
































































Pojęcie: Krótka charakterystyka

PPS (Polska Partia Socjalistyczna)
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NR Propozycja uzupełnienia

1 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. 

2 Austria (Austro-Węgry) była państwem, które dawało Polakom znaczny margines 
swobody z zastrzeżeniem, że pełna niezależność jest niemożliwa.

3 Główna część filmu pokazuje etapy walki o późniejszą niepodległość.
Podjęcie decyzji o siłowej walce z caratem – podkreślenie, że wizja Piłsudskiego 
miała wielu przeciwników.

4 Manifestacje przeradzały się w zamieszki, które pokazywały, że Polacy chcą  
wyswobodzić się spod jarzma zaborców.

5 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.

6 Konsekwencją działań bojowych nierzadko były ofiary śmiertelne wśród  
niewinnych osób.

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

8 Scena ukazująca obecność Polski między wielkimi mocarstwami.  
Piłsudskiemu tworzącemu symboliczną układankę marzy się Polska  
w granicach przedrozbiorowych.

9 Legiony Polskie
Dzięki stworzeniu profesjonalnych polskich oddziałów wojskowych po wybuchu 
I wojny światowej Polacy mogli włączyć się do walki o odzyskanie niepodległości 
ojczyzny.

10

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

12 Finałowa scena filmu pokazuje, że osoby zarządzające państwem muszą  
podporządkować działalności publicznej swoje życie prywatne.



NR Propozycja uzupełnienia

1 Grafiki i rysunki z epoki
Działalność bojowa PPS nie zachowała się na fotografiach. 
Rysunek przedstawiający bojowca strzelającego do carskiego policjanta  
(czasopismo „Robotnik”, 1908).
Źródło: Wikipedia

2 Grafika przedstawiająca akcję ekspropriacyjną pod Rogowem.
Warto podkreślić, że obie grafiki cechuje znaczny dynamizm wizualny.
Źródło: Wikipedia

3 Legiony Polskie
Zachowała się pokaźna ilość zdjęć dokumentująca działalność Legionów Polskich. 
Zdjęcia przedstawiają żołnierzy przemieszczających się na front, podczas apeli,  
a także w sytuacjach codziennych.
Źródło: Wikimedia Commons

4

5 Legiony Polskie jako temat malarski
Jerzy Kossak, „Wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z Oleandrów”, 1934.
Wymarsz Legionów z Krakowa chwilę po wybuchu I wojny światowej.
Źródło: Wikipedia

6 Wojciech Kossak, „Józef Piłsudski na Kasztance”, 1928
Jeden z najsłynniejszych obrazów przedstawiających Józefa Piłsudskiego  
na jego ulubionym koniu.
Źródło: Wikipedia











Fotografia z planu filmowego, fot. Jarosław Sosiński





 



 




























