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Polska 
Ojczyzna -  
broń Jej honoru 
nie zdradzaj, 
nie mów złego słowa 
obcemu, 
on nie zawsze życzliwy, 
może jest podstępny 
i ma złe zamiary. 
  
Kochaj Ojczyznę nade wszystko 
Ona krzywdy osłodzi... 
  

Łucja Bajer "Jesienne odloty" 

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała Niepodległość  

Ojczyzna 
  
Ona, jak matka 
wykarmi, otuli wolnością, 
otoczy troską serdeczną, 
wykształci, wychowa, 
więc kochać Ją,  
szanować i czcić trzeba. 
  
Ojczyzna - bądź z niej dumny, 
a jak zajdzie potrzeba  
broń Jej ze wszystkich sił, 
bo to nasza chluba i sława, 
a historia Jej piękna 
i długa jest, 
choć niekiedy krwawa. 

 



Zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym konkursie wiedzy  
o Józefie Piłsudzkim   (platforma dostępna do 12.11.2018r.) 
link do materiałów: https://www.youtube.com/watch?
v=rZMHc5xuRRU&list=PLU6jvDrid3RqSc9ZY6IrGfaUJhxlKkN2U&fbclid=IwAR1_t3FNndvJbt
SK66cI1DMiSsSOnnOjpLM4zwhJbQ2PnAglcszYiE2PiO4 
Link do testu: https://goo.gl/forms/fRRpmODcFHjTXgBO2 

  

Działania podejmowane przez ZPO w Lipniku z okazji obchodów   
100-lecia Niepodległości 
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„Niech idą w 

zapomnienie 

niewoli gnuśne 

pęta. Daj nam 

poczucie siły i 

Polskę daj nam 

żywą, by słowa 

się spełniły nad 

ziemią tą szczę-

śliwą […]”  
St. Wyspiański  

Rys. Dawid Bała 

 

„100 pozdrowień na 100 – lecie Niepodległości” 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
„100 pozdrowień na 100 – lecie Niepodległości” polegają-
cej na wysłaniu 100 pocztówek do 100 szkół  
z całej Polski. Każdy z uczniów klasy Ia, IV, Va, VIIb  
i VIII zakupił znaczek i napisał kartkę. Do akcji włączyło się 
również kilku uczniów klasy III, Vb, VIIa i  III gimnazjum. 
Uczniowie klasy Va opłacili koszt wydrukowania specjalnie 
przygotowanej na ten cel kartki. W dniu 30 października 

pocztówki zostały wysłane. Do naszej szkoły napływają kartki ze szkół biorących udział w akcji. 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom za zaangażowanie się w akcję. 

Urszula Kucała 

VI Gminny Konkurs Piosenki Religijnej  

 W dniu 29 października w Szkole Podstawowej im. 
Św. Józefa w Węglówce reprezentanci naszej szkoły i przed-
szkola wzięli udział w VI Gminnym Konkursie Piosenki Reli-
gijnej i Patriotycznej pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Wyśpiewali 
trzy statuetki za zajęcie 1 miejsca w aż trzech kategoriach – 
przedszkolaków, klas 1-3 oraz klas 7 -3G. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.  

Janusz Paszcz 

STR. 3 RAZEM 



 

Konkurs historyczny „Bojownicy Niepodległości  

-odznaczeni Krzyżem lub Medalem Niepodległości” 

RAZEM Str. 4 



  

Konferencja w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej 

W dn. 17 kwietnia 2018 r. przedstawicielka  naszego Gimna-
zjum-członek Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa -  Oliwia 
Irzyk  wraz z opiekunem B. Kirzeniewską wzięły udział  
w konferencji " Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie 
Niepodległości". Konferencja odbyła się w Sejmie RP. Uczest-
niczyła w nich młodzież z całej Polski. Byliśmy jedyną repre-
zentacją z powiatu i jedną z dwóch z woj. małopolskiego. Wy-
darzenie było wyjątkowe, ze względu na rok stulecia Niepod-
ległości Polski. W konferencji brał udział Minister Kultury 
Piotr Gliński. Młodzież uczestniczyła również w ciekawych 

warsztatach, zwiedziła budynek Sejmu, spotkała wielu polityków i obserwowała pracę 
dziennikarzy. Cieszymy się , że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.  

Barbara Kirzeniewska 

Tradycje Szkoły Podstawowej w Lipniku 

 Praca Grzegorza Twardosza ucznia klasy VIII została 

wyróżniona w konkursie historycznym „Tradycje  

Niepodległościowe w mojej szkole—1918r.” zorganizowanym 

przez Saperę Auso małopolską Fundację Stypendialną. Hono-

rowy patronat nad konkursem objęli Marszałek Wojewódz-

twa Małopolskiego i Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego  

w Krakowie.  

Ucz. kl. VIII Grzegorz Twardosz 
Opiekun Beata Górka 
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Gazetka RAZEM wcześniejsze wydania z okazji Święta Niepodległości 

http://zpolipnik.pl/wp-content/uploads/2016/03/Wie%C5%9Bci-Wi%C5%9Bniowskie.pdf 

 

http://zpolipnik.pl/wp-content/uploads/2017/11/Gazetka-wydanie-okoliczno%C5%9Bciowe
-1.pdf 



 

VI Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"  

 We wtorek 9 października 2018r.  

o godz. 1300 17 uczniów klasy IV-VI SP i 14 

uczniów klasy VII, VIII SP i III Gimnazjum 

pisało VI Dyktando Niepodległościowe  

„Po polsku o historii”, Tegoroczne dyk-

tando , miało szczególny charakter, gdyż 

przypadło na 100 – lecie odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Przystąpiło do niego ponad 6tyś. uczniów klas IV-VI SP 

oraz 4,5 tyś. uczniów klas VII, VIII SP i Gimnazjum województwa małopolskiego  

a także województw ościennych.  

Najwięcej punktów z klas IV-VI zdobył Piotr Bucki z kl. VB – 76,5pkt., a z klas 

VVII,VIII i III gimnazjum Grzegorz Twardosz z klasy VIII – 84pkt. I ich prace zostały 

wysłane do Małopolskiej Komisji Konkursowej, która wybrała po 65 uczniów z naj-

wyższymi wynikami. 

