
 Bohaterowie            

w walce                 

o niepodległość 

Polski i jej 

odbudowę              

w okresie         

20–lecia   

międzywojennego 

związani                

z Limanową 



BIOGRAFIA   -     JÓZEF BECK 

Data i miejsce urodzenia: 

4 październik 1894, Warszawa 

- Królestwo Polskie 

 

Data i miejsce śmierci: 

5 czerwca  1944 

Stănești - Królestwo Rumunii 

 

Rodzice: 

Bronisława Łuczkowska,  

Józef Beck 

 

Dzieci: 

Andrzej Beck 

https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C4%83ne%C8%99ti_(okr%C4%99g_Giurgiu)


KIM BYŁ JÓZEF BECK? 

Polski polityk i dyplomata, należał do 

bliskich współpracowników  

Józefa Piłsudskiego. 

- w latach 1914–1917 

żołnierz  Legionów Polskich,  

adiutant Józefa Piłsudskiego 

-- w latach 1922–1925 

attache wojskowy RP w Paryżu i 

Brukseli, oficer Sztabu Generalnego 

- w latach 1926–1930 szef gabinetu 

ministra spraw wojskowych 

-- w latach 1930 - 1932 wiceminister 

spraw zagranicznych 

- w latach 1932- 1939 był polskim 

ministrem spraw zagranicznych. 



ROLA JÓZEFA BECKA 

Był osobą, która 
podejmowała ważne 
decyzje  dotyczące 
polityki zagranicznej 
Polski po 1932 r. 

Stały się one obiektem 
wielu kontrowersji.  

Z jednej strony był :  

- wiernym wykonawcą 
linii politycznej             
J. Piłsudskiego  

-- mówi się jednak 
także, że przyczynił 
się do ekspansji 
Niemiec  na Polskę w 
1939 r. 

 

 



RODZICE 

- Ojciec Józef Beck ( 
Senior) studiował w 
Warszawie, pracował 
jako prawnik i działał w 
nielegalnych 
organizacjach 
niepodległościowych. 
Pochodził z Białej 
Podlaskiej. 

- Matka Bronisława 
Łuczkowska była 
wyznania 
greckokatolickiego 

 

 



LIMANOWA – DOM BECKÓW 

- Józef Beck wychował się 

w Limanowej. 

- Dom znajdował się w 

Sowlinach, obecnie ul. 

Józefa Piłsudskiego w 

Limanowej 

- Było to miejsce, gdzie 

spotykały się wybitne 

osoby tamtej epoki 

m.in. Władysław Orkan, 

Władysław Grabski,  



PRZEMÓWIENIA 

5 maja 1939 roku 

minister spraw 

zagranicznych  Józef 

Beck odrzucił 

niemieckie żądania.   

„My w Polsce nie 

znamy pokoju za 

wszelką cenę. Jest 

tylko jedna rzecz w 

życiu ludzi, narodów i 

państw, która jest 

bezcenną. Taką 

rzeczą jest honor…” 



PUBLIKACJE 

- Paweł Samuś jest 
autorem książki 
pt.„Minister Józef Beck. 
Dom rodzinny i lata 
młodzieńcze.” 

 Książka składa się z 7 
rozdziałów w których 
jest opisane min. : 

-przejście Józefa z  
wojska do służby 
dyplomatycznej,  

-pobyt Józefa z rodzicami 
w Limanowej 



ŚMIERĆ 

- Zmarł 5 czerwca 1944 r. w 
Stanesti. 

 

- Został pochowany na 
cmentarzu prawosławnym 
w Bukareszcie w części 
wojskowej. 

 

- 21 maja 1991 r. trumnę z 
prochami sprowadzono do 
kraju i złożono na 
cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. 



DEWIZA  MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

- Józef Beck może być wzorem dla 
polskich polityków. Całe życie 
poświęcił Ojczyźnie. 

- Budował jej podmiotowość zgodnie 
z zasadą 

 „Nic o nas bez nas” 

- Prowadził politykę równowagi czyli 
„takiej samej odległości od 
Moskwy, jaki i od Berlina” 

-  1932 r.  - pakt o nieagresji między 
Polską a ZSRR.   

- 1934 r. - Deklaracja polsko-
niemiecka o niestosowaniu 
przemocy z 26 stycznia 1934. 
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NIEMIECKIE ŻĄDANIA  WOBEC POLSKI 

Jesienią 1938 i wiosną 1939 
zdecydowanie odrzucił 
składane Polsce przez Niemcy 
propozycje, w których jako 
rekompensatę za zgodę na 
żądania proponowali udział 
Polski w pakcie 
antykominternowskim, 
wspólną wojnę z Rosją 
Sowiecką oraz przedłużenie 
paktu o nieagresji z 10 do 25 
lat. 

1. zgodę na przyłączenie 
Gdańska do Rzeszy  

-2. zbudowanie 
eksterytorialnej autostrady 
przez polskie Pomorze do 
Prus Wschodnich 

-3. udział Polski w pakcie 
antykominternowskim 



 

PRZYGOTOWAŁA: 

 

NATALIA CABAŁA 
UCZ. KL. VIII B 

 


