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Walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości rozpoczęła się na długo przed wybuchem, mającej 

do niej ostatecznie doprowadzić, I wojny światowej. Powszechnie wiadomo, iż w wyniku zaborów 

przypadających na koniec wieku XVIII, Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Polacy nigdy nie 

pogodzili się z utratą Ojczyzny a tożsamość narodową pielęgnowali mimo tego, iż zaborca na różne 

sposoby starał się ich tego prawa pozbawić.  

28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 1 sierpnia Niemcy Rosji, 3 sierpnia 

Niemcy Francji i Austro-Węgry Rosji. Rozpoczęła się I wojna światowa. W czasie jej trwania Niemcy, 

Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja stanowiły państwa centralne, natomiast Wielka Brytania, Francja, 

Rosja, Serbia, a potem Włochy, Rumunia i Grecja to państwa tzw. Entent’y.  

Po obu stronach frontu prawie 3 miliony Polaków wcielonych do zaborczych armii walczy 

przeciwko sobie. 

 

Brygadier Józef Piłsudski, pułkownik Andrzej Galica, pułkownik Leon Berbecki, i porucznik 

Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zdjęcie z 1914 roku 

/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/ 

 

 

Czytaj więcej na https://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-jestescie-zolnierzami-

polskimi-105-lat-temu-kadrowka-

wyruszy,nId,3134282#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 



 

29 i 30 lipca Józef Piłsudski zarządził częściową mobilizację i koncentrację strzelców. Dzień 

później podporządkował sobie Polskie Drużyny Strzeleckie, a 2 sierpnia za zgodą władz 

austriackich rozpoczął mobilizację i koncentrację wszystkich drużyn z Galicji. Tego samego 

dnia dowódcą kompanii wyznaczył Tadeusza Kasprzyckiego „Zbigniewa”.  

3 sierpnia około godz. 18.00 w Oleandrach z członków ZS i PDS sformowano 1 Kompanię 

Kadrową. Stworzono ją z wydzielonej większej grupy strzelców, podczas gdy mniejsza grupa 

z nich miała stanowić kadrę dalszych kompanii 

Kompania wymaszerowała 6 sierpnia o godzinie 2:42 w stronę Miechowa, w Michałowicach 

obalając rosyjskie słupy graniczne.  



 

Szlakiem legjonów 

źródło: www.polona.pl 

 



12 sierpnia 1914 pierwsza kompania, razem z kompaniami, które wyruszyły z Krakowa tuż 

po niej, tj. drugą Stanisława Tessaro ps. „Zosik” i trzecią Wacława Wieczorkiewicza ps. 

„Scaevola”[2], zajęła Kielce. Następnie, po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy w 

celu wywołania powstania, Pierwsza Kadrowa powróciła do Krakowa, stając się zalążkiem 

Legionów Polskich.  

 

  
Fotografia z lat ok. 1915–1918. Nad lewą kieszenią widoczna odznaka I Brygady Legionów. Biblioteka 

Kongresu 



 

(Józef Piłsudki na czele strzelców próbuje wzniecić w kieleckiem antyrosyjskie powstanie.) 

 

Legiony Polskie 

 

Powstanie ostatecznie nie wybucha. Mimo to, dowodzący rosyjską armią wielki książę Nikołaj 

Nikołajewicz bojąc się gotowych do walki Polaków rozpoczyna licytację, zapowiadając zjednoczenie 

pod berłem cara ziem polskich, swobodnych w swej wierze, języku  i samorządzie. 

W Austro-Węgrzech chcą przebić rosyjską ofertę. Pochodzący ze Lwowa i Krakowa posłowie 

proponują cesarzowi Franciszkowi Józefowi utworzenie polskiego członu monarchii Habsburgów. 

Warunkiem jest odebranie Rosji królestwa polskiego i następnie połączenie go z Galicją, Krakowem 

i Lwowem. Piłsudski korzysta z okazji i przystępuje do sojuszu z Austriakami, ale to tylko sposób na 

przygotowanie kadry wojskowej. W Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy, który jest 

finansowym i politycznym zapleczem dla brygad przy armii austriackiej, przez które przewija się 50 

tys. żołnierzy, a drugie tyle jest w szeregach konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, którą 

Piłsudski tworzy w zaborze rosyjskim. Wojna jest coraz bardziej krwawa. 