Z powodu dużej ilości uczestników dyktanda progi punktowe były bardzo wysokie  

(90 pkt. W kl. IV-VI i 85 w kl. VII,VIII i III gimnazjum) i nasi uczniowie nie zakwalifi-

kowali się do etapu wojewódzkiego. Jednak uzyskanie wysokiego wyniku w etapie 

szkolnym to już powód do radości i gratulacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

VI edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” i zapraszamy do 

udziału w konkursie za rok. 
Maria Knapik 
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 Z okazji 100—lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie kl. Ia  

wyeksponowali w sali Kącik Patriotyczny. Przygotowali gazetkę na korytarzu szkol-

nym. Kolorowali godło i flagę Polski oraz wykonali kotyliony. Obejrzeli film o Józefie 

Piłsudskim oraz śpiewali patriotyczne pieśni. Dbamy od najmłodszych lat o pamięć  

historyczną i miłość do naszej Ojczyzny.  

B. Kirzeniewska 
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            Z kart kroniki szkolnej 
 

Na kartach szkolnej kroniki wspomnienia zapisane atramentem sprzed lat. Sprawy 
ważne i mniej ważne. Jedną z najważniejszych uroczystości zawsze było Święto Odzyskania 
Niepodległości celebrowane z należytą powagą i szacunkiem dla historii.  Niezwykle podnio-
śle obchodzono okrągłe rocznice. Jak to wyglądało na przestrzeni lat? 

25 lat temu, w siedemdziesiątą piątą rocznicę odzyskania niepodległości,  Rada Gminy 
Wiśniowej zorganizowała w murach szkoły w Lipniku niecodzienną sesję. Po omówieniu 
spraw gminy, zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczniów. Następnie pani Beata Górka 
odczytała okolicznościowy referat. Całość zakończył poetycki montaż. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kolejnych kartach rokrocznie pojawiają się zapiski dokumentujące patriotyczne  
obchody Dnia Niepodległości 

Powracają w nich informacje o rozbiorach, tęsknota za utraconą wolnością, nieustannie 
podejmowanych próbach odzyskania niepodległości i niezmiennie powracająca triumfalna 
wiadomość o ostatecznym zwycięstwie po 123 latach niewoli. 

 

“Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!  

Lecz czymś największym czym można być - sobą!” 

 

Historyczne refleksje przypominają nam o konieczności budowania wolnej ojczyzny 
pomimo upadków, klęsk i niepowodzeń. uczą ciągłego wstawania i zaczynania od nowa. Nio-
są też radosną wiarę w przyszłość wolnej i niepodległej Polski. 

 

 Elżbieta Michalik 
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Wirtualne projekty—11Listopada  
Święto Niepodległości 

 Programowanie w Scratchu stało się ważnym elementem naszej szkolnej codzienności. 

Jak co roku przed Świętem Niepodległości zrobiło się bardzo patriotycznie i powstały projek-

ty poświęcone Ojczyźnie. Zapraszamy do naszego studio gdzie można się z nimi zapoznać. 

Link do studio: 

https://scratch.mit.edu/studios/5589624/ 

Z.Hałas 
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Independence Day 
 

 Stulecie niepodległości sprzyja zajęciom innym niż 
wszystkie. Uczniowie klasy ósmej i siódmej mieli okazję 
uczestniczyć w lekcji zorganizowanej w formie escape room. 

Na początku otrzymali informacje o  misji specjalnej, polegają-
cej na rozszyfrowaniu szeregu zakodowanych informacji, w 
celu uwolnienia się z zamkniętej sali lekcyjnej. 

Wykonując poszczególne zadania, młodzież musiała dotrzeć do 
tajnych kodów otwierających wirtualną kłódką. Zagadki po-
czątkowo wydawały się dość trudne, ale w miarę ich rozwiązy-
wania uczniowie wykazywali się coraz większym zaangażowa-

niem. Do dyspozycji mieli internet, czytniki kodów QR oraz współpracujących w grupie kolegów 
i koleżanki. 

Zadania dotyczyły polskich symboli narodowych oraz znanych pomników ukazujących wydarze-
nia i postacie z polskiej historii. Wykonanie poleceń wymagało posługiwania się językiem angiel-
skim, logicznego myślenia i wnioskowania. 

E. Michalik 



 

ŚLADAMI PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ  
  

W czasie l wojny światowej ówczesny powiat myślenicki był najdalej na zachód wysunię-

tym terenem spośród położonych na południe od Wisły, który znalazł się w strefie działań 

wojennych. Na przełomie listopada i grudnia 1914 r. wojska rosyjskie na okres prawie  

2 tygodni opanowały wschodnią część powiatu. Tu także rosyjska ofensywa ostatecznie 

utknęła, a dywizje austro-węgierskie przeszły do kontrnatarcia w ramach operacji łapa-

nowsko-limanowskiej. 

Wielka wojna pozostawiła ślady nie tylko w pamięci mieszkańców. W miejscach zaciętych 

walk pozostały pola zryte okopami i lejami po pociskach oraz żołnierskie mogiły, z czasem 

przeniesione na jedne z najdalej wysuniętych na zachód cmentarzy wojennych w Galicji 

Zachodniej. Częściowemu zniszczeniu uległy nie tylko miejscowości leżące w strefie walk, 

ale też uległo dewastacji mienie obywateli miast i wsi położonych na zapleczu frontu,  

w których stacjonowały wojska. Niektóre ślady tych działań widoczne są do dziś. 

Cmentarze wojenne 

Cmentarz nr 373 w Wiśniowej 

Cmentarz usytuowany jest na grzbiecie wzgórza 

Dziadkówka, powyżej osiedla o tej samej nazwie,  

w miejscu, gdzie 5 XII 1914 r. toczyła się bitwa. 

Prawdopodobnie lokalizacja ta wynika z pierwotnej 

koncepcji budowy mniejszych cmentarzy stricte w 

miejscu walk. Powierzchnia cmentarza, zaprojektowa-

nego również przez Gustava Ludwiga, wynosi  

ok. 160 m2. W 9 mogiłach pojedynczych i 5 zbioro-

wych spoczywają tu ciała 29 Austriaków z 80 pp  

i 14 pp Landwehry oraz 10 Rosjan. 

