
11 listopada



Droga do niepodległej 
Polski



„Nikt na całym 
świecie Polski     

nie chce”

                                   W chwili wybuchu wojny sprawę                                                          
polską uważano w Europie za 

wewnętrzny problem zaborców: Rosji, która z Francją
 i Wielką Brytanią znalazła się w obozie ententy, 
oraz walczących z tym sojuszem państw centralnych – 
Niemiec i Austro-Węgier. Rosjanie wydali odezwę, 
w której odwołali się do odwiecznej, rzekomo wspólnej 
walki Słowian z agresją germańską i obiecywali 
zjednoczenie ziem polskich „swobodnych w wierze, 
języku i samorządzie”. Deklaracja ta nie miała żadnej 
wartości. Dmowski jednak liczył na zjednoczenie 
wszystkich ziem polskich przez Rosję, poparł państwa 
ententy, które walczyły z Niemcami. Opanowanie 
Królestwa Polskiego przez państwa centralne w sierpniu 
1915 r. nie zmieniło stosunku władz rosyjskich do 
polskich aspiracji. W tej sytuacji Dmowski, którego 
działania w Rosji nie przyniosły rezultatów, wyjechał na 
Zachód, gdzie aż do rewolucji lutowej (1917 r.) 
bezskutecznie starał się zainteresować władze francuskie 
i brytyjskie sprawą polską.



Piłsudski, stanął po stronie państw centralnych. 
Liczyły on, że ziemie zaboru austriackiego 
zostaną połączone z Królestwem Polskim i staną 
się trzecim członem monarchii 
austro-węgierskiej. Zorganizowane i dowodzone 
przez Piłsudskiego oddziały strzeleckie za zgodą 
Austrii i Niemiec na początku sierpnia 1914 r. 
wkroczyły na teren Królestwa Polskiego, aby 
wywołać powstanie przeciw Rosji. Próba ta 
zakończyła się fiaskiem. 

Wobec braku poparcia społecznego dla Piłsudskiego Austriacy zdecydowali o włączeniu oddziałów 
strzeleckich do pospolitego ruszenia, co było równoznaczne z likwidacją tej niepodległościowej 
formacji. Wówczas jednak Piłsudskiego poparli politycy polscy z zaboru austriackiego, którzy 
utworzyli Naczelny Komitet Narodowy i za zgodą Austriaków przejęli polityczne zwierzchnictwo 
nad strzelcami. Tak zaczęto tworzyć Legiony Polskie. Obojętny stosunek społeczeństwa polskiego 
do Legionów zaczął się stopniowo zmieniać, wzmacniała się również wiara w wywalczenie 
niepodległości.



Piłsudski uzależnił formowanie wojska polskiego u boku państw 
centralnych od powołania rządu; stanowczo deklarował, że wojsko 
polskie może podlegać wyłącznie władzom polskim. Ponieważ 
rządy Niemiec i Austro-Węgier odrzuciły te żądania, w lipcu 1917 r. 
większość żołnierzy i oficerów I i III Brygady Legionów odmówiła 
złożenia przysięgi na dochowanie wierności sojuszowi z Niemcami 
i Austro-Węgrami. Był to koniec epopei Legionów Polskich, przez 
które przeszło 25 tys. żołnierzy; wielu służyło później w Wojsku 
Polskim i brało udział w zmaganiach o niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej.



8 stycznia 1918 r. prezydent Wilson wydał orędzie, w którym wymienił 
czternaście warunków przyszłego pokoju: w punkcie trzynastym uznano 
konieczność stworzenia niepodległego państwa polskiego z dostępem 
do morza. 

Kolejnym, niezwykle istotnym wydarzeniem była deklaracja wersalska wydana 
3 czerwca 1918 r. przez premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. 
Stwierdzono w niej, że powstanie niepodległego państwa polskiego jest 
warunkiem trwałego pokoju w Europie. 

W obliczu nadchodzącej klęski państw centralnych Rada zaczęła dążyć do 
uniezależnienia się od władz okupacyjnych. 7 października 1918 r. wydała 
manifest do narodu polskiego, w którym za główny cel Polaków uznała 
utworzenie niepodległego państwa.

