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PASJANS

MOCNA HERBATA

SAMOTNE SPACERY

Jego ulubioną rozrywką było stawianie pasjansa,
zwłaszcza piramidy, którą nazywano „pasjansem
Piłsudskiego”. Unikał natomiast brydża, w którym
rozmiłowała się większa część ówczesnej kadry
oficerskiej.

Bardzo lubił samotne spacery – spacerował po Łazienkach i 
ulubionych Druskiennikach. Mimo że miał wielu wrogów i
przeżył poważny zamach we Lwowie, nie znosił ochrony.
Podczas spacerów musiała być praktycznie niewidoczna,
inaczej wpadał w szał.

W młodości chętnie i dużo czytał. Był wielbicielem
twórczości Juliusza Słowackiego, którego uważał za
największego poetę. Dzięki inicjatywie Piłsudskiego
sprowadzono do kraju prochy wielkiego poety i złożono 
na Wawelu.

Uwielbiał pić herbatę, zawsze gorącą, mocną i słodką,
podawaną na sposób rosyjski w szklankach. 
Źródła podają, że potrafił wypić 10 szklanek herbaty
dziennie.
 

JÓZEF PIŁSUDSKI
ciekawostki z życia Marszałka
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RODZINA

Prawdziwą miłością i dumą jego życia były dwie córki.
Gdzie tylko mógł – również podczas wywiadów dla
zagranicznej prasy – chwalił się nimi. 
Został ojcem późno, jako pięćdziesięciolatek.
W Sulejówku stworzył dla nich prawdziwy dom. Pomimo, że
otaczali je najbliżsi współpracownicy Marszałka, dla nich
był to zawsze zwykły dom rodzinny z ojcem i matką.

POCZUCIE HUMORU

SKROMNE ŻYCIE

Został wychowany w wierze katolickiej. Dwa razy zmieniał
wiarę: z katolicyzmu przeszedł na protestantyzm w celu
wzięcia ślubu ze swoją pierwszą żoną Marią Juszkiewiczową.
Następnie powrócił do kościoła katolickiego aby wziąć ślub z
drugą miłością, Aleksandrą Szczerbińską.
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Miał ogromne poczucie humory i duży dystans do
siebie. Bardzo lubił karykatury na swój temat,
zwłaszcza rysowane przez Zdzisława Czermańskiego.

Dziękuję za uwagę
Kinga Siuda - Dział Wydawnictw Ciągłych

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Był zwolennikiem skromnego i prostego stylu życia.
Podróżując wybierał bilet drugiej klasy, na co dzień nosił
zwykłą, szarą bluzę wojskową, bez odznak i orderów.
Zawsze miał przy sobie rewolwer, również w nocy – kładł
go obok łóżka.