Do dziś zachowało się 7 krzyży przytwierdzonych do kamiennych cokolików  

(5 „austriackich" i 2 „rosyjskie") oraz 2 duże krzyże ażurowe wzoru „austriackiego" (jeden  

z nich jest uszkodzony). Na jednej mogile zbiorowej zachowała się tabliczka imienna z nazwiskami 

trzech żołnierzy - Czechów i Austriaka z 14 ppL (Musil, Indra, Rapf). Pierwotnie ogrodzenie stano-

wił drewniany parkan na podmurówce, a w centralnym punkcie stał drew-

niany krzyż19. Dziś obiekt jest ogrodzony drewnianymi żerdziami i bardzo 

zaniedbany, jedynie okazyjnie odwiedza go młodzież szkolna. W celu przy-

wrócenia walorów krajoznawczych 

(znajduje się przy szlaku turystycz-

nym) wymaga jak najszybszego  

i kapitalnego remontu. 
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Fot. U. Kucała 

Fot. U. Kucała 



 

 

Cmentarz nr 374 w Wiśniowej 

Kolejny niewielki cmentarz projektu Ludwiga usytuowany 

jest naprzeciw osiedla Jurkówka, przy drodze Dobczyce - 

Mszana Dolna (fot. 3). Przy jego urządzeniu architekt wy-

korzystał stojącą tu wcześniej murowaną kapliczkę.  

W 8 mogiłach pojedynczych i 1 zbiorowej złożono ciała  

10 poległych żołnierzy armii cesarskiej (z 30 pp i 14 ppL)  

i 2 Rosjan, poległych w walkach o Wiśniową. Zachowało 

się 5 krzyży austriackich" oraz 1 „rosyjski", przytwierdzo-

nych do kamiennych cokolików (ponadto są tu 2 cokoliki bez krzyży). 

Według miejscowej tradycji mają tu być pochowani Sami Oficerowie, a na pobliskim cmentarzu nr 373 - 

sami szeregowcy20. Nie znajduje to jednak potwierdzenia na dwóch zachowanych tabliczkach imiennych, 

na których widnieją nazwiska szeregowych narodowości czeskiej z 14 ppL (Jeż, HobI). Na terenie cmen-

tarza rosną okazałe lipy. jednak sam obiekt, ogrodzony kamiennym murkiem, jest mało wyeksponowany 

z powodu biegnącego tuż obok nasypu drogi. Jego teren wymaga uporządkowania, a krzyże i tabliczki  

na mogiłach - renowacji.  

 

Inne mogiły z czasów Wielkiej Wojny 

Podczas budowy cmentarzy wojennych ciała poległych żołnierzy ekshumowano z licznych, pro-

wizorycznych miejsc pochówku. Wiadomo, że były takie w wielu miejscowościach, w których 

toczyły się walki - m.in. w Borzęcie, Osieczanach, Wiśniowej i Raciechowicach. W Wiśniowej 

wiadomo o trzech dalszych miejscach: Dziadkówce, Kretówkach i Góralskim Potoku, gdzie ist-

nieją nie oznaczone cmentarze żołnierzy rosyjskich. Według szacunków, liczba pochowanych 

tam Moskali oscyluje wokół setki21. 

Część żołnierzy poległych i zmarłych na tym terenie pochowano na cmentarzach parafialnych  

i ich mogiły są wciągnięte do ewidencji.  
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Fot. Z. Hałas 

Fot.Z.Hałas 

BG 
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KRONIKA WIELKIEJ WOJNY 
 Dziejowa godzina nastała. Jako proboszcz wiśniowskiej parafii dostrzegam wagę spraw, 

które dotykają naszą miejscowość. To dla naszych wnuków, aby pamiętali o krwawych zmaganiach 

na ziemiach naszych i o mogiłach, które ziemia ta skrywa. Dlategom historie te spisał i datą opa-

trzył, aby badacze historii i ludzie co światlejsi w pamięci je mieli.  

9 listopada była nauka w nie wszystkich szkołach. 17 listopada wyszedł pisemny zakaz ze starostwa 

i komisariatu dzwonienia w dzwon i sygnowania. 14 listopada odjechał w południe z Wiśniowej 

posterunek żandarmerii wraz z siłami pospolitego ruszenia. Dnia 15 listopada w niedzielę wypadł 

odpust tutejszej parafii. Smutny i pełen złych przeczuć był ten dzień. Z zaproszonych ani Sumirta 

ani kaznodzieja nie przyjechali, tak że sumę odprawił ks. Kazebuła, a kazanie odpustowe wygłosił 

proboszcz. Przybyli jednak na odpust niektórzy sąsiedzi jak ks. Warszel z Raciechowic ze swoim 

wikarym, ks. Kolikiesz, ks. Bigajski i ks. Piebaszewski z Kasiny. Powoli naprawiliśmy dach tym 

bardziej, że posterunek żandarmerii powrócił. Od 20 do 22 listopada była bitwa pod Zakliczynem 

nad Dunajem i w te dni proboszcz miejscowy kazał zakopał do ziemi księgi metrykalne. 22 listopa-

da przybyło liczniejsze wojsko do Wiśniowej, a z dniem 27 listopada 1914r. przed południem we-

szli Rosjanie do Wiśniowej od strony północno – 

wschodniej zajmując część Poznachowic Górnych 

również Glichów, część Wierzbanowej i Kobielnika. 

Nadchodziły tylko ruskie półki Kozaków, które stały 

się I Oddziałem Legionistów Polskich.8 listopada 

wywiązała się walka na linii Lipnik, Glichów – Wi-

śniowa i Poznachowice Dolne. Walka trwała przez 8 

dni i zakończyła się dnia 5 grudnia ucieczka Rosjan 

przez Raciechowice ku Łapanowu. Podczas tej bi-

twy spłonęło od kul armatnich w Wiśniowej 2 gospo-

darstwa i 1 stodoła, w Wierzbanowej 5 gospodarstw, a 

w Lipniku 12 gospodarstw. Zabudowania te były przeważnie niezabezpieczone i spaliły się do-

szczętnie tj. z inwentarzem martwym i żywym, a wysokość szkody wywołanej przez pożar wynosi 

ogółem 110.000 koron, od kul armatnich zginęło w tutejszej parafii 9 osób, a dużo poraniono. W 

czasie swego 8 dniowego pobytu wojska rosyjskie zabierały gwałtem paszę i żywność ludności tu-

tejszej, rabowały sklepy kupców też żydowskich. W szabrunku brała niestety udział także ludność 

miejscowa i okoliczna, co zostało zbadane i sąd karny otrzymał 41 doniesień z Parafii i winni zosta-

li surowo ukarani, bo od 1-8 miesięcy więzienia. Rabunki te były prowadzone szczególnie, gdzie 

byli Rosjanie, bo pędzili, a nawet zmuszali ludzi do tego. W bitwie, która rozegrała się w Parafii 

zginęło 70 żołnierzy austriackich, zaś liczby żołnierza rosyjskiego nie można dokładnie określić,  

Cmentarz  
na Dziadkówce 

Rys. Natalia 
Dziadkowiec 
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gdyż poległych i rannych wywożono nocą w kie-

runku Czasławia, a ludność miejscowa pod grozą 

śmierci nie mogła wychodzić z domów. W polo-

wym szpitalu w Wiśniowej było około 800 ran-

nych żołnierzy i oficerów rosyjskich, zaś wzię-

tych do niewoli w dn. 6 grudnia było około 300. 

