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Rozpoczęta w 1914 r. wojna światowa, gdy to stanęły naprzeciwko 
siebie m.in. państwa zaborcze, które w końcu XVIII w. wymazały 
z mapy świata I Rzeczpospolitą, stała się kolejną szansą dla Pola-
ków na odbudowanie niepodległego Państwa Polskiego. Klęska 
Rosji, Niemiec i Austro-Węgier w listopadzie 1918 r. pozwoliła 
na realizację marzenia kilku pokoleń Polaków. Setna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. znajduje swoje 
odbicie w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie. Wystawa ukazuje osoby biorące udział w wydarzeniach 
z okresu Wielkiej Wojny (1914–1918). Prezentowane dokumenty  
dotyczą zarówno postaci powszechnie znanych i traktowanych 
w historii Polski jako „Ojcowie Założyciele” odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, jak i osób współcześnie zupełnie zapomnianych lub 
wręcz anonimowych, które nie goszczą na co dzień w podręczni-
kach szkolnych, literaturze czy filmach dokumentalnych.
Odrodzona i niepodległa Polska była marzeniem Polaków przez 
kilka pokoleń niewoli narodowej. Kilkakrotne próby samodziel-
nego odzyskania niepodległości w XIX w. w wyniku powstań, 

kończyły się klęską i naraziły Polaków na liczne represje ze 
strony zaborców. Dopiero splot wydarzeń, który doprowadził  
do wybuchu ogólnoeuropejskiego konfliktu o niespotykanej  
dotychczas intensywności i totalności, dał Polakom szansę na 
odzyskanie własnego Państwa. Odrodzona Polska była wspól-
nym dziełem ludzi z różnych ziem dawnej Rzeczypospolitej,  
z różnych grup społecznych, różnych wyznań i światopoglą-
dów. Nie miało to być już, jak w przypadku I Rzeczypospolitej,  
państwo należące de facto do przedstawicieli jednego stanu, lecz 
byt obejmujący wszystkich ludzi, którzy poczuwali się do łączno-
ści z Polską. Prezentowana wystawa oryginalnych dokumentów  
i zdjęć ma przybliżyć ów kulminacyjny moment starań o odzyska-
nie niepodległego Państwa przez Polaków w listopadzie 1918 r. 
Ukazuje to wydarzenie przez pryzmat różnych doświadczeń  
ludzi zaangażowanych w odzyskanie niepodległości. Drogi do 
wolnej Polski były bardzo kręte. Wiodły częstokroć przez kilka 
kontynentów. Jednak celem było wolne i niepodległe Państwo  
Polskie.
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Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z granicami zachodnimi ustalonymi w Traktacie Wersalskim 28 VI 1919 roku. 
Granice wschodnie i południowozachodnie wykreślone według projektów Komitetu Narodowego w Paryżu, 
fotografia ze zbiorów Archiwum Akt Nowych



Józef Piłsudski (1867–1935) był w 1918 r. jednym ze współtwórców  
niepodległego państwa polskiego. Wychowany w patriotycznym duchu, 
w kulcie walk niepodległościowych, od młodości związał się z ruchem 
robotniczym i niepodległościowym. Był członkiem Polskiej Partii Socjali-
stycznej (PPS) od 1892 r., od 1905 r. dowódcą Organizacji Bojowej PPS, od 
1914 r. Polskiej Organizacji Wojskowej. W początkowym okresie I wojny 
światowej utworzył legiony polskie jako oddzielną formację armii austro-
-węgierskiej. Znaleźli się w nich dawni członkowie organizacji parami-
litarnych, działających w Galicji. Do września 1916 r. był komendantem 
I Brygady legionów. Do lipca 1917 r. przewodniczył Komisji Wojskowej 
Tymczasowej Rady Stanu. Ze względu na odmowę złożenia przez legioni-
stów przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec (tzw. kryzys przysięgowy) 
został 22 VII 1917 r. internowany przez Niemców i do 8 XI 1918 r. więziony 
w twierdzy w Magdeburgu. 
Zasługi Piłsudskiego podczas I wojny światowej nie były kwestionowane 
nawet przez jego przeciwników politycznych. Jesienią 1918 r. powszech-
nie postrzegano go jako męża opatrznościowego. Na ręce Piłsudskiego 
Rada Regencyjna przekazała 11 XI 1918 r. zwierzchnictwo nad wojskiem 
polskim, a następnego dnia powierzyła mu misję sformowania rządu.  
14  listopada Rada Regencyjna rozwiązała się, wcześniej przekazując  
Piłsudskiemu całość władzy zwierzchniej w Polsce. Do czasu zwołania 
Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. Piłsudski został tymczasowym Naczel-
nikiem Państwa.

ó e  Pi s dski

Komendant Piłsudski na reducie pod Kościuchnówką, fotografia ze zbiorów 
Archiwum Głównego Akt Dawnych

Mecz piłki nożnej z Komendantem, fotografia ze 
zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Józef Piłsudski (pseud. Obywatel Mieczysław), Komendant Główny 
Związków Strzeleckich, r. 1913/1914, Księga Chwały Piechoty, 
Warszawa 1937–1939

Lewa strona chorągwi 6. pułku piechoty Legionów 
Polskich, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego 
Akt Dawnych



Józef Haller (1873–1960) wywodził się z rodziny ziemiańskiej. Ukończył nie-
mieckie gimnazjum we Lwowie, następnie Wyższą Szkołę Realną w Hra-
nicach i wydział artylerii Akademii Technicznej w Wiedniu. Od 1895 r. 
służył w stopniu podporucznika w jednostkach artylerii armii austro- 
-węgierskiej, jednak jeszcze przed wybuchem I wojny światowej odszedł 
z armii (w stopniu kapitana) i poświęcił się pracy społecznej. Działał  
w ruchu spółdzielczym i skautowym (był organizatorem i instruktorem  
Sokolich Drużyn Polowych). 
Od wybuchu I wojny światowej służył w Legionach Polskich – najpierw 
w ramach Legionu Wschodniego, od września 1914 r. w II Brygadzie (naj-
pierw  dowódca 3. pułku piechoty, od połowy 1916 r. komendant całej Bry-
gady). Przeszedł z nią w stopniu podpułkownika w lutym 1918 r. pod Rarań-
czą front austriacko-rosyjski i połączył ją z II Korpusem Polskim w Rosji, 
zostając dowódcą całego zgrupowania w stopniu generała (pod pseudoni-
mem „Mazowiecki”). Stoczył na jego czele bitwę z niemieckimi wojskami 
okupującymi Ukrainę pod Kaniowem w maju 1918 r., gdzie Korpus został 
rozbity. Uniknął niewoli  i przedostał się do Kijowa, a następnie Moskwy, 
gdzie stanął na czele Polskiej Komisji Wojskowej organizującej oddzia-
ły polskie w oparciu o państwa Ententy (polski punkt koncentracyjny na 
Murmaniu). 
W lipcu 1918 r. dotarł  do Francji gdzie wziął udział w tworzeniu Armii  
Polskiej we Francji. Mianowany został przez Komitet Narodowy Polski 
w Paryżu jej naczelnym dowódcą. Po przybyciu do odrodzonej Polski na 
czele swoich oddziałów (Błękitna Armia) z Francji w kwietniu 1919 r., był 
dowódcą kilku frontów w czasie wojen o granice II RP. W końcu 1926 r. 
przeszedł w stan spoczynku w stopniu generała broni. Był posłem na sejm 
w latach 1922–1923.

