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Jesienią 1918 r., po 123 latach niewoli, Polska jest u progu niepodległości. Wszyscy zaborcy ponieśli klęskę w I
Wojnie Światowej. W Rosji trwa rewolucja bolszewicka i wojna domowa. Austro-Węgry rozpadają się, a w
Niemczech wybucha rewolucja. Zwycięzcy uzgadniają w Paryżu nowy porządek świata, w którym ma być
miejsce dla państw, które we wcześniejszych stuleciach zniknęły z mapy Europy.

Uznanie zyskuje zasada samostanowienia narodów, ale podziały etnicznie często nie pokrywają się z
roszczeniami terytorialnymi opartymi na argumentach historycznych. W Europie Wschodniej prowadzi to do
licznych konfliktów zbrojnych o granice.

 

Walka o granice

1918-1921



Powitanie prezydenta Wilsona w Paryżu, 
fot. Woodrow Wilson Presidential Library Achives.    

Za pięć minut Niepodległość 

Po wyparciu Rosjan z centralnej Polski Niemcy i Austro-Węgry deklarują 5 listopada 1916 r. powstanie
sprzymierzonego z nimi Królestwa Polskiego. Powołują Radę Regencyjną, która tworzy struktury polskiej
administracji cywilnej. Wojskowy zarząd okupacyjny sprawują niemieccy i austriaccy generał-gubernatorowie
w Warszawie i Lublinie.

Tymczasem na zachodzie uznanie Ententy jako reprezentacja interesów polskich zyskuje Komitet Narodowy
Polski w Paryżu, który powstał w 1917 roku z inicjatywy Romana Dmowskiego. Alianci uznają prawo Polski do
niepodległości. W styczniu 1918 r. prezydent USA w orędziu dotyczącym zasad nowego porządku światowego
postuluje utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.
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Komitet Narodowy Polski, 

fot. WikiCommons

W lutym i marcu 1918 r. Niemcy i Austro-Węgry podpisują w Brześciu nad Bugiem porozumienia pokojowe z
Ukraińską Republiką Ludową (powołaną po przewrocie bolszewickim w Rosji) oraz Rosją Radziecką. Na ich
podstawie wojska niemieckie i austro-węgierskie okupują rozległe obszary na wschodzie. 

W Polsce oburzenie budzi przekazanie Ukraińskiej Republice Ludowej Chełmszczyzny i zapowiedź
ustanowienia ukraińskiej autonomii w należącej do Austrii Galicji wschodniej. Traktat Brzeski został odebrany
przez Polaków wręcz jako nowy rozbiór Polski i skompromitował koncepcję współpracy z państwami
centralnymi.  

Zabór austriacki
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Galicja zachodnia

Pod koniec października 1918 roku monarchia austro-węgierska zaczyna się rozpadać. Niepodległość ogłaszają
Czechosłowacja oraz Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców. W Krakowie 28 października 1918 r. powstaje
Polska Komisja Likwidacyjna, która w ciągu kilku dni przejmuje z rąk austriackich władzę w Galicji
Zachodniej.

Śląsk Cieszyński

Na należącym do Austrii Śląsku Cieszyńskim powstaje polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Na
początku listopada uzgadnia ze swoim czeskim odpowiednikiem podział tego terytorium zgodnie z zasięgiem
wpływów narodowościowych. Większość Śląska Cieszyńskiego ma przypaść Polsce. Porozumienia nie uznają
jednak władze czeskie w Pradze, a w styczniu 1919 r. wojsko czeskie wypiera Polaków za Olzę. 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
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Podczas gdy w Warszawie wciąż trwa okupacja niemiecka, a władzę cywilną sprawuje rząd podległy Radzie
Regencyjnej, środowiska lewicy niepodległościowej powołują 7 listopada 1918 r. w Lublinie Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej. Jego bazę polityczną tworzą socjaliści oraz lewicowi ludowcy, a osłonę zapewnia
piłsudczykowska Polska Organizacja Wojskowa. Rząd, na którego czele stoi socjalista Ignacy Daszyński,Ignacy Daszyński, ogłasza
republikański ustrój odrodzonej Polski i wprowadza radykalne reformy społeczne, w tym równouprawnienie
wszystkich obywateli i wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy.

11 listopada1918

Zakończenie okupacji w Królestwie Polskim



Piłsudski przyjeżdża do Warszawy.

10 listopada 1918 r. o świcie przyjeżdża do Warszawy uwolniony przez Niemców z więzienia Józef Piłsudski. W
ciągu kilku dni przejmuje władzę z rąk Rady Regencyjnej, podporządkowuje mu się także rząd lubelski
Daszyńskiego. Piłsudski powołuje nowy rząd ludowy pod kierownictwem socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego,
a sam 22 listopada obejmuje stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa. Rząd ludowy kontestowany jest
przez prawicową narodową demokrację, ale konsekwentne podtrzymanie przez niego reform społecznych
zapobiega wybuchowi rewolucji komunistycznej na ziemiach polskich.

Józef Piłsudski, WikiCommons



Rozbrajanie żołnierzy niemieckich.

Niemcy podpisują rozejm na froncie zachodnim, cesarz abdykuje, a w kraju przekształconym w republikę trwa
rewolucja. 

Najpilniejsze jest pozbycie się wojsk niemieckich z terytorium  odradzającej się Polski. 11 listopada 1918 r. w
Warszawie Józef Piłsudski zawiera porozumienie z reprezentującą zrewoltowanych żołnierzy niemieckich
Radą Żołnierską. Gwarantuje im bezpieczny powrót do domu w zamian za oddanie broni i zapasów wojennych.
11 listopada 1918 r. członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej zaczynają rozbrajanie żołnierzy niemieckich i
przejmowanie obiektów wojskowych i gmachów publicznych. W ciągu tygodnia udaje się przeprowadzić
pokojową ewakuację sił niemieckich z Królestwa Polskiego.

 

Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą na placu Saskim w Warszawie, 

aut. Stanisław Bagieński 

Wielkopolska 

W połowie listopada 1918 r. w Poznaniu powstaje polska Naczelna Rada Ludowa z trzyosobowym
Komisariatem jako organem wykonawczym. Na razie w Wielkopolsce stanowiącej wciąż część państwa
niemieckiego panuje spokój. Dopiero przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania jest okazją do wielkiej
manifestacji patriotycznej 26 grudnia.

 

Ignacy Paderewski po przyjeździe do Poznania 

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Powstanie Wielkopolskie



Nazajutrz, 27 grudnia 1918 r., w odpowiedzi na ataki niemieckich bojówek wybucha Powstanie Wielkopolskie.
Polacy w ciągu kilku dni zajmują Poznań, a do końca stycznia 1919 r. w ciężkich walkach niemal całą
Wielkopolskę.

Porozumie w Trewirze przedłużające rozejm zawarty przez państwa Ententy z Niemcami zobowiązuje ich do
zaprzestania walk w Wielkopolsce.
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