Wojska rosyjskie cofnęły się przez Raciechowice 

– ludność odetchnęła.6 grudnia wojska austriac-

kie, które wkraczały do opuszczonych  przez nie-

przyjaciela miejscowości zabrały wielką ilość 

amunicji i broni rosyjskiej. Z powodu bitwy 

uchroniła ludność część paszy i żywności, ale 

grozi głód. Bydła zabrał nieprzyjaciel sztuk tylko kilkanaście, natomiast drób prawie zupełnie. 

Szkody uczynione przez nieprzyjaciela jak i z powodu bitwy wynosiły około 216.000 koron. 

fragment Kroniki Parafii Wiśniowa, którą spisał  

Ks. Edward Papeć 

Cmentarz przy drodze 964 
Wiśniowa—Kobielnik 

Rys. Natalia 
Dziadkowiec 

Stała się rzecz niewiarygodna! Nad Rabą zda-
rzył się cud! Cud, który, który niesie pokrze-
pienie dla osłabłych serc i który doprowadził 
do ocalenia od najazdu obcych wojsk.  

CUD NAD RABĄ  

Od wielu dni przez nasze ziemie przewala się niczym szarańcza chmara wojsk rosyjskich. 

Front rozciągał się przez: Myślenice Droginię, Łęki, Trzemeśnię, Zasań, Lipnik, Wiśniową  

i Kasinę Wielką. Żołnierze spali w polach, napadali na domostwa, rabowali i dopuszczali 

się gwałtów. Przerażenie i strach padł na miejscową ludność. Moskale szykowali się zająć 

nasze ziemie. Przerażony lud modlitwą błagał Matkę Najświętszą Panią Myślenicką o łaskę 

opieki. I wtedy zdarzył się cud! Rankiem Pani Przenajświętsza okryła swym płaszczem 

modlące się miasto. Gęste mgły zaległy nad Myślenicami, a w pierwszych promieniach 

słońca na niebie ukazał się świetlisty wizerunek Pani Myślenickiej. Widok ten odebrał Ro-

sjanom wolę walki, a wrogie odziały pogubiły się i osłabła siła ataku. Niewiarygodne zda-

rzenie nad Rabą! Tą historią żyje całe miasto. Gdy Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?  

BG 



STR. 14 RAZEM 
  

Ze wspomnień o Legionach 

 Wybuch światowego konfliktu, jakim była I wojna 

światowa stał się nadzieją dla Polaków, którzy marzyli i nie-

podległości. Wraz ze zbliżaniem się działań wojennych w 

okolice Myślenic tutejsi harcerze prowadzili korespondencję 

z kolegami walczącymi na froncie, posyłali im paczki        z 

żywnością i odzieżą, opiekowali się ich rodzinami. Harcerze 

zaznaczali na mapie miejsca, gdzie walczyły Legiony, uczyli 

się legionowych piosenek, czytali broszury o I i II bryga-

dzie. Tych, którzy gotowi byli do podjęcia walki odsyłano do Legionów. Jeszcze w sierpniu 1914 

roku niektórzy skauci utworzyli pocztę rowerową, która służyła władzom legionowym. 16 sierpnia 

1914 roku utworzono w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy, który zapowiedział tworzenie Le-

gionów. Organizacją oddziałów zajęły się departamenty wojskowe Naczelnego Komitetu Narodo-

wego powstałe w Krakowie i we Lwowie. Drużyny sformowane były w 1. kompanię i odbywały się 

ćwiczenia codziennie od 7 rano do 7 wieczór z dwugodzinną przerwą na obiad. Legioniści przerobi-

li musztrę, ćwiczenia z karabinami i ćwiczenia polowe. 12 września 1914 roku zostali wcieleni 2. 

pułku Legionów. Pojawiły się problemy z umundurowaniem żołnierzy, krawcy nie posiadali wy-

starczającej ilości materiału na ich uszycie. Pomimo to ochotnicy otrzymywali mundur i dwie pary 

butów. […] Większość legionistów rekrutowała się z chłopów i uczniów gimnazjów. Legionistom 

pomoc niosła 

Liga Kobiet. Najstarsze Koła i Ligi Kobiet powstawały w 

1915 roku, a w połowie 1916 roku na terenie Galicji i Ślą-

ska istniało już 109 Kół kobiet. Legioniści otrzymywali od 

nich odzież i utrzymanie oraz tworzone były tymczasowe 

schroniska dla rekonwalescentów, zbierane były fundusze 

na 

Legiony, w niedziele panie wygłaszały odczyty w okolicz-

nych wsiach, rozdawały broszury. Poruszano w nich tema-

tykę niepodległościową oraz legionową. Zbierane były 

fundusze na żołd i koszty podróży legionistów, admini-

strację, na rzecz zorganizowania choinki dla biednych 

dzieci i gwiazdki dla legionistów, na bieliznę, słodycze 

wysyłano do szpitali, na fundusz wdów i sierot po zmar-

łych legionistach. 

Źródło: Myślenice monografia miasta 

pod redakcją Tomasza Gąsowskiego Myślenice – Kraków 

2012 
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Czy królom był równy? 

 Piłsudski to jeden z najwybitniejszych Polaków 

minionego stulecia. Był przedstawicielem pokolenia, 

które przyszło na świat w niezwykle trudnym okresie, 

po klęsce powstania styczniowego, kiedy zaprzepasz-

czone zostały nadzieje na odzyskanie własnego, niepod-

ległego państwa. Piłsudski zaliczał się do 

„niepokornych”, tych, którzy nie zwątpili. 

Walce, najpierw o niepodległość Polski, a potem o jej 

utrzymanie, poświęcił całe swe dorosłe życie. 

Drogę do Niepodległej Piłsudski rozpoczął w szeregach 

socjalistycznych. Uważał, że „socjalista w Polsce dążyć 

musi do niepodległości kraju, a niepodległość jest zna-

miennym warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce”. 

Z tego właśnie powodu zmierzał do przekształcenia re-

wolucji 1905 – 1907 r. w narodowowyzwoleńcze po-

wstanie. 

Największym wrogiem niepodległości Polski zawsze była dla Piłsudskiego Rosja. 

