznym,
analiza przedstawień graficznych z epoki – interpretacja źródła historycznego o charakterze ikonograficznym,
analiza źródeł malarskich – interpretacja dzieła malarskiego nawiązującego do historii Polski (kontekst Legionów
Józefa Piłsudskiego),
analiza tekstu źródłowego z epoki.

Środki dydaktyczne
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne:
→
→
→
→
→

film Piłsudski,
Karta pracy nr 1 – zawierająca najważniejsze pojęcia dotyczące wydarzeń ukazanych
w filmie Piłsudski,
fotosy filmowe (Karta pracy nr 2),
grafiki i rysunki z epoki, fotografie z epoki, dzieła malarskie (Karta pracy nr 3),
tekst źródłowy (Karta pracy nr 3).

Przygotowanie do lekcji
Lekcje powinny się odbyć po obejrzeniu przez uczniów filmu Piłsudski. Na lekcje uczniowie przynoszą wypełnione ołówkiem
Karty pracy (Karta pracy nr 1) dotyczące pojęć związanych z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości na początku XX
wieku i działaniami, które uderzały w zaborców. Szczególnie istotny jest w tym kontekście wątek zaboru rosyjskiego. Karta
zawiera również nazwiska postaci historycznych, które pojawiły się w filmie Piłsudski.

PRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie
Nauczyciel pyta o wrażenia uczniów po projekcji Piłsudskiego. Zadaje także pytanie, czy znają filmy, których akcja rozgrywa się
w tym samym okresie. Dopytuje, dlaczego w opinii niektórych osób Józef Piłsudski nie zasługuje na miano bohatera narodowego.
Kolejne pytanie dotyczy postaci największego oponenta Piłsudskiego – Romana Dmowskiego. Nauczyciel pyta, czy uczniowie
znają tę postać. Można wspólnie się zastanowić, dlaczego Michał Rosa nie zdecydował się na umieszczenie postaci Dmowskiego
w filmie. Wspólna analiza tabeli (Karta pracy nr 1), którą uczniowie wypełnili w domu.

Realizacja tematu
1. Nauczyciel rozdaje uczniom Kartę pracy nr 2, żeby dokonać analizy formalnej i historycznej filmu Piłsudski. W materiale
zaznaczono, że film dzieli się na dwie wyraźne części: działalność bojową oraz działalność wojskową. Warto podkreślić,
że twórcy Piłsudskiego starali się pokazać tytułową postać w sposób wielowymiarowy poprzez ukazanie prywatnego
życia późniejszego marszałka Polski.
2. Nauczyciel rozdaje uczniom Kartę pracy nr 3. Zamieszczono na niej trzy rodzaje źródeł ikonograficznych: rysunki,
fotografie oraz dzieła malarskie. Analiza poszczególnych źródeł ma m.in. dowieść, że konspiracyjna działalność bojowa
Piłsudskiego i bojowców PPS owiana jest mgłą tajemnicy. Znacznie lepiej znana jest działalność Legionów, które
walczyły w I wojnie światowej.
3. Ostatnie zadanie polega na analizie krótkiego tekstu źródłowego z epoki, zamieszczonego pod tabelką na Karcie pracy
nr 3. Uczniowie wykonują poniższe polecenia:
a) Wyjaśnij pojęcie rząd zaborczy.
b) Scharakteryzuj, w jaki sposób rządy zaborcze niszczą podporządkowane sobie narody.

Podsumowanie tematu
Nauczyciel wskazuje, że walka o niepodległość na początku XX wieku przybierała różne oblicza (demonstracje o charakterze
walki o prawa socjalne, lojalizm wobec zaborców, żmudna praca nad rozwojem gospodarczym ziem polskich). Jednak ostatecznie
w wyniku splotu międzynarodowych okoliczności okazało się, że największe znaczenie miała walka zbrojna, początkowo
prowadzona w ramach akcji terrorystycznych (z punktu widzenia obowiązującego prawa w carskiej Rosji).
Należy podkreślić, że na początku XX wieku bojowców PPS, mimo braku formalnego przyporządkowania do państwowych struktur
militarnych, można określić mianem „żołnierzy”. Cel konsekwentnych działań Piłsudskiego podejmowanych, żeby walczyć
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zbrojnie o niepodległość, został osiągnięty z chwilą wybuchu I wojny światowej, gdy uzyskał zgodę Austro-Węgier na uznanie
stworzonych przez siebie oddziałów za część armii zaborczego państwa. Warto zwrócić uwagę, że odzyskanie przez Polskę
niepodległości w 1918 roku było efektem splotu kilkunastu okoliczności, w które wpisały się działania Piłsudskiego, ale nie były
jedynymi.
Zadaniem domowym podsumowującym temat może być obejrzenie filmu dokumentalnego o Józefie Piłsudskim Od Zułowa do
Rossy (reż. Józef Wierzba, 2005, film dostępny w serwisie YouTube: https://youtu.be/E0Umra096-4) i napisanie krótkiej recenzji
materiału.
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KARTA PRACY NR 1
Wyszukaj w Internecie znaczenie poniższych pojęć oraz napisz krótkie biogramy wymienionych postaci historycznych.
Dążenia niepodległościowe Polaków na początku XX wieku – podstawowe pojęcia
Pojęcie
PPS (Polska Partia
Socjalistyczna)

Krótka charakterystyka

PPS-Frakcja
Rewolucyjna
Organizacja Bojowa PPS

krwawa środa

Ochrana

X Pawilon Cytadeli
Warszawskiej
Związek Walki Czynnej

Józef Piłsudski

Walery Sławek

Kazimierz Sosnkowski

Aleksander Prystor

Maria Piłsudska

Aleksandra Piłsudska
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KARTA PRACY NR 2
Analiza wybranych scen z filmu Piłsudski
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KARTA PRACY NR 2
Analiza wybranych scen z filmu Piłsudski – propozycja uzupełnienia
Polacy między mocarstwami
Zestawienie pierwszej sceny filmu z jedną z finałowych.
Niepodległościowe dążenia Piłsudskiego symbolizują ówczesne
rozdarcie Polaków między dwoma mocarstwami. Rosja (scena 1) jako
imperium, które w siłowy sposób próbuje zniszczyć polskość.