27 października w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, którą 
kierowali Ignacy Daszyński i Wincenty Witos. Przejęła ona władzę w 
zachodniej części zaboru austriackiego. PKL podjęła uchwałę, że ziemie 
zaboru austriackiego są częścią państwa polskiego. 

10 listopada 1918 r. do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Powrót komendanta 
I Brygady Legionów do kraju zbiegł się z zawieszeniem broni między 
Niemcami a ententą 11 listopada, które zakończyło I wojnę światową i 
równocześnie okazało się początkiem tworzenia polskiej państwowości.





Wydarzenia listopada 1918r.
Z  6 na 7 listopada w Lublinie ludowcy oraz 
lewica niepodległościowa powołała niezależny od 
Rady Regencyjnej Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej na czele z Ignacym 
Daszyńskim. Jego władza była ograniczona do 
części ziem zaboru austriackiego, ale w składzie 
znalazły się osoby bliskie Piłsudskiemu i 
kluczowe później dla władzy II Rzeczypospolitej, 
m.in. Wacław Sieroszewski, Tomasz Arciszewski, 
Jędrzej Moraczewski, Edward Śmigły-Rydz czy 
Stanisław August Thugutt. Na wiadomość o 
powrocie Piłsudskiego z Magdeburga rząd ten 
podał się do dymisji i oddał się mu do 
dyspozycji.



8 listopada Józef Piłsudski został wypuszczony z 
twierdzy w Magdeburgu. 10 listopada 
specjalnym pociągiem z Berlina w godzinach 
popołudniowych dotarł do Warszawy. Na 
Dworcu Wiedeńskim powitał go m.in. 
reprezentujący Radę Regencyjną książę Zdzisław 
Lubomirski. Tego samego dnia Piłsudski spotkał 
się z niemiecką Centralną Radą Żołnierską. W 
wyniku zawartych porozumień do 19 listopada 
ewakuowano jednostki niemieckie z Królestwa.



11 listopada w wagonie kolejowym w lesie pod 
francuskim Compiègne delegacja rządu 
niemieckiego podpisała zawieszenie broni 
pomiędzy państwami ententy a Cesarstwem 
Niemieckim tym samym kończąc I wojnę 
światową.

Rada Regencyjna powierzyła zwierzchnią władzę 
wojskową oraz naczelne dowództwo nad 
wojskiem polskim brygadierowi Józefowi 
Piłsudskiemu.



14 listopada ukazał się Dekret potwierdzający 
przekazanie władzy, a także rozwiązanie Rady 
Regencyjnej. Piłsudski powierzył misję 
tworzenia nowego gabinetu Ignacemu 
Daszyńskiemu. Zakończyło się to jednak 
niepowodzeniem, przede wszystkim z powodu 
sprzeciwu stronnictw prawicowych, zwłaszcza 
Narodowej Demokracji.



17 listopada Józef Piłsudski powołał koalicyjny 
rząd na czele z socjalistą Jędrzejem 
Moraczewskim.

Atmosferę listopada 1918 r. Jędrzej Moraczewski 
opisywał tak: „Niepodobna oddać tego upojenia, 
tego szału radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły 
kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! 
Na zawsze!  (...) Kto tych krótkich dni nie 
przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie 
wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym 
życiu najwyższej radości”.



22 listopada 1918 r. nowy rząd opracował, a 
Józef Piłsudski zatwierdził „Dekret o najwyższej 
władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Na 
mocy tego dekretu, Piłsudski obejmował jako 
Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą 
Władzę Republiki Polskiej” i miał ją sprawować 
do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego.



TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI

Ignacy Daszyński (1866–1936) – polityk, publicysta, 

poseł do parlamentu austriackiego i sejmu polskiego, 

działacz socjalistyczno-niepodległościowy. Po wybuchu 

I wojny przez krótki okres był legionistą, potem zaś 
jako poseł do parlamentu austro-węgierskiego zgłaszał 

postulaty niezależności Polski. Wzywał robotników

 i chłopów do walki o niepodległą i zjednoczoną 
Ojczyznę. W czasie II Rzeczpospolitej był posłem 

na Sejm RP.

Roman Dmowski (1864–1939) – polityk, publicysta 

polityczny, poseł i działacz niepodległościowy. 