Wałczył z nią, gdy panował tam car, i później, kiedy władzę objęli bolszewicy. Przeciwko carskiej 

Rosji przygotowywał w Galicji swych strzelców i prowadził do boju legionistów. Z komunistyczną 

Rosją zmierzył się już jako Naczelny Wódz stworzonej przez siebie polskiej armii. Nie lekceważył 

jednak innych zagrożeń, zwłaszcza ze strony Niemiec. Pragnął, by Polska zawdzięczała bezpieczeń-

stwo własnej sile, i siłę tę starał się budować. Ważnym dla Piłsudskiego był okres, gdy kierował wal-

ką o granice państwa. Gdy w odbudowującej się Rzeczypospolitej wprowadzał demokratyczne regu-

ły. Gdy stawiał przed sobą i swoim otoczeniem wielkie, z pozoru nieosiągalne cele. 

Po śmierci Piłsudski spoczął na Wawelu, w ostatniej drodze towarzyszyły mu nieprzebrane tłumy 

ludzi, zarówno w Warszawie i Krakowie, jak i przy trasie wiozącej trumnę pociągu. Zgodnie z ostat-

nią wolą Marszalka jego serce spoczęło na wileńskim cmentarzu, tam, gdzie pochowana została jego 

matka. 

źródło: Włodzimierz Suleja „Marszałek Piłsudski” Wyd. Dolnośląskie Wrocław 2001 
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My, Pierwsza Brygada  

Słowa Tadeusz Biernacki, Andrzej Tadeusz Hałacin ski 
na melodię: Przejs cie przez morze Czerwone 
 

Na temat powstania tej najbardziej znanej pies ni Legio-

no w krąz ą dwie wersje. Pierwsza głosi, z e pies n  napisał 

17/18 lipca 1917 r., w pociągu wiozącym internowa-

nych legionisto w z Modlina do obozu w Szczypiornie, 18

-letni z ołnierz I Brygady Tadeusz Biernacki, po z niejszy 

wybitny inz ynier chemik, zmarły na emigracji w Szwaj-

carii. 

Druga wersja jako autora podaje Andrzeja Tadeusza Ha-

łacin skiego, ro wniez  legionistę, po z niejszego literata i 

podpułkownika WP, zamordowanego w Katyniu. We-

dług tej wersji A. T. Hałacin ski, wcielony do armii au-

striackiej, napisał Pierwszą Brygadę we wrzes niu 1917 

r., zaprezentował publicznie w Terlago pod Trydentem. 

Sprawa autorstwa pies ni trafiła do Wojskowego Biura 

Historycznego, kto re dopiero w roku 1939 uznało, z e 

pies n  jest utworem wspo lnym. A.T. Hałacin ski napisał trzy pierwsze zwrotki, T. Bernacki 

szes c  dalszych. Werdykt ten nie jest jednak dla wszystkich przekonywujący. Jeszcze wczes niej 

w II Brygadzie Legiono w s piewano „Legiony to są Termopile” – tekst nieznanych autoro w. 

Wątek literacki pies ni usiłowali rozwijac  podobno inni jeszcze legionowi poeci, ze znanym 

Jo zefem Mączką na czele. Słowem, utwo r ten mo gł byc  pierwowzorem czy tez  inspiracją do 

napisania Pierwszej Brygady. 

Marszałek Jo zef Piłsudski, kto ry nazwał kiedys  ten utwo r „ najdumniejszą pies nią jaką kie-

dykolwiek Polska stworzyła”, uznawał raczej autorstwo Tadeusza Biernackiego. W roku 1924 

przyjął go na specjalnej audiencji w Belwederze. Pod wpływem tego spotkania i rozmowy z 

Jo zefem Piłsudskim – Biernacki dopisał pozostałe zwrotki. Nie były to udane pro by literackie. 

W wojsku i ws ro d społeczen stwa s piewano jednak zwykle zwrotki nr 1, 3 i 5 oraz refren, czyli 

dominowały tu teksty Hałacin skiego. „My, Pierwsza Brygada” pozostała pies nią kombatancką, 

dumną i rozgoryczoną, gorzką i gniewną na tę częs c  narodu, kto ra nie szanowała legionowego 

czynu i wiary w niepodległos ci. Pies n © miała swo j trudny z ywot i ma zresztą nadal! Budziła 

ogromne sprzeciwy w s rodowisku endeckim. Omo wienie sporo w politycznych woko ł pies ni 

wymagałoby obszernego studium. 
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Pieśń o Wodzu miłym  

Piosenka ta należała do obowiązkowej edukacji patrio-

tycznej w szkołach polskich przed wojną. Obiektywie trze-

ba przyznać, że z kilku dziesięciu chyba utworów o mar-

szałku Józefie Piłsudskim – ten jest jednym z najładniej-

szych. Tekst powstał w I Brygadzie. Mało znany jest fakt, 

że na melodię ludową tekst ten czy też ostatecznie zredago-

wał młody wówczas Wacław Biernacki, późniejszy pułkow-

nik, komendant twierdzy brzeskiej i źle, niestety, przyjęty 

sanacyjny polityk. 

Piechota   

Ta popularna piosenka „o szarej piechocie”  pochodzi 

z lat 1914-1918. Dziś trudno dociec, gdzie i kiedy po-

wstała. Na pewno do jej powstania przyczynił się żarto-

bliwy spór „ ułani kontra piechota”. Zbyt dużo już było 

piosenek o ułanach, za mało „ o szarej piechocie”, cho-

ciaż jedni i drudzy dzielnie walczyli i ginęli za Polskę. 



STR. 18 RAZEM  

Białe róże  

Były w Legionach trzy znane pieśni o Jasieńku 

czy też Jasiuleńku, który nie powrócił z wojny:  

A na tej łące, Hej, minęły moje dni oraz Białe ró-

że. Wersja trzecia najbardziej przypomina obecnie 

śpiewaną. Właściwie można mówić tu o zręcznej 

redakcji czy też opracowaniu literackim motywu 

ludowego przez Kazimierza Wroczyńskiego. 

Wroczyński, znany już literat, dramaturg, założy-

ciel kabaretu „Czarny Kot” dobrał sobie do tej 

pracy nad legionowym utworem kompozytora 

Mieczysława Kozar-Słobódzkiego. Z tej współ-

pracy w roku 1918 powstała ta czuła i piękna pio-

senka. 