Austria (Austro-Węgry) była państwem, które dawało Polakom
znaczny margines swobody, z zastrzeżeniem, że pełna niezależność
jest niemożliwa.
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Główna część filmu pokazuje etapy walki o późniejszą
niepodległość.
<- Podjęcie decyzji o siłowej walce z caratem – podkreślenie, że wizja
Piłsudskiego miała wielu przeciwników.
Adwersarze Piłsudskiego prezentowali politykę zachowawczą lub
lojalistyczną wobec zaborców.

<- Manifestacje przeradzały się w zamieszki, które pokazywały, że
Polacy chcą wyswobodzić się spod jarzma zaborców. Manifestacje
miały także charakter walki o prawa społeczne.

<- Trudy konspiracji, działalność w ukryciu. Bojowcy mieli
świadomość, że każdy ich ruch jest bacznie obserwowany, a gra z
zaborczymi władzami toczyła się o najwyższą stawkę.

<- Działania bojowe nierzadko niosły za sobą ofiary śmiertelne wśród
niewinnych osób.

<- Dzięki powodzeniu akcji pod Bezdanami (1908) bojowcy mogli
rozpocząć nowy etap działalności i stworzyć podwaliny przyszłych
Legionów Polskich.

Scena ukazująca obecność Polski między wielkimi mocarstwami.
Piłsudskiemu, tworzącemu symboliczną układankę, marzy się Polska
w granicach przedrozbiorowych.
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Legiony Polskie
Dzięki stworzeniu profesjonalnych polskich oddziałów wojskowych po
wybuchu I wojny światowej Polacy mogli włączyć się do walki, żeby
starać się odzyskać niepodległość dla swojego kraju.

Józef Piłsudski jako osoba prywatna
<- Film pokazuje Piłsudskiego nie tylko jako bohatera walczącego o
Polskę, ale też jako zwykłego człowieka.

<- Finałowa scena filmu ukazuje, że osoby zarządzające państwem
muszą podporządkować działalności publicznej swoje życie prywatne.
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KARTA PRACY NR 3
Źródła ikonograficzne z epoki
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KARTA PRACY NR 3
Analiza tekstu źródłowego z epoki.
Każdy rząd zaborczy dąży do wynarodowienia podbitego narodu, chce go przerobić na swój ład; w tym celu narzuca
mu swój język, swoje szkoły, swoje sądownictwo, swoje urządzenia polityczne – jednym słowem, narzuca mu całą
swoją cywilizacyę i swój ustrój polityczny; oprócz tego rząd zaborczy wydaje prawa wyjątkowe, skierowane przeciw
podbitemu narodowi i nieraz doprowadza do ruiny kraj, dawniej kwitnący dobrobytem.
„Robotnik”, luty 1894, s. 2.
Zadania:
Wyjaśnij pojęcie rząd zaborczy.
Scharakteryzuj, w jaki sposób rządy zaborcze niszczą podporządkowane sobie narody.
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KARTA PRACY NR 3
Źródła ikonograficzne z epoki – propozycja uzupełnienia
Grafiki i rysunki z epoki
Działalność bojowa PPS nie zachowała się na
fotografiach.
<- Rysunek przedstawiający bojowca
strzelającego do carskiego policjanta (czasopismo
„Robotnik”, 1908).

<- Grafika przedstawiająca akcję ekspropriacyjną
pod Rogowem.
Warto podkreślić, że obie grafiki cechuje znaczny
dynamizm wizualny.

Legiony Polskie
Zachowało się wiele zdjęć dokumentujących
działalność Legionów Polskich. Zdjęcia
przedstawiają żołnierzy przemieszczających się
na front, podczas apeli, a także w sytuacjach
codziennych.
Warto podkreślić, że niektóre ze zdjęć zostały
„ożywione” w filmie Michała Rosy.
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Legiony Polskie jako temat malarski
<- Jerzy Kossak, Wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z
Oleandrów, 1934
Wymarsz Legionów z Krakowa w chwili wybuchu I
wojny światowej

<- Wojciech Kossak, Józef Piłsudski na Kasztance,
1928
Jeden z najsłynniejszych obrazów
przedstawiających Józefa Piłsudskiego na jego
ulubionym koniu.

KARTA PRACY NR 3
Analiza tekstu źródłowego z epoki.
Każdy rząd zaborczy dąży do wynarodowienia podbitego narodu, chce go przerobić na swój ład; w tym celu narzuca
mu swój język, swoje szkoły, swoje sądownictwo, swoje urządzenia polityczne – jednym słowem, narzuca mu całą
swoją cywilizacyę i swój ustrój polityczny; oprócz tego rząd zaborczy wydaje prawa wyjątkowe, skierowane przeciw
podbitemu narodowi i nieraz doprowadza do ruiny kraj, dawniej kwitnący dobrobytem”.
„Robotnik”, luty 1894, s. 2.
Zadania:
1. Wyjaśnij pojęcie rząd zaborczy.
2. Scharakteryzuj, w jaki sposób rządy zaborcze niszczą podporządkowane sobie narody.
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