Współzałożyciel Narodowej Demokracji. W 1917 r. 

założyciel Komitetu Narodowego Polski z siedzibą
 w Paryżu, który stał się ośrodkiem reprezentującym 

sprawy polskie na arenie międzynarodowej. Był 

delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu 

w 1919 roku. To dzięki działalności Dmowskiego 

społeczność międzynarodowa uznała niepodległe 

Państwo Polskie.



Józef Haller (1873–1960) – generał, legionista, poseł, 

działacz harcerski. W latach 1895–1910 służył w armii 

austriackiej. Od roku 1914 w Legionach Polskich. W 

lipcu 1916 r. został dowódcą II Brygady Legionów 

Polskich. Po przedostaniu się do Francji zorganizował 

Armię Polską (tzw. Błękitną), która weszła w skład sił 

zbrojnych odrodzonej Polski. W czerwcu 1919 r. 

Hallerowi zostało powierzone dowodzenie siłami 

osłaniającymi południową Polskę przed Niemcami, a 

potem objęcie w posiadanie Pomorza i symboliczne 

zaślubienie Polski z Bałtykiem w 1920 r. 

Wojciech Korfanty (1873–1939) – polityk, poseł, 

działacz niepodległościowy, przywódca III powstania 

śląskiego. Animator działań na rzecz polskości Śląska. 

W 1920 r. stanął na czele Polskiego Komisariatu 

Plebiscytowego, kierując całością przygotowań 

organizacyjnych, propagandowych i politycznych. 

Przywódca III powstania śląskiego, które wybuchło w 

nocy z 2 na 3 maja 1921 r. jako reakcja na 

niekorzystny dla Polaków wynik plebiscytu na 

Górnym Śląsku. Poseł na Sejm RP



Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) – pianista, 

kompozytor, działacz niepodległościowy, premier rządu 

RP. Dzięki muzyce, którą ukochał, propagował wśród 

światowych elit ideę niepodległości Polski. To on 

informował prezydenta USA Thomasa W. Wilsona 

o sytuacji Polaków, co przełożyło się na treść orędzia 

Wilsona z 22 stycznia 1917 r., w którym podkreślono prawo 

Polski do własnego państwa. I.J. Paderewski wraz 

z Romanem Dmowskim był delegatem Polski 

na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 roku. 

Wincenty Witos (1874–1945) – polityk, działacz 

ruchu ludowego, poseł, trzykrotny premier rządu RP. 

W 1911 r. wybrany na posła do parlamentu 

austriackiego. W 1895 r. wstąpił do Stronnictwa 

Ludowego. W wyniku rozłamu w partii został 

wiceprezesem PSL „Piast”, później prezesem. 

W okresie I wojny światowej prowadził ożywioną 
działalność polityczną. 28 październiku 1918 roku 

stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej

 (z siedzibą w Krakowie) – pierwszego rządu 

polskiego na ziemiach polskich od czasów utraty 

niepodległości. Był posłem na Sejm RP. 



Józef Piłsudski 

(1867–1935) – marszałek Polski, naczelnik 

państwa, dwukrotny premier rządu RP. Jako 

student brał udział w działalności skierowanej 

przeciw caratowi, za co został zesłany na Syberię. 
W roku 1910 w zaborze austriackim powołał 

Związek Strzelecki we Lwowie oraz Towarzystwo 

Strzeleckie w Krakowie. 

W czasie I wojny światowej utworzył Legiony 

Polskie oraz Polską Organizację Wojskową (POW). 

Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia 

przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, 

Piłsudskiego aresztowano i osadzono w więzieniu 

w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 

roku. Uwolniony, 11 listopada objął naczelne 

dowództwo nad wojskami polskimi. 22 listopada 

objął funkcję Naczelnika Państwa, którą sprawował 

do 9 grudnia 1922 r. W latach 1919–1921 toczył 

walki z bolszewikami. Właśnie w trakcie tej 

kampanii w marcu 1920 armia ofiarowała 

Piłsudskiemu buławę Marszałka Polski. 