Rozmaryn  

 Pierwsze zwrotki tej popularnej 

pieśni żołnierskiej ułożono jeszcze przed 

rokiem 1914. Pozostałe dopisano już w 

Legionach. Niewykluczone, że ich auto-

rem był Wacław Denhoff-Czarnocki. W 

Legionach śpiewano jeszcze inną, podob-

ną piosenkę O  mój ty zielony Edwarda 

Słońskiego. Nie zrobiła ona jednak póź-

niej takiej kariery jak anonimowy Rozma-

ryn… 

Pieśni wybrała Magdalena Murzyn 
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Złota polska jesień za oknem, a w szkole biało i czerwono. W salach 
lekcyjnych co roku dominowały gazetki o tematyce patriotycznej 
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Jak Polacy dochodzili do niepodległości? 

15. VIII. 1772 roku trzej nasi sąsiedzi dokonali I rozbioru Polski. Caryca rosyjska- Kata-

rzyna II odebrała Polakom część Białorusi, aż po Dźwinę i górny Dniepr oraz Inflanty Pol-

skie. Król Prus – Fryderyk II zagarnął Pomorze Wschodnie (bez Gdańska), Warmię i Pół-

nocną Wielkopolskę. Władca Austriacki Józef II wziął południową Małopolskę aż po górną 

Wisłę i San oraz Podole, czyli zachodnią część Ukrainy (Galicja). 

21 lat później – w 1793r – Prusy i Rosja podpisały II rozbiór Polski. Zagarnęły wtedy: 

wschodnie kresy (Rosja); Wielkopolskę, Kujawy z Włocławkiem, Gdańsk i Toruń (Prusy). 

Przy Polsce został jedynie niewielki skrawek ziem z Warszawą i Krakowem. 

W roku 1795 państwo polskie przestało istnieć. Rosja, Prusy i Austria zawarły ostatecz-

ną umowę, dzieląc między siebie resztę ziem polskich.  

Mimo, że Polska zniknęła z mapy świata, nie zniknęła z serc Polaków, którzy niemalże 

od razu podjęli próby odzyskania niepodległości. 

24 marca 1794 roku wybuchło powstanie kościuszkowskie skierowane przeciw Rosji, a 

następnie także Prusom. Spowodowane zostało II rozbiorem Polski (23. I. 1793r.) oraz 

groźba następnego podziału kraju, rządami targowiczan, okupacją rosyjską, a także reduk-

cją wojska. Pośrednią przyczyna wybuchu powstania była także rewolucja francuska, któ-

ra dała Polakom nadzieję uratowania ojczyzny. Nawet hasła naszego powstania: 

„Wolność, Równość, Całość, Niepodległość” nawiązywały do rewolucji francuskiej.  

Polscy emigranci działający w Dreźnie (Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki) założyli organiza-

cję spiskową. To oni wybrali Kościuszkę na naczelnego wodza powstania. 

Dnia 24 marca 1794r. na krakowskim rynku w asyście mieszczan i wojska Tadeusz Ko-

ściuszko został zaprzysiężony, jako naczelnik powstania. W tym samym dniu wojsko pol-

skie ruszyło ku stolicy. Mimo początkowych zwycięstw powstanie upadło. Główną tego 

przyczyną była znaczna przewaga wojskowa Rosji (300 tys. żołnierzy, przeciwko 70 tys. 

Polaków). Powstanie upadło 16 listopada 1794 roku, a w niecały rok później dokonał się III 

rozbiór Polski. Jednak w Polakach nie umarł duch patriotyzmu. Będąc na emigracji utwo-

rzyli Legiony Polskie (1797r.) we Włoszech, które miały walczyć u boku Napoleona Bona-

parte.  

Polacy mieli nadzieję pokonać Austrię i wyzwolić przynajmniej część Rzeczypospolitej. 

Jednakże marzenia te nie spełniły się. Napoleon podpisał pokój z Austrią, a legiony wysłał 

na wyspę Santo Domingo, gdzie miały bronić kolonialnego terytorium Francji. Tych Pola-

ków, których nie wysłano na Haiti wcielono do wojska obcych krajów (głównie Włoch).  
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Bonaparte w kilka lat później spełnił jednak jedna nadzieje Polaków. W 1807 roku, po 

zwycięskiej wojnie z Rosją utworzono Księstwo Warszawskie z ziem II i III zaboru pru-

skiego. W tym samym roku nadano Księstwu konstytucję. Jednak szczęście Polaków nie 

trwało długo. Podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1814r. z ziem polskich utworzono 

trzy twory polityczne o zróżnicowanej sytuacji ustrojowej, prawnej i międzynarodowej. 

Były to: Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Królestwo Pol-

skie (pod rządami Romanowów).  

Początkowa euforia, jaka ogarnęła Polaków tuz po utworzeniu Królestwa i nadaniu mu 

konstytucji w krótkim czasie zmieniła się w wielkie rozczarowanie. Bardzo szybko oka-

zało się, że postanowienia konstytucji nie będą przestrzegane. Wprowadzenie cenzury, 

tajna policja pod przewodnictwem Mikołaja Nowosilcowa, a szczególnie znęcający się 

nad żołnierzami wódz wojska polskiego – książę Konstanty - doprowadziły do tego, że 

Polacy po raz kolejny i nie ostatni w swej historii zaczęli szykować powstanie. Wybu-

chło ono w nocy z 29 na 30 listopada 1830r. i nazywane było Powstaniem Listopado-

wym. Początkowo Polacy odnosili zwycięstwa - przeprowadzili udany atak na Arsenał, 

a wojska rosyjskie wycofały się z Warszawy. Przełomowym momentem był styczeń 

1831r., kiedy to Sejm uchwalił detronizację cara Mikołaja I. Od tej chwili powstanie 

przerodziło się w polsko- rosyjską wojnę o niepodległość. W początkowym etapie woj-

ny odnieśliśmy szereg zwycięskich bitew m.in. pod Stoczkiem, Wawerem, Grochowem. 

Jednak zwycięska bitwa nie oznacza zwycięskiej wojny. „Ostrożne” prowadzenie woj-

ny, zwlekanie z ofensywą doprowadziły do tego, że w decydującej bitwie pod Ostrołę-

ką ponieśliśmy klęskę. Było to równoznaczne z przegraniem wojny.   

Od tej chwili dla Polaków zaczęła się nowa epoka – Wielka Emigracja. Po upadku po-

wstania prawie 10 tys. ludzi musiało z powodów politycznych opuścić kraj. Wśród nich 

byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, którzy poza krajem 

żyli, działali i swoimi osiągnięciami rozsławiali imię swej ojczyzny.   