Józef Haller

Generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji, fotografia ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Plakat rekrutacyjny do Armii Polskiej we Francji, fotografia pobrana 
z domeny publicznej

Generał Józef Haller (drugi z prawej) składa przysięgę jako naczelny wódz Armii 
Polskiej we Francji, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii 
Polskiej we Francji, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego

Armia polska we Francji – powitanie generała Józefa Hallera (na pierwszym planie pierwszy z lewej), fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego



Na mocy dekretu prezydenta Francji Raymonda Poincaré z 4 VI 1917 r. 
została utworzona polska ochotnicza formacja wojskowa w Francji,  
nazwana później, od koloru mundurów, Błękitną Armią. Początkowo 
za zorganizowanie tej formacji odpowiedzialna była Francusko-Polska  
Misja Wojskowa, od 10 III 1918 r. – Komitet Narodowy Polski pod prze-
wodnictwem Romana Dmowskiego. W nowo tworzonej armii znaleźli 
się Polacy odbywający służbę w wojsku francuskim, w oddziałach ro-
syjskich przebywających we Francji, uciekinierzy z zaboru pruskiego,  
Polacy-jeńcy z armii niemieckiej i austriackiej oraz liczni emigranci pol-
scy z obu Ameryk. Armia zorganizowana była na wzór francuski, wyższymi 
oficerami byli głównie Francuzi, polskie były jednak sztandary i odznaki. 
Początkowo armia walczyła z Niemcami na froncie zachodnim, wiosną 
1919 r. przybyła do Polski. Najpierw została skierowana do walk z Armią 
Czerwoną, następnie w konflikcie polsko-ukraińskim, później przeciwko 
Niemcom. Od 1 IX 1919 r. weszła do struktur Wojska Polskiego.

Jednym z żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera był Kazimierz  
Mariusz Daumas (1885–1960) z wykształcenia farmaceuta (dyplom uzyskał 
w 1913 r. w Warszawie). W sierpniu 1914 r. zgłosił się na ochotnika do 
1 pułku kozaków astrachańskich. W czerwcu 1915 r. został skierowany do 
Francji, gdzie do października 1917 r. służył w 4 pułku konnych strzelców  
algierskich Z powodu ran odniesionych podczas walk w Macedonii  
ponownie trafił do Francji. W marcu 1918 r. zgłosił się na ochotnika do  
tworzonej we Francji Armii Polskiej, gdzie, ze względu na wykonywany 
przed wojną zawód, uzyskał przydział jako farmaceuta. Wraz z Błękitną 
Armią wrócił do Polski. Po wojnie prowadził własną aptekę najpierw 
w Wierzbicy pod Radomiem, od lat trzydziestych XX w. w Warszawie.  
Działał także w lokalnych organizacjach społecznych. W 1927 r. był  
komendantem na harcerskich zawodach rejonowych. Uczestniczył w pra-
cach Koła Przyjaciół Młodzieży. W 1929 r. „piastował obowiązek mistrza  
ceremonii” podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Wierzbicy. 
Losy K. M. Daumasa podczas II wojny światowej oraz późniejsze nie są znane.

kitna r ia

Oficerowie Błękitnej Armii, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego

Generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej 
we Francji, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Generał Józef Haller w Bitwie Warszawskiej, fotografia pobrana z domeny publicznej

Msza polowa w Armii Polskiej we Francji w rocznicę Konstytucji 3 Maja w 1918 r., Księga Chwały Piechoty, Warszawa 1937–1939



Józef Dowbor-Muśnicki (1867–1937) wywodził się z rodziny litewskiej 
osiadłej od XVIII w. na Sandomierszczyźnie. Ukończył gimnazjum w Rado-
miu, a następnie korpus kadetów (gimnazjum wojskowe) w Petersburgu  
i Konstantynowską Szkołę Wojskową (w stopniu podporucznika). Służył 
w Cesarskiej Armii rosyjskiej, zaś w 1902 r. ukończył w stopniu kapitana 
Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego w Petersburgu. Wziął udział 
w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904–1905. 
Od 1908 r. pełnił funkcje sztabowe w różnych jednostkach armii rosyjskiej, 
i w charakterze sztabowca zastał go wybuch I wojny światowej. Służ-
bę w armii carskiej zakończył w stopniu generała-lejtnanta i po rewolu-
cji lutowej w 1917 r. został powołany na stanowisko dowódcy I Korpusu 
Polskiego w Rosji, utworzonego decyzją Naczelnego Polskiego Komitetu 
Wojskowego (Naczpolu) w Piotrogrodzie. Po przewrocie bolszewickim 
w Rosji, od stycznia 1918 r. I Korpus odpierał skutecznie ataki sił bolsze-
wickich. W lutym 1918 r. mianowano go naczelnym dowódcą wszystkich 
oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie, które podporządkował Ra-
dzie Regencyjnej. Planował przetransportowanie I Korpusu wraz bronią  
w całości do Polski, czemu sprzeciwiali się Niemcy. I Korpus został roz-
brojony w Bobrujsku w maju 1918 r. przez oddziały niemieckie, zaś żoł-
nierze wraz z dowódcą do początków lipca tego roku przetransportowani 
w większości do Warszawy. 
Gdy w listopadzie 1918 r. odradzało się niepodległe państwo polskie, zgło-
sił się do Wojska Polskiego i w styczniu 1919 r. został wyznaczony na głów-
nodowodzącego Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim (Armia 
Wielkopolska), kontynuując toczące się w ramach powstania wielko-
polskiego walki z Niemcami. W marcu 1919 r. podniesiony do stopnia ge-
nerała broni. Odpowiadał następnie za połączenie Armii Wielkopolskiej  
z Wojskiem Polskim. Przeniesiony do rezerwy w październiku 1920 r.,  
natomiast w 1924 r. przeszedł w stan spoczynku.

