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123 LATA NIEOBECNOŚCI NA MAPACH 

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach 
politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to 
głównie dzięki wytrwałości i ofiarności dużej części polskiego 
społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym 
Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej. 



MAPA EUROPY W LATACH 1914-1918



SPRAWA POLSKA PODCZAS I WOJNY 
ŚWIATOWEJ 

W latach pierwszej wojny światowej wystąpiły sprzyjające 
okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas 
naprzeciwko siebie łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii 
polskiej. 



POCZĄTEK WOJNY 
Latem 1914 roku, u progu rozpoczynającej się wojny, Polacy stanęli przed dylematem, 
po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Część, nadzieję na odbudowę
Rzeczypospolitej wiązała z państwami centralnymi, czyli Niemcami i Austrio-
Węgrami. U ich boku sformułowano ochotnicze Legiony Polskie. Inni, to w Rosji i ich 
sojusznikach na zachodzie widzieli mocarstwa, które mogły najpierw zjednoczyć
ziemię polskie, a w dalszej perspektywie doprowadzić do odzyskania przez Polskę
niepodległości. 

Grupa 
oficerów 
legionowych. 



JÓZEF PIŁSUDSKI 
I ROMAN 
DMOWSKI
Józef Piłsudski wiązał
nadzieje na odbudowę
Polski z państwami 
centralnymi, a Roman 
Dmowski z Rosją. 



Dla setek tysięcy Polaków 
zmobilizowanych do armii 
państw zaborczych wojna 
miała charakter bratobójczy. 
Poza tym same działania 
wojenne przyczyniły się do 
ogromnych zniszczeń
materialnych, a setki tysięcy 
osób zmusiły do opuszczenia 
swych domostw w 
charakterze uchodźców 
wojennych. 



Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej 
nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze 
Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa 
polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 
Listopada). Stanowił on wyłom w zmowie milczenia w 
kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji 
obalono carat. Nowe władze Rosji uznały prawo 
Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali 
się na to Francuzi i Brytyjczycy. Widząc, że państwa 
centralne nie są gotowe przyznać Polsce rzeczywistej 
niepodległości, Piłsudski zerwał z nimi i został
internowany, Legiony rozwiązane a część legionistów –
internowana.

AKT 5 LISTOPADA



OFICEROWIE LEGIONOWI INTERNOWANI W 
BENIAMINOWIE



Na rzecz sprawy polskiej lobbowali na Zachodzie 
luminarze polskiej kultury. Ignacy Paderewski 
zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach 
polskich i namawiał polityków państw zachodnich 
do poparcia idei niepodległości Polski. Między 
innymi w wyniku jego zabiegów Woodrow Wilson, 
prezydent USA, które w kwietniu 1917 r. 
przystąpiły do wojny, zaczął sprzyjać Polakom. 
Postulat niepodległości Polski uznali wkrótce i inni 
przywódcy państw ententy. We Francji z 
ochotników wywodzących się głównie ze 
środowisk polonijnych sformowano Armię Polską.

Zdjęcie mężczyzn 
walczących w Armii Polskiej. 



IGNACY PADEREWSKI 
Polski działacz 
niepoległościowy



W lutym 1918 r. państwa centralne zawarły niekorzystny 
z polskiej perspektywy pokój brzeski z Ukrainą. 
Rozczarowani Polacy ostatecznie zerwali z państwami 
centralnymi i nadzieje na odbudowę Polski zaczęli 
powszechnie wiązać z ententą. Rozwiązano ostatnie 
odziały polskie walczące u boku państw centralnych. W 
przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 r. Woodrow 
Wilson uznał odbudowę niepodległej Polski z dostępem 
do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego 
pokoju.

Woodrow Wilson 



Gdy w październiku i listopadzie kończyła 
się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad 
Austro-Węgier, Polacy przystąpili do 
rozbrajania okupantów i tworzenia 
niezależnych instytucji państwowych. 
Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski 
przyjechał do Warszawy, gdzie 11 
listopada 1918 r. przejął z rąk Rady 
Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i 
wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika 
Państwa.

Powrót Józefa Piłsudskiego. 
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