Niedługo po klęsce powstania listopadowego Towarzystwo Demokratyczne Polskie 

(TPP) planowało nowe powstanie, które miało wybuchnąć we wszystkich zaborach 

równocześnie. Jednak policja pruska aresztowała jednego z przywódców Towarzystwa 

oraz znalazła przy nim dokumenty zawierające plany powstania. W związku z tym pla-

ny uległy zawieszeniu. Jedna nie do wszystkich dotarła ta wiadomość. Do próby po-

wstania doszło w Krakowie z 21/22 lutego 1846r. Jednak jak można się było spodzie-

wać nie osiągnęliśmy zwycięstwa, a skutkiem powstania było zlikwidowanie Rzeczpo-

spolitej Krakowskiej i wcielenie jej obszaru do Austrii.   
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Po powstaniu listopadowym na kraj spadły liczne represje. Namiestnikiem Królestwa 

został Iwan Paszkiewicz, który swe rządy rozpoczął od wzniesienia Cytadeli Warszawskiej 

– miejsca więzień i straceń powstańców. Mimo to Polacy nie rezygnowali z dążeń niepod-

ległościowych. Społeczeństwo polskie podzieliło się na zwolenników dwóch ugrupowań 

politycznych: Czerwonych i Białych. Czerwoni szykowali powstanie, jednak ich działal-

ność została wykryta. Aby uniemożliwić rozpoczęcie zrywu margrabia Aleksander Wielo-

polski, powołany przez cara na stanowisko Naczelnika Rządu Cywilnego, zwolennik ugo-

dy z caratem, zaplanował „brankę” (przymusowy pobór do wojska carskiego). To jednak, 

wbrew oczekiwaniom, zamiast zapobiec wybuchowi walk tylko, je przyspieszyło. Powsta-

nie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863roku. Jego pierwszym przywód-

ca był Stefan Bobrowski, następnie Ludwik Mierosławski, po nim funkcje tę pełnił Marian 

Langiewicz, a jako ostatni Romuald Traugutt, który na wiosnę 1864r. został aresztowany, a 

następnie stracony na stokach Cytadeli. W marcu 1864r. carat nadał chłopom ziemie na 

własność, co odciągnęło ich od powstania.  

Powstanie Styczniowe było ostatnim zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków w XIX 

w. Podobnie jak poprzednie próby odzyskania niepodległości zakończyło się klęską. Tysią-

ce Polaków wywieziono na Syberię, nastąpiła rusyfikacja kraju oraz zlikwidowano odręb-

ność Królestwa, powołując na jego miejsce Kraj Nadwiślański.  

Okres po powstaniu był dla Polaków bardzo ciężki. W zaborach spadały na nich ostre 

represje. Musieli walczyć z rusyfikacją i germanizacją: urzędów, administracji, szkolnic-

twa, a nawet Kościoła. Postawę Polaków bardzo dobrze oddaje wiersz K.K. Baczyńskiego:  

„Byłeś jak wielkie, stare drzewo, 
narodzie mój jak dąb zuchwały, 
wezbrany ogniem soków źrałych, 
jak drzewo wiary, mocy, gniewu.  

I jęli ciebie cieśle orać 
i ryć cię rylcem u korzeni, 
żeby twój głos, twój kształt odmienić, 
żeby cię zmienić w sen upiora.  

Jęli ci liście drzeć i ścinać, 
byś nagi stał i głowę zginał.  
 
Jęli ci oczy z ognia łupić, 
byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. 
 
Jęli ci ciało w popiół kruszyć,  
by wydrzeć Boga z żywej duszy.  
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 I otoś stanął sam, odarty, 
jak martwa chmura za kratami, 
na pół cierpiący, a pół martwy,  
poryty ogniem, batem, łzami. 
 
W wielkości swojej – rozegnany, 
w miłości swojej – jak pień twardy,  
haki pazurów wbiłeś w rany 
swej ziemi. I śnisz sen pogardy. 
 
Lecz kręci się niebiosów zegar 
i czas o tarczę mieczem bije, 
i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, 
posłuchasz serca: serce żyje […]  

Polacy po klęsce powstania styczniowego stracili wiarę we wszelkie zbrojne zrywy. Jed-

nak można walczyć nie tylko mieczem, ale także słowem. Jak niegdyś Józef Wybicki, 

który napisał pieśń dla Legionów, tak inni artyści polscy tworzyli ku pokrzepieniu serc 

Polaków. Tworzyli, by umocnić naród w walce z germanizacją oraz rusyfikacją, by 

przypomnieć im o tradycji, z której mogą czerpać siłę. Wśród tych osób można wymie-

nić Jana Matejko, który malował obrazy historyczne przedstawiające największe trium-

fy naszego narodu np. Bitwę pod Grunwaldem, Hołd Pruski i wiele innych, a także 

wielu pisarzy, takich jak H. Sienkiewicz, B. Prus, E. Orzeszkowa oraz M. Konopnicka.  

Na uwagę zasługują także inne wydarzenia, które udowadniają nam, że można walczyć 

o wolność nie tylko na wojnie. Jednym z nich jest strajk dzieci Wrzesińskich, które po 

wycofaniu języka polskiego z lekcji religii odmówiły odpowiadania po niemiecku, za co 

były poddawane chłoście, a ich rodziców protestujących przeciwko takiemu postępo-

waniu karano nawet więzieniem. Było to w 1901r. Poetka Maria Konopnicka pod wra-

żeniem tych wydarzeń napisała „Rotę”, która zaczyna się od słów : „Nie rzucim ziemi, 

skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy! Polski my naród, polski lud, Królewski 

szczep Piastowy”.  

Drugim znaczącym wydarzeniem była „walka” Michała Drzymały – polskiego chłopa, 

który omijając przepisy zakazujące budowy domu bez zgody władz niemieckich, za-

mieszkał w wozie cyrkowym.  

Ostatecznie największą rolę w odzyskaniu niepodległości odegrała I wojna światowa 

oraz działalność Józefa Piłsudskiego, który korzystając z wolności panującej w autono-

micznej Galicji, stworzył organizacje o charakterze wojskowym. Powstały w 1908r. 

Związek Walki Czynnej w przyszłości stanie się zaczątkiem polskiej armii, z kolei 

Związek Strzelecki prowadził głównie przeszkolenie wojskowe młodzieży.  
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W latach 1912- 1914 problem państwowości polskiej nie istniał na arenie międzynarodo-

wej. Polska nie istniała na mapie świata, ani w świadomości społeczeństw zachodnich. Tyl-

ko w polskim społeczeństwie tliła się nadzieja, że „wielka wojna” zmieni bieg dziejów Eu-

ropy i pozwoli na odzyskanie przez Polskę niepodległości.   