Józef  
owbor śnicki

Generał Józef Dowbor-Muśnicki, fotografia ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

Dowódcy oddziałów I Korpusu Polskiego z generałem Józefem Dowborem- 
-Muśnickim (siedzi 6. z lewej) – fotografia grupowa, Bobrujsk, 1917, 
fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Generał Józef Dowbor-Muśnicki (1. z lewej, salutuje) podczas uroczystości 
zaprzysiężenia wojsk powstańczych i wręczenie sztandaru 1 Dywizji Strzelców 
Wielkopolskich, Poznań, 26 stycznia 1919, fotografia ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

Uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych i wręczenie sztandaru 1 Dywizji 
Strzelców Wielkopolskich, generał Józef Dowbor-Muśnicki wręcza pierwszy 
sztandar generałowi Danielowi Konarzewskiemu, Poznań, fotografia ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Na święcie u czwartaków, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



Jan Krystyn Ostrowski (1894–1981) młodszy syn właścicieli dóbr Ujazd (nie-
opodal Tomaszowa Mazowieckiego): hrabiego Juliusza Karola Ostrowskie-
go i Marii Delfiny z Tyszkiewiczów. Od 1906 r. był uczniem warszawskiego 
gimnazjum Klossa. Maturę zdał w szkole oo. Bernardynów w Mardedaus 
(Belgia) w 1912 r., a następnie drugi raz zdał egzamin maturalny w gimna-
zjum warszawskim. Następnie ukończył rosyjską szkołę oficerską i rozpo-
czął służbę w Lejb-Gwardyjskim Pułku Ułanów Jej Wysokości Aleksandry 
Fiodorowny. 
W trakcie I wojny światowej służył jako oficer w Armii Imperium Rosyj-
skiego. W 1917 r. przeszedł do Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Mu-
śnickiego. Po zakończeniu I wojny światowej wstąpił do odrodzonego 
Wojska Polskiego. W 1920 r. powołany został do Wojennej Szkoły Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Był rezerwistą 27. pułku ułanów w stop-
niu rotmistrza. Po śmierci ojca w 1917 r. odziedziczył tytuł hrabiowski i stał 
się właścicielem dóbr liczących ponad 4 940 ha. Był pasjonatem dendrolo-
gii i hodowcą roślin ozdobnych.

Bolesław Kulesiński (1893–1940) pochodził z Wilna, gdzie ukończył I Gim-
nazjum, zaś w Kownie średnią szkołę rolniczą. Rozpoczął studia handlowe 
w Kijowie, jednak jesienią 1916 r. zmobilizowano go do armii carskiej, gdzie 
szybko awansował na podoficera. Oficerem został w końcu marca 1917 r. 
Odbył kursy obrony gazowej w Instytucie Górniczym w Jekaterynosławiu 
(ob. Dniepr) i formował kompanię polską w składzie 228. pułku piechoty re-
zerwowej. W Jekaterynosławiu był wiceprezesem Związku Wojskowych 
Polaków. Z armii rosyjskiej zwolniony w marcu 1918 r., wstąpił do I Korpusu 
Polskiego w Rosji, gdzie latem 1918 r. awansował na podporucznika. 
Po demobilizacji I Korpusu zwolniony ze służby. Jesienią 1918 r. wstąpił 
do tworzonej w okolicach Jekaterynodaru (ob. Krasnodar) na Kubaniu 4. 
Dywizji Strzelców Polskich na Wschodzie. Po walkach z bolszewikami 
Dywizja znalazła się w Odessie, gdzie podnosił kwalifikacje w szkole ofi-
cerskiej przy francuskiej misji wojskowej. Przez Besarabię i Bukowinę 
Dywizja dotarła do Galicji Wschodniej. Tu znalazł się w 29. pułku piechoty 
(strzelców kaniowskich), włączonym do 10. Dywizji Piechoty. W styczniu 
1920 r. przeniesiony do komórki wywiadu i mianowany porucznikiem. Od 
1921 r. kierownik Posterunku Informacyjnego nr 3 w Mołodecznie, zajmu-
jącego się wywiadem na kierunku sowieckim. Służbę wojskową zakoń-
czył w 1922 r. w 1. pułku piechoty Legionów. 
Uzupełnił studia agronomiczne na Uniwersytecie w Wilnie i pracował 
m.in. w Inspektoracie Rolnym w Oszmianie oraz jako urzędnik państwowy  
w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Wilnie. Odznaczony m.in. Krzyżem  
Walecznych. 
W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie w Staro-
bielsku. Zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r. i pochowany 
w masowym grobie w Piatichatkach.

Jan Krystyn  
Ostrowski

oles aw 
lesi ski

Jan Krystyn Ostrowski w mundurze armii carskiej, fotografia ze zbiorów 
Archiwum Głównego Akt Dawnych 

Porucznik Bolesław Kulesiński, fotografia pobrana ze strony: www.
muzeumkatynskie.pl

Jan Krystyn Ostrowski w trakcie urlopu poza frontem w 1916 r., fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



Władysław Sikorski (1881–1943) inżynier, w młodości związany z Ligą Na-
rodową Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. W 1908 r. wraz z Kazimierzem 
Sosnkowskim organizował Związek Walki Czynnej. Od 1910 r. prezes Wy-
działu Związku Strzeleckiego, działacz Polskiego Stronnictwa Postępo-
wego, współtwórca Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych. 
Od 1914 r. kolejno: szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu 
Narodowego, do listopada 1916 r. dowódca 3. pułku piechoty legionów. 
Później był szefem Zaciągu do Legionów Polskich w Warszawie, dowód-
cą obozu ćwiczebnego w Zambrowie, dowódcą uzupełniającego Wyszko-
lenia Polskiego Korpusu Posiłkowego w Bolechowie. Solidaryzował się 
z protestem zbrojnym płk J. Hallera po traktacie brzeskim. Z tego powo-
du został internowany w obozie na Węgrzech, gdzie organizował Komisję 
Bratniej Pomocy. Nieprzejednany zwolennik współpracy z Austro-Węgra-
mi, popadł w konflikt z Józefem Piłsudskim.
W liście otwartym z listopada 1916 r. Sieroszewski skrytykował działal-
ność Sikorskiego jako szefa Departamentu Wojskowego NKN. Zarzucił 
mu m.in. chwiejność, zaciekłość polityczną, marnotrawstwo w dyspono-
waniu funduszami oraz brak kwalifikacji do dowodzenia pułkiem.

Wacław Sieroszewski (1858–1945), powieściopisarz, etnograf, podróżnik. 
W młodości związany z Polską Partią Socjalistyczną, zesłany na Syberię, 
skąd po 10 latach wrócił do Warszawy. Od 1919 r. przebywał w Paryżu, był 
członkiem Towarzystwa Pisarzy Polskich oraz tamtejszej sekcji Związku 
Strzeleckiego. Od czerwca 1914 r. w Krakowie. Pełnił służbę w 2. kompa-
nii kadrowej kolejno jako piechur, ułan i wachmistrz. Od 1915 r. prowadził 
odczyty wśród legionistów, opracował też broszurę o Józefie Piłsudskim. 
W 1916 r. na kongresie ludów uciśnionych przez Rosję w Lozannie bronił 
zasady niepodległości Polski. 
Był członkiem konwentu tajnej organizacji A Polskiej Organizacji Wojsko-
wej oraz przewodniczącym Stronnictwa Niezawisłości Narodowej. W  li-
stopadzie 1918 r. został ministrem propagandy w Rządzie Tymczasowym 
Ignacego Daszyńskiego.
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Władysław Sikorski, minister spraw wojskowych, generał, 1925, 
fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 