Tworzenie 
nowych 

ośrodków
władzy na 
ziemiach 
polskich



 Rada Regencyjna

Dwunastego września 1917 roku Rada Regencyjna została zatwierdzona przez władze państw centralnych. Jej 

zadaniem miało być sprawowanie władzy zwierzchniej nad terytoriami, które miały wejść w skład przyszłego 

państwa. W skład Rady wchodzili: książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski i prymas Aleksander 

Kakowski (było to nawiązaniem do tradycji interrexa). Gdy władza państw centralnych zaczęła się rozpadać, 
Rada Regencyjna rozpoczęła przejmowanie kolejnych urzędów.

Przedstawicielem Rady Regencyjnej w Lublinie był Juliusz Zdanowski. Prowadził on politykę ostrożnego 

przejmowania władzy od administracji austriackiej i odmawiał szybkiego wprowadzania niepodległościowych 

lub socjalistycznych reform. Budziło to sprzeciw organizacji lewicowych i znacznej części społeczeństwa, 

domagających się natychmiastowej niezależności. Powstanie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej było 

zamachem stanu przeciw władzy Rady Regencyjnej. Zdanowski został osadzony w areszcie domowym, nowy 

gabinet przejął administrację i władzę wojskową. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej wezwał do 

wypowiedzenia posłuszeństwa Radzie Regencyjnej, o to samo w stosunku do nowego rządu. Przybycie 

Piłsudskiego do Polski położyło kres sporom – tak Rada Regencyjna, jak i Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 

Polskiej, oddały władzę w jego ręce i podały się do dymisji.

http://teatrnn.pl/leksykon/node/3457/juliusz_zdanowski_1874%E2%80%931937
http://teatrnn.pl/leksykon/node/3289/tymczasowy_rz%C4%85d_ludowy_republiki_polskiej
http://teatrnn.pl/leksykon/node/3448/j%C3%B3zef_pi%C5%82sudski_1867%E2%80%931935


Tymczasowy organ władzy polskiej dla zaboru austriackiego oraz Śląska Cieszyńskiego w latach 1918–1919. 

W drugiej połowie 1918 nasiliły się procesy rozpadu Austro-Węgier. W tej sytuacji już na początku października 1918 wśród polityków polskich 

zaczęto rozważać wcielenie w życie pomysłu powołania na terenie Galicji tymczasowej władzy polskiej. Konsultacje w tej sprawie prowadzili 

przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast", Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i 

Śląska. Do spotkań dochodziło wówczas zarówno w Krakowie, jak i Wiedniu. 24 października na naradzie przedstawiciele PSL „Piast”, SN-D i PPSD 

przyjęli rezolucję, w której znalazło się postanowienie o konieczności bezzwłocznego utworzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej – mającej 

doprowadzić do zlikwidowania stosunku zależności Galicji od Austrii.Komisja przejęła władzę 
w Krakowie 31 października 1918.28 października 1918 w siedzibie magistratu w Krakowie odbyło się zebranie, w którym wzięło udział ponad 60 

polityków. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Wincentego Witosa. Obrady były burzliwe, a podczas poruszania poszczególnych kwestii 

dochodziło do ostrej wymiany zdań.

Komisja odmówiła podporządkowania się Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego, która powołały Witolda Czartoryskiego na stanowisko Komisarza 

Generalnego Polskiego Rządu dla Galicji i polskiej części Śląska. Zadaniem Polskiej Komisji Likwidacyjnej była likwidacja stosunków 

państwowo-prawnych łączących Galicję
 z Austro-Węgrami oraz utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju publicznego do czasu utworzenia niepodległego państwa polskiego.

Polska Komisja Likwidacyjna,została zniesiona dekretem Naczelnika Państwa z 10 stycznia 1919, a oba te organy zastąpiła Komisja Rządząca dla Galicji, 

Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. W marcu Komisję zastąpił Generalny Delegat Rządu.

Polska Komisja Likwidacyjna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_austriacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe_%E2%80%9EPiast%E2%80%9D_(1913%E2%80%931931)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Narodowo-Demokratyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalno-Demokratyczna_Galicji_i_%C5%9Al%C4%85ska_Cieszy%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalno-Demokratyczna_Galicji_i_%C5%9Al%C4%85ska_Cieszy%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Witos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_(1917%E2%80%931918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Czartoryski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orawa_(region)


Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
Rada ministrów pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, utworzona 7 listopada 1918 r. w Lublinie, przez działaczy lewicy 

niepodległościowej.