Dla wielu czyn wojskowy Piłsudskiego to istne szaleństwo. Na polskiej ziemi odbywa się walka 

bratobójcza.  

W sierpniu 1915 roku po 103 latach okupacji rosyjskiej do Warszawy wchodzą Niemcy. Choć 

rosyjska armia wycofuje się z Warszawy i królestwa kongresowego, nie ma powodów do radości. 

Miasta i wsie są zniszczone. Po miesiącach strachu i głodu, zmianę nastrojów przynoszą obchody 

święta 3 maja w roku 1916. Niemiecki gubernator Hans Hartwig von Beseler ujęty postawą 

polskich legionów wyraża zgodę na patriotyczna manifestację. 

Coraz bardziej są potrzebni żołnierze do walki z Rosja. Cesarze Niemiec i Austrii 5 listopada 1916 

roku zapowiadają utworzenie państwa polskiego z  ziem odebranych Rosji. Kuryer Polski donosi że 

Niemcy mają ogłosić niepodległość Polski. W grudniu 1916 roku do Warszawy wkraczają oddziały 2 

i 3 brygady legionów. Po raz pierwszy od powstania listopadowego polscy żołnierze defilują ulicami 



Warszawy. Niemcy liczą, że kilkusettysięczna polska armia wesprze ich w wojnie z Rosją. Dla 

Piłsudskiego to za wiele, odmawia złożenia przysięgi braterstwa broni z Niemcami i Austrią. W 

wyniku czego zostaje uwięziony w Magdeburgu. Tymczasem na wschodzie armia rosyjska jest w 

odwrocie. Tracący władzę car Mikołaj 2 w ostatniej chwili deklaruje utworzenie polski wolnej w jej 

granicach etnograficznych. Jest jednak aa późno. Strajki przeciwko wojnie kończą się wybuchem 

rewolucji ludowej i październikowej. 3 marca 1918 roku Niemcy i Austria podpisują w Brześciu 

traktat pokojowy z bolszewicka Rosją. Niestety chcąc zachować wpływy na wschodzie podpisują 

również traktat z ukraińską republiką ludową przekazując jej Chełmżyznę oraz część Podlasia. Dla 

Polaków to czwarty rozbiór polski. W Warszawie, Lwowie i Przemyślu zamiera życie, ruch kolejowy 

i drogowy. Już nikt nie ma złudzeń, że w oparciu o Niemcy i Austrie Polska mogłaby odzyskać 

niepodległość. Na zachodzie sytuacja zmienia się radykalnie już w kwietniu 1917 roku, gdy do 

wojny przystępują Stany Zjednoczone. Wojska amerykańskie dowodzone przez generała Pershinga 

lądują we Francji.  

Ignacy Paderewski 27.12.1918 w Poznaniu – źródło internet https://27grudnia.pl/artykuly/przyjazd-

ignacego-jana-paderewskiego-do-poznania-i-wybuch-powstania/924 

 

Najbardziej znany w świecie Polak tamtych czasów pianista Ignacy Paderewski kładzie na szali 

swoją sławę i majątek. To za jego sprawą głos w polskiej sprawie zabiera prezydent Thomas 

Woodraw Wilson, który wielokrotnie powtarza, że celem wojny jest odbudowa niepodległej Polski. 

Po stronie Polski opowiada się również Francja, na terenie której w połowie roku 1917 powstaje 

armia polska. Polityczne zwierzchnictwo nad wojskiem obejmuje Komitet Narodowy Polski 

założony w sierpniu z inicjatywy Romana Dmowskiego.  



 

Roman Dmowski 



 

Do walki zbrojnej zgłaszają się jeńcy z armii niemieckiej i austriackiej oraz emigranci ze Stanów 

Zjednoczonych. Armia zostaje wyekwipowana w jasnoniebieskie mundury i od tego czasu 

nazywana jest błękitną armia. W październiku 1918 roku francuskiego dowódcę zastępuje generał 

Józef Haller, były dowódca drugiej brygady legionów.  