Wacław Sieroszewski, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego
 

C.K.M. w marszu na pozycje, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



Włodzimierz Zagórski (1882–1927?) urodził się we Francji. Był synem powstańca 
styczniowego i córki rosyjskiego generała. W 1900 r. rozpoczął służbę w armii 
austro-węgierskiej. W 1902 r. awansowany na podporucznika artylerii. Został 
absolwentem Wiedeńskiej Akademii Wojennej. Przeniesiono go do komórki 
wywiadu w Sztabie Generalnym Armii austro-węgierskiej, gdzie nadzorował 
m.in. polskie organizacje paramilitarne. 
Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r., w latach 1914–1916 był szefem sztabu 
Komendy Legionów Polskich. Od czerwca 1916 r. do lipca 1917 r. był dowódcą 
batalionu, a następnie 3. pułku piechoty Legionów. Po utworzeniu z Legionów 
Polskiego Korpusu Posiłkowego był od lipca 1917 r. do lutego 1918 r. dowódcą 
1. Pułku Artylerii Lekkiej. Po przejściu II Brygady przez linię frontu austriacko- 
-rosyjskiego na stronę rosyjską pod Rarańczą w lutym  1918 r., został internowa-
ny przez władze austro-węgierskie. Po objęciu władzy nad wojskiem polskim 
przez Radę Regencyjną w październiku 1918 r., powołany na zastępcę Szefa  
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Odpowiadał za organizację nowych 
jednostek i instytucji wojskowych. Jako przeciwnik J. Piłsudskiego, został  
zmuszony do opuszczenia służby wojskowej w listopadzie 1918 r. Wrócił do 
 wojska po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. W 1921 r. zajął się działal-
nością gospodarczą, związaną z dostawami sprzętu wojskowego dla Wojska  
Polskiego. Powrócił do służby w 1923 r. i pracował w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych. Awansowany do stopnia generała brygady w 1924 r. 
W trakcie przewrotu majowego w 1926 r. opowiedział się po stronie legalnych  
władz i po zwycięstwie J. Piłsudskiego został aresztowany. Uwolniony po  
ponad roku, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach (być może zamordo-
wany przez przeciwników politycznych).

od i ier  
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Pożegnanie kapitana Włodzimierza Zagórskiego, 
fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Kapitan Włodzimierz Zagórski, fotografia ze zbiorów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych

Patrol w maskach, zima 1915/16, fotografia ze zbiorów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych

Obóz 1. kompanii 6. pułku piechoty Legionów Polskich pod Rozprzą, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



Andrzej Galica (1873–1945) urodzony w Białym Dunajcu jako syn średnio 
zamożnego gazdy. Jako 24-latek ukończył gimnazjum w Krakowie, póź-
niej zaś studiował we Lwowie i w Wiedniu, gdzie uzyskał dyplom inży-
niera dróg i mostów. Podjął pracę w krakowskiej Dyrekcji Budowy Dróg 
Wodnych i organizował z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej życie 
kulturalno-oświatowe wśród krakowskich robotników. Jego krakow-
ski dom był ośrodkiem zebrań piłsudczyków i lewicowej inteligencji. Od 
1913 r. w Skawinie organizował oddział Związku Strzeleckiego. Po wybu-
chu I wojny światowej w 1914 r. zwerbował w Wiedniu 2 kompanie Pola-
ków-ochotników, z którymi przybył do Legionów Polskich. Służył w nich 
od sierpnia 1914 r. do września 1917 r., najpierw jako dowódca batalionu 
uzupełnień, a następnie jako dowódca batalionów w 4. i 6. pułku piecho-
ty Legionów Polskich. Od listopada 1916 r. w stopniu podpułkownika był 
dowódcą 4. pułku piechoty. Po utworzeniu z Legionów Polskiego Korpusu 
Posiłkowego przy armii austro-węgierskiej został w nim inspektorem wy-
szkolenia. 
Internowany przez Austriaków w lutym 1918 r., a następnie jako austriacki 
rezerwista wysłany na front włoski. W chwili zakończenia wojny w listo-
padzie 1918 r. podjął się organizacji jednostek podhalańskich w armii od-
radzającej się Polski. Był dowódcą jednostek górskich Wojska Polskiego. 
Służbę wojskową zakończył w stopniu generała brygady w 1931 r. Później 
był posłem i senatorem. 

Mieczysław Norwid-Neugebauer (1884–1954) był synem administratora 
fabryki włókienniczej w Łodzi. W gimnazjum należał do tajnej organizacji 
młodzieżowej, a od 1905 r. był związany z Narodowym Związkiem Robotni-
czym. Mimo aresztowania za udział w strajku szkolnym, w 1906 r. ukończył 
gimnazjum w Warszawie. Przeszedł w armii rosyjskiej przeszkolenie jako 
saper.
Przeniósł się do Galicji i ukończył studia na Politechnice Lwowskiej jako 
inżynier-mechanik. Przed wybuchem I wojny światowej był członkiem  
organizacji niepodległościowych i paramilitarnych, w których pełnił funk-
cje kierownicze. Współtworzył polski ruch skautowy. 
Po wybuchu wojny w 1914 r. wstąpił do Legionów, pełniąc do początków 
1915 r. dowódcze funkcje w I Brygadzie Legionów Polskich. Od wiosny 
1915 r. podobne zadania wypełniał w II Brygadzie Legionów Polskich. 
Od  października 1916 r. był samodzielnym dowódcą 6. pułku piechoty Le-
gionów Polskich w ramach III Brygady (awansowany na podpułkownika, 
czasowo dowodził nawet całą Brygadą). Po kryzysie przysięgowym został 
zwolniony ze służby i do końca wojny działał w ramach Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. został nominowany na pułkownika 
i rozpoczął służbę w odrodzonym Wojsku Polskim. Pełnił w nim różne funk-
cje organizacyjne, administracyjne i dowódcze, osiągając stopień gene-
rała dywizji. W latach 1930-1932 był również ministrem robót publicznych.

Andrzej Galica
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Major Adam Galica w okresie służby w 6. pułku piechoty Legionów 
Polskich, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Podpułkownik Mieczysław Norwid-Neugebauer jako dowódca 6. pułku 
piechoty Legionów Polskich, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego 
Akt Dawnych

Okopy pod Optową. Podpułkownik Mieczysław Norwid-Neugebauer na inspekcji, fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