W momencie wybuchu wojny – 28 lipca 1914r. – Józef Piłsudski opowiedział się po stro-

nie państw centralnych, gdyż uważał, że szanse mamy u boku państw należących do Trój-

przymierza, poza tym liczył się z tym, że w przyszłości dojdzie do wojny z Rosją, stąd po-

trzeba tworzenia polskich oddziałów za zgodą Austro – Węgier.   

3 sierpnia 1914r. komendant główny - Józef Piłsudski – uformował Pierwszą Kompanię 

Kadrową, a niedługo potem Legiony Polskie. Z czasem zostały utworzone trzy brygady. 

Pierwszą z nich dowodził Piłsudski, Drugą generał J. Haller, a Trzecią Stanisław Szeptycki. 

Walcząc u boku armii austriackiej zajęły Królestwo Polskie. Jednakże wobec milczenia 

państw centralnych w sprawie przynależności ziem polskich, Piłsudski wstrzymał zaciąg 

do Legionów i zaczął rozbudowywać utworzoną przez siebie 8.09.1914r. tajną Polską Or-

ganizację Wojskową (POW), której celem miała być zbrojna walka z Rosją o niepodległość 

Polski. Początkowo organizacja prowadziła wywiad i instruktaż wojskowy.   

Jednocześnie szeroką akcję na rzecz odrodzenia państwa polskiego prowadzili działacze 

polscy na zachodzie: Związek Emigracyjny w USA, „Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny w 

Polsce”, działający z inicjatywy H. Sienkiewicza i I. Paderewskiego w Szwajcarii, Agencja 

Polska w Lozannie itp. Podjęły działania zmierzające do przywrócenia niepodległości Pol-

ski i przypomniały opinii międzynarodowej o Polakach i ich marzeniach o wolności. 

Drugi rok wojny nie przyniósł żadnych zmian w sprawie polskiej, a państwa zaborcze nie 

dopuszczały do poważniejszego rozwoju polskich formacji.   

Istotne zmiany mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej, nastąpiły pod koniec 1916 

roku. Pierwszy wniosek w sprawie wskrzeszenia Polski postawiono w parlamencie wło-

skim w grudniu 1916 roku, ale w znaczący sposób poruszył tę kwestię prezydent USA W. 

Wilson w styczniu w1917r.; był to widoczny efekt działań poloni amerykańskiej z Pade-

rewskim na czele. Ponadto wojna pociągała za sobą ogromne straty w ludziach. W związ-

ku z tym dnia 5 listopada 1916r. generalni gubernatorzy Niemiec i Austro – Węgier ogłosili 

w imieniu cesarzy akt dotyczący utworzenia państwa polskiego „z ziem polskich panowa-

nia Rosji wydartych”. Władzę w tym tworze państwowym bez określonych granic i stop-

niu suwerenności powierzono Tymczasowej Radzie Stanu. Państwa centralne liczyły na to, 

iż dzięki temu pozyskają kilka dywizji polskich.   

W 1917 roku żołnierzom Legionów Polskich nakazano złożenie przysięgi wierności ce-

sarzom niemieckiemu i austriackiemu. Piłsudski uznał, że oto nadszedł czas, by zerwać 

współpracę z państwami Trójprzymierza. 
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Zarówno on, jak i jego współpracownicy odmówili złożenia przysięgi, za co spadły na 

nich ostre represje, a sam Piłsudski został uwięziony w Magdeburgu. Po tym wydarze-

niu część oficerów pozostawała w obozach, zaś oficerowie pozostali w wojsku kierowali 

akcja polityczną (m.in. Edward Rydz – Śmigły).   

Na mocy decyzji cesarzy Niemiec i Austro – Węgier 12.09.1917r. powstała w Warszawie 

Rada Regencyjna jako najwyższa władza państwowa Królestwa Polskiego.   

Rewolucja październikowa w Rosji, która wybuchła 7.XI. 1917r. i wiążąca się z nią 

krwawa wojna domowa, a następnie powstanie władzy bolszewickiej zmieniły układ 

stosunków międzynarodowych w Europie. Niemcom na rękę był rozkład wewnętrzny 

Rosji, który umocnił ich pozycje na wschodzie. Armia rosyjska przestała istnieć, a wła-

dze bolszewickie dążyły do pokoju. Rozmowy pokojowe rozpoczęły się 22 grudnia 

1917r. O sprawie polskiej zaczęli mówić dopiero przywódcy zachodni.  

Od 15 lipca 1917 r. we Francji działał Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmow-

skim na czele. Komitet ten pozostał reprezentantem naszego narodu aż do schyłku woj-

ny, która zakończyła się 11 listopada 1918r. kapitulacja Niemiec w Compiegne. Później 

natomiast uczestniczył on w przygotowaniu i podpisaniu w czerwcu 1919 roku traktatu 

wersalskiego.  

Podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu państwa, które zwyciężyły ustaliły, iż do ziem 

polskich należeć będzie Wielkopolska i Pomorze Wschodnie, jednak bez Gdańska, któ-

ry był Wolnym Miastem pod opieka Ligi Narodów. Na Warmii, Mazurach i Górnym 

Śląsku miał zostać przeprowadzony plebiscyt, tak by ludność tych obszarów sama za-

decydowała do jakiego państwa chce się przyłączyć. Odrodzone państwo polskie po 

ponad 120 latach znów pojawiło się na mapie. Po katastrofie państw centralnych Piłsud-

ski wypuszczony na wolność dnia 10 listopada 1918r, powrócił do Warszawy i przejął z 

rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, następnie zaś (14 listopada 1918r) cywilną.  

Państwo polskie zniknęło z map Europy na ponad 120 lat. Liczne powstania nie dopro-

wadziły do zmiany tej sytuacji. Dopiero zakończenie I wojny światowej otworzyło dro-

gę do odzyskania niepodległości, a dzień 11 listopada 1918 roku uznano za dzień odzy-

skania niepodległości.  

Pragnienie ocalenia choćby odrobiny niezależności popychało polityków i społeczeń-

stwo polskie do ofiar, bez których być może dzisiaj Polski nie byłoby na mapie Europy. 

Mimo niezliczonych przeszkód społeczeństwo polskie potrafiło przetrwać okres niewo-

li rozbiorowej, a zachowując ducha narodowego- odzyskać niepodległość.  

BG 
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