W nocy z 1 na 2 listopada podczas zebrania działaczy niepodległościowych podjęto decyzję o stworzeniu rządu ogólnokrajowego przeciw 

środowiskom konserwatywnym Rady Regencyjnej. Zdecydowano się na Lublin z uwagi na spodziewaną likwidację okupacji austro-węgierskiej. 

W dniu 6 listopada większość członków mającego się utworzyć rządu przybyła do Lublina. Rząd grupował przede wszystkim przedstawicieli lewicy – 

PPS, PPSD oraz PSL „Wyzwolenie”. Dlatego program rządu można określić jako lewicowy, ale niekomunistyczny – przemiany miały nastąpić nie

 w drodze rewolucji, ale reform parlamentarnych. W swoim manifeście rząd ten pretendował do miana ogólnopolskiego, nie dzielnicowego, 

ogłaszając: Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, zamieszkałe przez lud polski, z własnym wybrzeżem morskim, stanowić ma po 

wszystkie czasy Polską Republikę Ludową.

W swoim programie politycznym wymieniał:

● natychmiastowe rozwiązanie Rady Regencyjnej,

● zapowiadał zwołanie jeszcze w tym roku Sejmu Ustawodawczego wybranego w demokratycznych wyborach, który obierze Prezydenta

● całkowite polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, wolność sumienia, druku, 

słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków;

● uznanie wszystkich donacji i majoratów jak również lasów zarówno prywatnych i dawnych rządowych własnością państwową

Dzięki oddziałom Polskiej Organizacji Wojskowej rząd Daszyńskiego przejął kontrolę nad Lublinem oraz częścią obszaru okupacji austro-węgierskiej. 

Likwidując organy Rady Regencyjnej internowano Juliusza Zdanowskiego, Komisarza Generalnego Rządu, oraz generała Kajetana Olszewskiego, 

szefa inspektoratu Wojska Polskiego w Lublinie. 12 listopada Ignacy Daszyński udał się wraz z częścią rządu do Warszawy i złożył dymisję na ręce 

Józefa Piłsudskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Daszy%C5%84ski
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Koncepcje światowych mocarstw na kształt II RP

● „Bezpieczeństwo Francji wymaga, aby u wschodnich granic Niemiec znajdowało się silne mocarstwo.”

● Polska musiałaby mieć własne wybrzeże morskie, aby nie korzystać z łaski Niemiec jako posiadacza 

Gdańska.

●  Stworzenie Polski małej, słabej, zamkniętej ściśle w granicach „etnograficznych”.

● Niedopuszczenie do nadmiernego osłabienia Niemiec, tak aby nie stworzyć z nich „zdegradowanego 

mocarstwa” i nie przygotować w ten sposób nowej wojny europejskiej.

● Polska musi mieć status państwa neutralnego, żeby uniemożliwić mu zawieranie sojuszów.

● Urządzenie Europy na podstawie zasad etnograficznych z pominięciem geografii, historii, polityki 

i strategii.

Francja

Wielka

Brytania

USA

Jesienią 1918 r. wielkie mocarstwa Zachodu kształtowały swoje stanowisko wobec sprawy polskiej nie w oparciu 

o sentymenty, ale na gruncie własnych interesów. 



Konferencja pokojowa w Paryżu 1919

W Polsce szykowano skład delegacji na konferencję paryską 
i gromadzono materiały mające najpełniej uzasadnić prawa 

Polaków do odbudowy państwa w najoptymalniejszych 

granicach.

Wszyscy delegaci polscy obstawali przy żądaniu, by 

wschodnia granica Polski przebiegała według kryterium 

historycznego, tzn. z małymi korektami przywrócono by 

granicę sprzed 1772 r., natomiast pozostałe granice miały być 
wytyczone według zasady etnograficznej.

→ Program terytorialny spotkał się ze sprzeciwem 

wszystkich sąsiednich narodów i negatywnym stosunkiem 

głównych uczestników konferencji pokojowej.



→ W latach 1918-1921 wybuchły cztery 

powstania (jedno w Wielkopolsce, 

trzy na Śląsku), które towarzyszyły 

przeprowadzanym w tym rejonie 

plebiscytom. 