Władysław Raczkiewicz (1885–1947) wnuk powstańca styczniowego.  
Wychowywał się na Kaukazie, uczył w Twerze, studiował prawo w Peters-
burgu i Dorpacie. W czasie studiów działał w Związku Młodzieży Polskiej 
„Zet”. Po ukończeniu studiów w 1911 r., odbył roczną służbę wojskową 
w artylerii konnej Cesarskiej Armii rosyjskiej (osiągnął pierwszy stopień 
oficerski chorążego rezerwy artylerii konnej). Do wybuchu I wojny świa-
towej prowadził własną praktykę adwokacką w białoruskim Mińsku. 
W sierpniu 1914 r. powołany do armii rosyjskiej, gdzie aż do wybuchu re-
wolucji lutowej w 1917 r. pełnił funkcje administracyjne i sztabowe. Po 
obaleniu caratu organizował wojskowych Polaków na terenie Rosji, póź-
niej tworzył jednostki polskiej siły zbrojnej. W czerwcu 1917 r. na I Ogól-
nym Zjeździe Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie wybrano go prezesem 
Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpol), tworzącego pol-
skie jednostki wojskowe i  zabezpieczającego Polakom sprawy socjalne 
i kulturalno-oświatowe. Przy jego współudziale utworzony został w sierp-
niu 1917 r. I Korpus Polski pod dowództwem Józefa Dowbor-Muśnickie-
go, w grudniu 1917 r. II Korpus Polski, zaś w początkach 1918 r. III Korpus 
Polski. Po przewrocie bolszewickim i rozwiązaniu się Naczpolu, został 
prezesem konspiracyjnej Rady Naczelnej Polskiej Siły Zbrojnej w Kijo-
wie. Opowiadał się za podporządkowaniem polskich formacji w Rosji Ra-
dzie Regencyjnej i został  jej pełnomocnikiem w tych kwestiach w Rosji. 
Jednocześnie w latach 1917–1918 organizował w Mińsku Polską Macierz 
Szkolną oraz kierował opieką nad uchodźcami. Od lata 1918 r. organizował 
oddziały samoobrony Mińska. 
W grudniu 1918 r. przeniósł się do Warszawy. Wstąpił do Wojska Polskie-
go i od końca 1918 r. służył jako porucznik w pułku ułanów, a od kwiet-
nia 1919 r. w Sztabie Naczelnego Wodza. Opuścił wojsko w maju 1919 r. 
i rozpoczął pracę cywilną. W okresie II RP był ministrem, wojewodą i se-
natorem oraz marszałkiem Senatu; po ataku III Rzeszy i ZSRS w 1939 r. 
na Polskę wyznaczony na stanowisko Prezydenta RP, które piastował na 
uchodźstwie.

adys aw 
Rac kiewic

Władysław Raczkiewicz, marszałek senatu, fotografia ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Msza polowa w Mohylewie w dniu zaprzysiężenia oddziałów I Korpusu na wierność Radzie Regencyjnej w marcu 1918 r., Księga Chwały Piechoty, Warszawa 1937–1939



Władysław Semadeni (1865–1930) absolwent Wydziału Teologicznego 
w Królewcu. Był pastorem parafii w Żychlinie k. Konina, następnie w Łodzi. 
Od 1906 r. nauczyciel religii i kaligrafii w gimnazjum im. M. Reja w Warsza-
wie. Przez pewien okres zaangażowany politycznie, wraz z Aleksandrem 
Świętochowskim, Wacławem Sieroszewskim i innymi założył Związek 
Postępowo-Demokratyczny. Był członkiem Polskiej Partii Postępowej. Po 
1908 r., kiedy został radcą duchownym Konsystorza, odsunął się od życia 
politycznego. 
Od 1910 r. był pierwszym pastorem warszawskiej parafii ewangelicko- 
-reformowanej, niedługo później został superintendentem Kościoła ewan-
gelicko-reformowanego i wiceprezesem jego Konsystorza. W kwietniu 
1918 r. jako wirylista (osoba zasiadająca z urzędu) został członkiem Rady 
Stanu Królestwa Polskiego.

Stefan Skierski (1873–1948) absolwent Wydziału Teologicznego w Dorpa-
cie. Od lipca 1910 r. drugi proboszcz parafii ewangelickiej w Warszawie. 
Podczas I wojny światowej odprawiał nabożeństwa patriotyczne. 
Przedstawiciel nurtu liberalnego, założyciel i redaktor miesięcznika „Jed-
nota”. Po śmierci W. A. Semadeniego pierwszy proboszcz parafii war-
szawskiej, superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP 
i wiceprezes Konsystorza. Podczas II wojny światowej współpracował 
z władzami polskiego państwa podziemnego, uczestniczył w „legalizacji 
Żydów”. 
Podczas powstania warszawskiego codziennie odprawiał nabożeństwa 
w intencji powstańców i ludności Warszawy.
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Władysław Adolf Semadeni, pastor ewangelicki, superintendent 
generalny Jednoty Warszawskiej i Kościoła ewangelicko- 
-reformowanego w RP, fotografia ze zbiorów Narodowego  
Archiwum Cyfrowego 

Stefan Skierski, pastor ewangelicki, fotografia pobrana ze 
strony reformowani.org.pl
 

Kościół ewangelicko-reformowany, al. Solidarnosci, Warszawa, fotografia pobrana ze strony muranoteka.pl 



Partia Równości Obywatelskiej Żydów Polskich

(li
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Wyjątkowe warunki chwili dziejowej, a przedewszystkiem konieczność skupienia pod 

jednym sztandarem wszystkich żydów, stojących na gruncie narodowym] polskim, celem zdobycia 

pełnego równouprawnienia obywatelskiego, oraz przeciwstawienia się żydowskim programom na

cjonalistycznym, wywołały niezwłoczną potrzebę stworzenia odrębnej „Partji Równości [Obywatel

skiej Żydów Polskich“.

W poczuciu doniosłości sprawy i wielkiej odpowiedzialności, Partja zwraca się 

z gorącym apelem do wszystkich' obywateli żydów, miłujących Polskę, tę Polskę, w której oni 

od wieków osiedli, która dała im przytułek, gdy w całej niemal Europie pastwiono się nad nimi, 

torturowano i palono, Polskę— która żywi ich, otwiera oczy na Świat, która kryje w głębiach swej 

ziemi dziesiątki pokoleń żydowskich,— tych wszystkich wzywa Partja, byj stanęli przy jej boku, 

ufni w przyszłość i sprawiedliwość dziejową.

Wielkie Państwo Polskie, powstające na gruzach obcego ucisku i przemocy, powołane do 

życia twórczego śród wolnych ludów całego świata, zrozum ie niechybnie całą powagę zagadnienia 

żydowskiego, usunie wszystko, co dotychczas krępowało obywateli żydów, co nosiło piętno niewól- 

niezej przeszłości i pozbawiało ich tych wszystkich praw, które zapewniają prawdziwą rów

ność obywatelską.

Rzeczpospolita Polska zamknie okres dotychczasowego bezprawia, a jej demokratyczne 

ustawy i urządzenia zm ierzać muszą pod czujnym okiem Ciała Prawodawczego do uobywatelnienia 

wszystkich żydów na zasadach pełnego równouprawnienia obywatelskiego, społecznego i wyznaniowego-

Partja równości obywatelskiej żydów polskich rzuca to hasło, tak upragnione przez ludność 

żydowską, która, wierna tradycjom swych ojców i dziadów, odpowie na nie wielkim okrzykiem radości.

Partja stanie na straży tych nowych praw i obowiązków, walcząc nieugięcie na wszystkich 

placówkach politycznych, samorządowych i społecznych o ich faktyczne urzeczywistnienie, broniąc 

ludność żydowską przed wszelkimi zamachami na jej prawa, nawołując ją  i kierując na drogą świę

tych obowiązków obywatelskich.

