Józef Piłsudski (1867–1935),
przywódca ruchu niepodległościowego, marszałek
Polski.

Józef Piłsudski (1867–1935),
leader of the independent
movement, marshal
of Poland.

Był przywódcą Organizacji Bojowej Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS) oraz inicjatorem powstania tajnego
Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego;
obie organizacje stały się podstawą dla utworzonych
w 1914 r. brygad Legionów Polskich.

He was the commander of the Combat Organisation
of the Polish Socialist Party (PPS) and initiator
of the establishment of the underground Union of Active
Struggle and Riflemen’s Association, which later became
the basis for the formation in 1914 of the Polish Legions.

Równolegle do nich Piłsudski powołał konspiracyjną
Polską Organizację Wojskową (POW). W 1917 r. wraz
z legionistami odmówił złożenia przysięgi na „wierne
braterstwo broni z wojskami Niemiec i Austro-Węgier”,
co było powodem aresztowania go przez Niemców
i osadzenia w twierdzy magdeburskiej.

At the same time he created the underground Polish
Military Organisation (POW). In 1917 he refused to swear
“fidelity in arms with the German and Austrian forces,”
which resulted in his arrest by the Germans in July 1917
and imprisonment in Magdeburg.

10 listopada 1918 r. wrócił do Warszawy, a w kolejnych
dniach (11–14 listopada) objął wojskową i polityczną
władzę zwierzchnią w kraju. 16 listopada wysłał
do światowych przywódców telegram notyfikujący
powstanie państwa polskiego.
20 lutego 1919 r. objął urząd Naczelnika Państwa, który
miał sprawować do wyborów. Dowodził polskimi siłami
zbrojnymi w walkach o Małopolskę Wschodnią
z Ukraińcami i wojnie polsko-sowieckiej 1919–1920 r.
W tym czasie stał na czele Rady Obrony Państwa.
Był jednym z głównych autorów zwycięstwa w bitwie
warszawskiej i bitwie niemeńskiej.

Półtora wieku walk, krwawych nieraz
i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu
dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto
narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy
cierpień […].
Orędzie wygłoszone podczas otwarcia Sejmu Ustawodawczego, 10 II 1919 r.

On 10 November 1918 returned to Warsaw, where during
the following days (11–14 November) he was accepted as
head of state and commander in chief of the Polish army.
On 16 November he sent a telegram to the leaders of the
Entente states notifying “the existence of the independent
Polish State”.
On 20 February 1919 he was appointed Chief of State until
future elections. He commanded the Polish armed forces
in fights for eastern parts of Little Poland against the
Ukrainians, and in the Polish-Soviet War of 1919–1920.
At this time he presided over the Council for Defence
of the Nation.
He was one of the principal contributors to the victory
in the Battles of Warsaw and of the Niemen River.

On this day, a century and a half of fights,
often bloody and murderous, found their
triumph. Today we celebrate a great national
feast, the feast of joy after a long, and terrible
night of suffering […].
The address delivered during the opening ceremony of the Legislative Sejm,
10 February 1919.
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