 

Armia Hallera 

 

Tymczasem klęski na froncie zachodnim i długotrwała blokada gospodarcza wywołują również 

rewolucję w Niemczech. Cesarz Wilhelm 2 abdykuje. Władze w Berlinie przejmuje niemiecka 

socjaldemokracja. Fiaskiem kończy się ostatnia niemiecka ofensywa na froncie zachodnim. Tysiące 

niemieckich żołnierzy trafia do niewoli. 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisują rozejm  w 

Compiegne pod Paryżem. Kończy się pierwsza wojna światowa. Z więzienia w Magdeburgu zostaje 

zwolniony Józef Piłsudski. 10 listopada 1918 przybywa do Warszawy, i natychmiast skupia wokół 

siebie wszystkie siły polityczne i mnożące się ośrodki władzy. Powołana z niemieckiej inicjatywy 

Rada Regencyjna rozwiązuje się. Podobnie jak Tadeusz Kościuszko, 14 listopada 1918 Piłsudski 

przyjmuje tytuł naczelnika państwa i  w tej roli konsoliduje scenę polityczną. W miejsce przybyłego 

z Lublina Ignacego Daszyńskiego, powierza tworzenie rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu. 17 

listopada 1918 roku w Warszawie odbywa się wielka manifestacja narodowa. Polska polityka 

rozdarta jest pomiędzy różne odłamy lewicy, a narodową demokrację. Piłsudski nie pozwala, żeby 

wykorzystać rodzące się ruchy społeczne do przejęcia władzy przez skrajne siły polityczne. 

Korzystając ze zdobytej na warszawskiej cytadeli radiostacji, dzień wcześniej ogłasza światu 



powstanie niepodległego państwa polskiego.  Depesza skierowana do państw europejskich i 

Stanów Zjednoczonych jest pierwszym aktem państwa polskiego w stosunku do państw obcych.  

Na południu jeszcze na przełomie października i listopada w wyniku masowej akcji rozbrajania 

żołnierzy austriackich, od zaborców uwalnia się Kraków oraz cała Galicja, aż po San. Rządy 

przejmuje polska komisja likwidacyjna, nie uznająca austriackich organów władzy.  

Polacy przejmują władzę wszędzie, gdzie to możliwe. Do odradzającej się Polski należy już 

większość królestwa kongresowego oraz Galicja z Krakowem, Przemyślem i Lwowem, z którego 

napływają tragiczne informacje. Politycy ukraińscy proklamują utworzenie zachodnioukrainskiej 

republiki ludowej. Żołnierze pochodzenia ukraińskiego przejmują Lwów, który przed 1914 rokiem 

był centrum polskiego życia politycznego, naukowego i kulturalnego. Opór stawiają polscy 

mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież: teowiacy, studenci, skauci, licealiści nazwani później orlętami 

lwowskimi. Jeden z nich 13-letni Antoś Petrykiewicz zostaje najmłodszym w historii kawalerem 

orderu Virtuti Militari. Na odsiecz lwowiakom ruszają nowo formowane oddziały wojska polskiego 

z Krakowa, Warszawy i Poznania. 



 



Lis Kula [ca 1935] 

źródło: www.polona.pl 

 

Tymczasem w Niemczech ferment antyrewolucyjny nasila się. Jest to korzystny moment dla 

polskich planów wobec Wielkopolski. 26 grudnia mimo zakazu władz niemieckich do Poznania 

przybywa z Francji Ignacy Paderewski. Na dworcu wita go rozentuzjazmowany tłum. Następnego 

dnia wybucha dobrze przygotowane powstanie nazwane później wielkopolskim. Powstanie szybko 

rozszerza się na cały region. Nie czekając na jakiekolwiek rozstrzygnięcia Wielkopolska oswobadza 

się sama. Po zawarciu rozejmu w Trewirze, Polska odzyskuje Wielkopolskę: dzielnicę nowoczesną, 

niezniszczoną przez wojnę, z wydajnym rolnictwem i dobrze wyposażoną stutysięczną armią 

generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Niestety od swych pierwszych dni Rzeczypospolita musi 

walczyć z zaborcami oraz młodymi państwami powstałymi na ich gruzach. Walka o niepodległość 

oraz kształt granic będzie trwała przez kolejne 4 lata.  

 

Opracowane na podstawie materiałów dostępnych w internecie 