Wszyscy, którzy dotychczas usiłowali sponiewierać obywateli-żydów, świadomie czynili 

z nich „niebezpieczeństwo dla k ra ju “, a z taktyki szczucia i szerzenia nienawiści zrobili swój 

chleb powszedni—swój program polityczny,— wszyscy ci, spotkają się z najenergiczniejszym odporem 

Partji i zrozum ie ją nareszcie, że okres nieodpowiedzialnej naganki na wielomiijonową ludność ustać 

musi,

Lecz niedość uzyskać wszystkie prawa i wykonywać obowiązki obywatelskie: należy uświa

domić sobie i wierzyć, że tylko nasz program,— nigdy zaś nieziszczalne i szkodliwe dla Państwa oraz 

własnego interesu żydów obietnice, którymi łudzą ich nacjonalistyczne programy, — może wpłynąć na

ostateczne i pomyślne rozwiązanie sprawy żydowskiej w Polsce.
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Partia Równości Obywatelskiej Żydów Polskich powstała w listopadzie 
1918 r. Utworzyło ją grono zwolenników odbudowy niepodległego państwa 
polskiego, przeciwstawiających się żydowskiemu nacjonalizmowi. 
W „Odezwie” wskazywali oni na doniosłość dziejowego momentu, w którym 
powstawała niepodległa Polska i apelowali o wsparcie nowo tworzonego 
państwa. W ich przekonaniu dopiero w niepodległym państwie polskim  
Żydzi zdobędą  szansę pełnego obywatelskiego, społecznego i wyznanio-
wego równouprawnienia z innymi obywatelami. Autorzy „Odezwy” odwo- 
ływali się do postaw obywatelskich swoich rodaków i wskazywali na  
obowiązki, jakie Żydzi mają wobec kraju, w którym od pokoleń mieszkali 
ich przodkowie.

Wśród osób podpisanych pod „Odezwą” znaleźli się m.in. Leon Berenson 
(1882–1941), prawnik, dyplomata, obrońca członków Organizacji Bojowej 
PPS, Bolesław Eiger (zm. 1923), fabrykant, radny Warszawy, Józef Landau 
(1877–1944), chemik, przemysłowiec, od 1907 właściciel niewielkiej fabryki, 
po wojnie wiceprezes, następnie prezes Związku Przemysłu Chemicznego 
RP, Juliusz Mutermilch (1861–1921), okulista, Zygmunt Srebrny (1860–1941), 
otolaryngolog, Kazimierz Sterling (1875–1933), prawnik, sympatyk PPS, 
współpracownik sądów honorowych POW, uczestnik konferencji pokojo-
wej w Paryżu (uczestniczył m.in. w opracowaniu Traktatu o Mniejszościach), 
obrońca w procesie brzeskim.

Partia Równości Obywatelskiej 
Żydów Polskich

Leon Berenson, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego

Juliusz Mutermilch, fotografia pobrana z domeny publicznej Kazimierz Sterling, adwokat, obrońca w procesie brzeskim, foto Jan 
Binek, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Fragment „Odezwy” Partii Równości Obywatelskiej Żydów Polskich, 4 XI 1918 r., ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



Henryk Sienkiewicz (1846–1916) pisarz, publicysta, działacz społeczny, au-
tor wielu poczytnych powieści historycznych pisanych „dla pokrzepienia 
serc”. Laureat literackiej nagrody Nobla w 1905 r. za powieść „Quo vadis”.
Od 1914 r. przebywał w Szwajcarii, w Vevey pod Lozanną. Był prezesem Ko-
mitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założonego 9 I 1915 r. 
przez Erazma Piltza (wiceprezesem Komitetu był Ignacy Jan Paderewski). 
Sienkiewicz zredagował Apel do ludów cywilizowanych, w którym zwra-
cał się o pomoc materialną dla polskich ofiar cywilnych toczącej się na 
terenach Królestwa Polskiego i Galicji I wojny światowej. Odezwa Sien-
kiewicza spotkała się z pozytywną reakcją na całym świecie. Rezultatem 
zbiórki było ok. 20 mln austriackich koron (równowartość 4 mln dolarów 
amerykańskich). Pomoc była przekazywana organizacjom charytatywnym 
działających w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.
Sienkiewicz, choć krytyczny wobec idei legionowej, życzliwie odnosił się 
zarówno do zwykłych legionistów, jak i przywódców Legionów Polskich.

Henryk 
Sienkiewicz

Fotografia ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Henryk Sienkiewicz, powieściopisarz, działacz społeczny, fotografia ze 
zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

„Appel aux peuples civilises”, fotografia ze zbiorów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych 

Leon Kaufmann, Zebranie  członków Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, w Vevey w Szwajcarii, fotografia pobrana z cyfrowe.mnw.art.pl



Karta pocztowa Polskich Drużyn Ochotniczych, 1915, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Na długo przed wybuchem I wojny światowej (w latach 90. XIX w.) w spo-
łeczeństwie polskim ukształtowały się różne nurty polityczne: socjali-
styczny, narodowo-demokratyczny, ludowy. Większość z powstających 
wówczas ugrupowań skupiała zwolenników odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Co do wizji przyszłego państwa polskiego ugrupowania 
te różniły się jednak znacznie.
Po wybuchu I wojny światowej życie polityczne uległo ożywieniu,  
ponieważ konflikt pomiędzy zaborcami zwiększał szanse na stworzenie  
niepodległego państwa. Do radykalnego obozu niepodległościowego 
należały: Polska Partia Socjalistyczna i związane z nią organizacje 
młodzieżowe oraz Związek Chłopski. Tzw. aktywiści, czyli zwolennicy 
ścisłej współpracy z Austro-Węgrami reprezentowani byli przez Klub 
Państwowców Polskich. Zorientowani na współpracę z Rosją pasywi-
ści zgrupowani byli w Komitecie Narodowym Polskim i Stronnictwie 
Polityki Realnej.
W opozycji do wszystkich stronnictw politycznych – niezależnie od 
ideologicznych różnic – stawiających sobie za cel niepodległą Polskę, 
znajdowała się Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, nale-
żąca do tzw. nurtu rewolucyjnego. SDKPiL zorientowana była jedynie 
na osiągnięcie celów klasowych; niepodległe państwo polskie pozo-
stawało poza sferą jej zainteresowań.

