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154. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego

3 grudnia 2021 roku przed Centralną Biblioteką Wojskową w Warszawie
upamiętniono Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców niepodległej Polski. W
uroczystości z okazji przypadającej 5 grudnia rocznicy urodzin marszałka wzięli
udział dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej i Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Przedstawiciele IPN złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą poświęconą patronowi Głównej
Książnicy Wojska Polskiego, znajdującą się przed gmachem Centralnej Biblioteki Wojskowej
w Warszawie.

Podczas uroczystości Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, uhonorował Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” osoby
szczególnie zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

* * *

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. W młodości był
działaczem socjalistycznym i niepodległościowym, twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, a
w 1914 r. – I Kompanii Kadrowej, dającej początek Legionom Polskim. Jako Naczelnik
Państwa i Naczelny Wódz w latach 1918-1922 ugruntował niepodległość Polski, odrodzonej
po 123 latach zaborów. Był m.in. pierwszym marszałkiem Polski, dwukrotnym ministrem
spraw wojskowych, przywódcą obozu sanacyjnego, dwukrotnym premierem oraz
Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

16 czerwca 2021 r. w Warszawie, w ramach obchodów Święta Centralnej Biblioteki
Wojskowej, została odsłonięta tablica upamiętniającej Marszałka Piłsudskiego,
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sfinansowana ze środków Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Wystawa elementarna IPN

„Warszawa Marszałka Józefa Piłsudskiego” – mobilna gra
miejska w aplikacji Action Track

Publikacje IPN
 

 

„Dzień historyczny”.
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Józef Piłsudski – idee,
tradycje, nawiązania

Mundur na nim szary…
Rzecz o Józefie

Piłsudskim (1867–1935)

Mundur na nim szary…
Rzecz o Józefie

Piłsudskim (1867–1935)

Twórca Niepodległej.
Józef Piłsudski

1867–1935

Józef Piłsudski

Marszałek Józef
Piłsudski (1867–1935)

Rola Józefa Piłsudskiego
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Upamiętnienia marszałka Józefa Piłsudskiego w kraju i za

granicą
Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszkowie

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie

Mural z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Tablica upamiętniająca wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w
Suwałkach

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Węgrowie

Popiersie marszałka Piłsudskiego w Brukseli
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Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzozowie

Dąb Niepodległości „Józef Piłsudski” przed budynkiem VII LO w Kielcach

Najciekawsze materiały znajdą Państwo na portalu
przystanekhistoria.pl w zakładce TEMATY pod hasłem

Józef Piłsudski
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