→ Na mocy ustaleń i międzynarodowego 

arbitrażu do Polski przyłączono jedną 
trzecią Górnego Śląska z Katowicami, 

Mysłowicami, Pszczyną i Rybnikiem. 

Powstania i plebiscyty



Walka o kształt państwa

→ W latach 1918-1921 Polska toczyła wojny z 

Ukrainą oraz Rosją. Ostatecznie na mocy traktatu 

ryskiego z marca 1921 roku ustalone zostały 

wschodnie granice RP z Wilnem, Nowogródkiem, 

Pińskiem i Tarnopolem po stronie polskiej.

Spory terytorialne doprowadziły do ochłodzenia 

stosunków Polski z krajami ościennymi. Szczególnie 

napięte relacje notowano w kontaktach z Litwą, 
Ukraińcami oraz Czechami ze względu na roszczenia 

obu stron kolejno do Wileńszczyzny, Galicji 

Wschodniej wraz z Lwowem i Zaolzia ze Śląskiem 

Cieszyńskim.



Upamiętnienie odzyskania niepodległości

Data święta upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości po 

123 latach zaborów, była w II Rzeczypospolitej sprawą dyskusyjną. 

W okresie międzywojennym toczono ostre spory o to, które z wydarzeń 

jesieni 1918 r. uznać należy za symboliczny moment odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Z punktu widzenia piłsudczyków najważniejszym 

wydarzeniem było przybycie 10 listopada do Warszawy z magdeburskiej 

twierdzy Józefa Piłsudskiego. Z kolei lewica przekonywała o znaczeniu 

utworzonego w Lublinie rządu Ignacego Daszyńskiego.

W okresie międzywojennym to jednak 11 listopada był obchodzony jako 

nieoficjalne Święto Niepodległości, celebrowane zwłaszcza przez 

wojskowych. Data ta upamiętnia dzień, w którym Rada Regencyjna 

przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne 

dowództwo podległych jej wojsk polskich. Także 11 listopada Niemcy 

podpisały we francuskim Compiegne zawieszenie broni kończące I wojnę 
światową.



Dzień 11 listopada uchodził w II RP za szczególny - odbywały się 

rewie wojskowe, msze święte za ojczyznę, ważne uroczystości na 

szczeblu państwowym. Tego dnia w Belwederze organizowano 

ceremonie wręczania orderów Virtuti Militari za męstwo okazane w 

walce o wolną ojczyznę.

Pierwsze obchody Święta Niepodległości, 11 listopada 1919 

r., odbywały się w trudnych warunkach - trwały bowiem 

walki o kształt granic odrodzonej przed rokiem Polski.



Obchody dziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości były wydarzeniem szczególnym, ponieważ: 

● władza i społeczeństwo świętowały w sposób niezwykle 

uroczysty okrągłą rocznicę wydarzeń z 11 listopada 1918 

r., mimo że dzień ten został ustanowiony świętem 

państwowym dopiero w kwietniu 1937 r. 

● obchody wpisały się w ofensywę propagandową 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, który 

dopiero co odniósł zwycięstwo w wyborach do Sejmu 

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

● dzień 11 listopada 1928 r. był doskonałym momentem, 

ażeby nie tylko podsumować ostatnie dziesięciolecie, 

ale także nakreślić zadania na przyszłość.



11 listopada 1937 r. odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego. Ustanowiono je 

ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

Przed wybuchem II wojny światowej oficjalne obchody Święta Niepodległości odbyły się jeszcze tylko raz - 11 listopada 

1938 r., w 20. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej.



W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie 

Święta Niepodległości było niemożliwe.

W okresie PRL Święto Niepodległości zostało 

zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania 

obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi 

represjami ze strony władz. Mimo to, w latach 70. 

przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywały się 
patriotyczne manifestacje, które władze uznawały za 

nielegalne zgromadzenia. Po raz ostatni zostały one 

rozpędzane przez milicję w 1988 r., w 70. rocznicę 
odzyskania niepodległości.



Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą sejmową w 1989 roku. Obecnie jest dniem wolnym 

od pracy, uroczyście świętowanym w całym kraju. Centralne obchody, w których uczestniczą przedstawiciele 

najwyższych władz państwowych, są organizowane przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego 

w Warszawie.
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