Orientacje 
polityczne

Prawdy, jakie każdy Polak znać i głosić powinien, 1916, ze zbiorów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych

Odezwa Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Chłopskiego, 1914, ze zbiorów 
Archiwum Głównego Akt Dawnych



Wybuch Wielkiej Wojny w 1914 r. spowodował masowy  
pobór do armii wszystkich krajów. Łącznie służyło w nich  
niemal 3 miliony Polaków.
Władze Austro-Węgier, obok obowiązkowego poboru, zgodziły 
się na mobilizację członków polskich organizacji paramilitar-
nych. Wkroczyli oni pod wodzą Józefa Piłsudskiego na tery-
torium Królestwa Polskiego, bezskutecznie usiłując wywołać 
tam antyrosyjskie powstanie.
Inicjatywę przejął funkcjonujący od połowy sierpnia 1914 r. 
Naczelny Komitet Narodowy i powołał do życia dwa Legiony 
Polskie (Wschodni we Lwowie, Zachodni w Krakowie), któ-
re podporządkowane c. i k. Naczelnej Komendzie Armii, miały 
brać udział w walkach z wojskami rosyjskimi. We wrześniu 
1914 r. komendantem Legionów Polskich został mianowany 
gen. Karol Durski Trzaska, a podporządkowane mu zostały m.in. 
oddziały dowodzone przez Piłsudskiego.
Napływ ochotników do Legionów spowodował zmiany orga-
nizacyjne: w grudniu 1914 r. powstała I Brygada Legionów Pol-
skich (pod dowództwem brygadiera J. Piłsudskiego); w 1915 r. 
powstały dwie kolejne Brygady Legionów: II i III. Łącznie pod 
koniec 1915 r. liczyły one około 15 tys. żołnierzy w formacjach 
liniowych i około 10 tys. w formacjach pomocniczych i zapa-
sowych. Legioniści walczyli na froncie wschodnim na terenie 
Królestwa Polskiego, na Wołyniu i w Karpatach Wschodnich.
We wrześniu 1916 r. z Legionów Polskich powstał Polski Kor-
pus Posiłkowy, który w kwietniu 1917 r. miał zostać włączo-
ny do Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht). Ponieważ 
większość żołnierzy nie chciała złożyć przysięgi na wierność 
cesarzowi niemieckiemu, zostali oni w lipcu 1917 r. interno-
wani, zaś J. Piłsudskiego aresztowano. Oficerowie i żołnierze, 
którzy zdecydowali się złożyć przysięgę (większość II Brygady  
Legionów) zostali ponownie podporządkowani dowództwu  
austriackiemu jako Polski Korpus Posiłkowy i walczyli na  
froncie wschodnim.
Polacy w zaborze rosyjskim byli masowo powoływani do  
armii rosyjskiej. Część środowisk politycznych postanowiła 
jednak utworzyć odrębne oddziały polskie przy armii carskiej. 
Powstał w ten sposób w końcu 1914 r. za zgodą władz carskich 
I Legion (zwany Puławskim). Jego dowódcą od stycznia 1915 r. 
był  podpułkownik Antoni Reutt. Kolejny Legion miał być two-
rzony w Lublinie. Żołnierze I Legionu Polskiego wiosną i latem 
1915 r. wzięli udział w ciężkich walkach z armią niemiecką na 
terenie Królestwa Polskiego, gdzie wykazali wysoką wartość 
bojową mimo dużych strat. Legion Puławski zlikwidowano  
jesienią 1915 r., zaś w jego miejsce stworzono Brygadę Strzel-
ców Polskich, która w 1916 r. walczyła na Białorusi, a w 1917 r. 
została przekształcona w Dywizję Strzelców Polskich.
Sytuacja Polaków w Rosji zmieniła się po obaleniu caratu. 
Rząd Tymczasowy w Rosji zezwolił w 1917 r. na organizowa-
nie przez Polaków sojuszniczych korpusów. Zajmował się tym  
Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol). Z jego inicjatywy  

utworzono I Korpus Polski pod dowództwem gen. Józefa  
Dowbor-Muśnickiego, a następnie pod koniec 1917 r. II i III Kor-
pus Polski. Sytuację Polaków w Rosji skomplikował znacznie 
przewrót bolszewicki późną jesienią 1917 r.
Polacy mieszkający poza granicami państw zaborczych rów-
nież włączyli się w miarę swoich możliwości w tworzenie 
jednostek wojskowych, które miały w perspektywie służyć 
odbudowie niepodległego państwa polskiego. Pierwszą tego 
typu inicjatywą był tzw. Legion Bajończyków, utworzony przy 
armii francuskiej, a składający się z Polaków mieszkających 
we Francji. Brali oni udział w walkach na froncie zachodnim 
przeciw Niemcom w latach 1914–1915.
Nowy impuls do tworzenia polskich jednostek wojskowych na 
zachodzie dała działalność Komitetu Narodowego Polskiego 
pod przywództwem Romana Dmowskiego. W czerwcu 1917 r. 
władze Francji zezwoliły na formowanie armii polskiej we 
Francji. Składała się ona w większości z polskich emigrantów 
ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji oraz jeńców z ar-
mii niemieckiej. We wrześniu 1918 r. Armia Polska we Francji 
(zwana przez Polaków Błękitną Armią) została przez władze 
państw Ententy uznana za armię sprzymierzoną, a jej dowódcą 
został przybyły z Rosji gen. Józef Haller. W końcowym okresie  
wojny czynny udział w walkach z Niemcami wzięła udział  
1 Dywizja Strzelców.
Formalnie w skład tej armii wchodziły organizujące się na  
terenie zrewoltowanej Rosji 4 Dywizja Strzelców Polskich (na 
Kubaniu) i 5 Dywizja Strzelców Polskich (na Syberii).
Szacuje się, że trakcie działań wojennych lat 1914–1918 w ar-
miach państw zaborczych i oddziałach tworzonych przez samych  
Polaków poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści około pół  
miliona żołnierzy.

Czyn zbrojny

Karta pocztowa Polskich Drużyn Ochotniczych, 1915, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Grupa żołnierzy austriackich przy obsłudze działa, b.d., ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych



W początkowej fazie wojny większość Polaków wykazywała bierność poli-
tyczną, popierając władze państw zaborczych. Świadczyć może o tym entuzja-
styczne wstępowanie do armii rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej, 
czy też bardzo chłodne, wręcz wrogie przyjęcie strzelców Józefa Piłsudskie-
go wkraczających w sierpniu 1914 r. na etnicznie polskie ziemie Królestwa 
Polskiego.
Przebudzenie następowało stopniowo, obejmując z czasem coraz szersze 
warstwy społeczeństwa polskiego. Najwcześniej zaangażowanie społeczne 
znalazło oddźwięk w działalności charytatywnej na rzecz cywilnych ofiar 
wojny. Przodowała w tym działająca od grudnia 1915 r. Rada Główna Opie-
kuńcza w Królestwie Polskim, która dysponując środkami finansowymi 
z dotacji różnych instytucji społecznych, władz okupacyjnych niemieckich 
i datków ludności, prowadziła sierocińce, bursy, schroniska i żłobki. Ponad-
to wydawała potrzebującym żywność, ubrania oraz środki pieniężne.
O tragicznym położeniu Polaków informował opinię światową i zbierał środki 
na pomoc im założony w 1915 r. w Vevey (Szwajcaria) i kierowany przez Henryka 
Sienkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego Szwajcarski Komitet Generalny 
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Komitet miał szczególnie duże znaczenie przy 
aktywizacji Polaków mieszkających na stałe w Ameryce Północnej i Południo-
wej oraz na zachodzie Europy.
W Rosji szeroką działalność na rzecz Polaków podjęło działające już od 1914 r. 
w Petersburgu Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji.
Podejmowane inicjatywy uświadamiały Polakom szansę na odzyskanie wol-
nej Ojczyzny jaką dawała wojna światowa. Coraz więcej osób zaczęło się 
angażować w pomoc żołnierzom walczącym na froncie (zwłaszcza w Legio-
nach Polskich). Szczególnie warta podkreślenia jest działalność polskich 
kobiet zrzeszonych w Lidze Kobiet przy Naczelnym Komitecie Narodowym. 
Liga troszczyła się o rannych legionistów i inwalidów wojennych. Prowa-
dziła szpitale dla ofiar wojny oraz urządzała tanie jadłodajnie, sierocińce 
i kolonie dla dzieci. Propagowała cele niepodległościowe wśród polskich 
kobiet. W połowie 1916 r. skupiała ponad 12 tysięcy członkiń.
Także Stowarzyszenie Samarytanin Polski organizowało liczne akcje pomo-
cowe na rzecz Polaków, rozbudzając przy okazji ducha wspólnoty.
Bardzo ważnym aspektem wzmacniającym świadomość narodową szerokich 
warstw społecznych po wybuchu wojny było odwoływanie się do ważnych 
rocznic i związane z nimi obchody publiczne.
Doniosłym momentem budowania wspólnoty narodowej były uroczyste  
obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1916 r. w Warszawie, na które  
zezwoliły okupacyjne władze niemieckie. Wzięły w nich udział różne orga-
nizacje społeczne, związki wyznaniowe, zrzeszenia zawodowe i korporacje 
akademickie. Ta starannie zorganizowana uroczystość pozwoliła Polakom 
zobaczyć jak wielką siłą społeczną dysponują. Znalazło to wyraz w przepro-
wadzonych w roku 1917 obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, 
które ważne były nie tylko dla Polaków mieszkających na terenach dawnego  
państwa polskiego, ale również dla emigrantów, zwłaszcza w Stanach  
Zjednoczonych.

Przebudzenie 
s o ec e stwa

Nalepki listowe wydane przez Naczelny Komitet Narodowy, 1914, ze zbiorów 
Archiwum Głównego Akt Dawnych

Karta pocztowa wydana w związku z setną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki 
(15 października 1917 r.), ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Pracownicy notariatu i hipoteki w Królestwie Polskim w Warszawie podczas demonstracji patriotycznej 3 maja 1916 r., ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Proporczyk Stronnictwa Narodowo-Radykalnego, ze zbiorów Archiwum Głównego 
Akt Dawnych



Odrodzenie niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej było 
efektem długotrwałych zabiegów i wysiłków wielu osób i organizacji za-
angażowanych od lat w sprawę polską. Struktury polskiej władzy państwo-
wej powstawały jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
16 VIII 1914 r. został utworzony Naczelny Komitet Narodowy, łączący siły 
konserwatywne i demokratyczne. Był najwyższym organem władzy woj-
skowej, finansowej i politycznej Polaków z Galicji; na jego czele stanął 
Juliusz Leo (prezes Koła Polskiego w austriackiej Radzie Państwa).
Kolejne instytucje prowadziły prace w kierunku utworzenia władz pań-
stwowych niepodległego kraju. Celem Tymczasowej Rady Stanu (14 I 1917 
– 26 VIII 1917) było powołanie namiastki polskiego rządu; przyczyniła się 
m.in. do stworzenia polskiego szkolnictwa w Królestwie Polskim. Powo-
łana do życia przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne 
Rada Regencyjna (27 X 1917 – 14 XI 1918) miała sprawować władzę pań-
stwową do czasu ustanowienia króla lub regenta. Rada Stanu (2 VI 1918 
– 7 X 1918) była organem przedstawicielskim, którego zadaniem był udział 
w przygotowywaniu projektów ustaw, projektu konstytucji oraz uchwala-
nie budżetu.
Kolejne rządy polskie, działające od grudnia 1917 r. do listopada 1918 r. 
(Jana Kucharzewskiego, Antoniego Ponikowskiego, Jana Kantego Stecz-
kowskiego, Józefa Świeżyńskiego) funkcjonowały wprawdzie w porozu-
mieniu z władzami okupacyjnymi niemieckimi i austro-węgierskimi, lecz 
równocześnie skutecznie przygotowywały grunt dla działalności władz 
w niepodległym państwie polskim, którego rychłe utworzenie było po-
wszechnie uznawane za oczywiste. W ostatnim roku wojny powstało wie-
le projektów przepisów prawnych, które stały się później oparciem dla 
prawodawstwa niepodległej Polski w wielu dziedzinach życia. Należały 
do nich m.in. projekty ustaw o symbolach państwowych, o oszacowaniu 
strat wojennych, o opiece nad zabytkami.

Odbudowa 
a stwa

Odezwa Rządu Narodowego, 1914, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Druk dla upamiętnienia Tymczasowej Rady Stanu, 1917, ze zbiorów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych

Reprodukcja obrazu H. Widmera Intronizacja Rady Regencyjnej w katedrze warszawskiej, 1918, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Pieczęć Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, 
1917, fotografia pobrana z domeny publicznej
Pieczęć Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, 
1917, fotografia pobrana z domeny publicznej



Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. było zwień-
czeniem długotrwałych wysiłków wielu osób i instytucji. Do rangi sym-
bolu urosły jednak zwłaszcza wydarzenia związane z przybyciem Józefa 
Piłsudskiego do Warszawy i przejęciem przez niego pełni władzy pań-
stwowej. W listopadzie 1918 r. zdecydowana większość Polaków była 
zgodna, że to Józef Piłsudski powinien objąć władzę w nowo tworzonym 
państwie. 11 XI 1918 r. Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę woj-
skową, dzień później otrzymał misję sformowania rządu. Po 14 listopada, 
kiedy to Rada Regencyjna wydała dekret o rozwiązaniu i przekazaniu peł-
ni władzy Piłsudskiemu, został on tymczasowym Naczelnikiem Państwa 
do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. 
11 XI 1918 r., formalnie uznawany za dzień odzyskania przez Polskę nie-
podległości, nie przyniósł zakończenia wysiłków Polaków o własne, nie-
podległe państwo. Obywatele odrodzonego kraju musieli stoczyć jeszcze 
wiele wojen o ostateczne ukształtowanie granic państwowych. W la-
tach 1918–1919 trwały zaciekłe walki o przynależność Lwowa do Polski.  
W grudniu 1918 r. wybuchło zwycięskie dla Polaków powstanie wielko-
polskie. Trzy powstania śląskie (1919, 1920, 1921) przesądziły o kształcie 
granicy południowo-zachodniej. Byt nowo odrodzonego państwa został 
ponownie zagrożony podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Osta-
tecznie granice wschodnie II Rzeczypospolitej zostały zatwierdzone do-
piero na mocy decyzji Rady Ambasadorów 15 III 1923 r.

Odzyskanie 
nie odle ości

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Ulotka Polskiej Partii Socjalistycznej z apelem o zwołanie Sejmu 
Ustawodawczego, 1918, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych


