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Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku
Subiektywne oraz prywatne spojrzenie

Aleksander Gąsiorski
Oddział Częstochowski SEP, Członek Centralnej Komisji Historycznej SEP

W dniu 11 listopada 2020 roku przypadła 102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W czasie zaborów 
Polacy różnymi sposobami usiłowali uzyskać niepodległość narodową oraz ekonomiczną. Chciałbym przedstawić 
swoje prywatne, dyskusyjne spojrzenie, jak do tego doszło po 123 latach zaborów, po powstaniach zbrojnych i wojnie 
światowej, która nie miała wówczas jeszcze numeru. W niniejszym szkicu chciałbym pokazać, jaka była rola Polaków-
-techników, a szczególnie tych znających zasady telekomunikacji i elektryki, w czasach powstań narodowych i w okre-
sie między tymi powstaniami, a następnie w czasie  Wielkiej Wojny Światowej. Pod pojęciem Wielka Wojna Światowa  
rozumiem konflikt, który dziś nosi nazwę I wojna światowa.

Modlin, przy czym konstrukcja telegrafu oraz stosowany 
kod był znacznie prostszy niż we francuskich telegrafach 
optycznych Claude Chappe’a. Aby ten telegraf optyczny był 
skuteczny w działaniu, ze względu na odległość i ukształ-
towanie terenu, oprócz stacji docelowych (końcowych) po-
siadał dwie lub trzy wieże (stacje) przekaźnikowe. Osoba 
znająca stosowany kod telegraficzny, obserwując ustawie-
nie ramion semafora którejkolwiek wieży, mogła odczytać 
tekst depeszy. Zapewne ten telegraf optyczny funkcjonował 
w Warszawie również przed Powstaniem Listopadowym, ale 
w jego czasie, w lipcu 1831 roku, podczas rady wojennej 
generał dywizji Wojsk Królestwa Polskiego (wódz naczelny 
powstania) Ignacy Prądzyński poprosił pułkownika inżynie-
ra wojskowego Józefa Bema z Korpusu Artylerii i Inżynierii, 
aby ten dowiedział się od porucznika Aleksandra Szopo-
wicza (dowodzącego samodzielnym plutonem rakietników 
konnych) czy potrafi on układać znaki telegrafów. Potrafił 
i zmiana znaków uniemożliwiła szpiegom zewnętrznym od-
czytanie depesz, które władze powstańcze przesyłały mię-
dzy miastem a twierdzą. 

Należy dodać, że inżynier Józef Bem, człowiek ciekawy 
praktycznych zastosowań nowinek technicznych, był auto-
rem pierwszej książki w języku polskim O machinach paro-
wych, tom I (Drukiem Piotra i Augusta Pillerów we Lwowie 
w 1829 roku, stron 220), następnych planowanych tomów 
autor nie miał czasu napisać. 

Po zakończonym klęską Powstaniu Listopadowym jed-
nym z głównych kierunków emigracji polskiej była Francja. 
We Francji w 1835 roku generał inżynier Józef Bem, mię-
dzy innymi, założył Towarzystwo Politechniczne Polskie 

Całkowita utrata niepodległości Polski

Ostatniego III rozbioru Polski w 1795 roku dokona-
ły: Rosja, Austria i Prusy, a Polska zniknęła jako niezależny 
byt z mapy Europy. W okresie Wojen Napoleońskich utwo-
rzono z części ziem polskich Wielkie Księstwo Warszawskie 
istniejące w latach 1807-1815, formalnie niepodległe, z wła-
sną konstytucją, sejmem, rządem i armią oraz suwerennym 
władcą, którym był król saski. Po upadku Napoleona w 1913 
roku, Kongres Wiedeński, czyli konferencja międzynarodowa 
przedstawicieli szesnastu państw europejskich zwołana w 
Wiedniu, trwająca od września 1814 roku do początku czerw-
ca 1815 roku, przeprowadziła rewizję terytorialną w Europie. 
Głównym orędownikiem sprawy polskiej był rosyjski impera-
tor car Aleksander I, który zgodnie ze swoim interesem dopro-
wadził do utworzenia Królestwa Polskiego (Kongresowego), 
złożonego z części dawnych ziem polskich, pozostających w 
unii personalnej z Rosją (każdy car rosyjski nosił jednocze-
śnie tytuł króla Polski). Królestwo Polskie w latach 1815-1832 
posiadało własną konstytucję, sejm, wojsko, monetę i szkol-
nictwo, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim, 
politykę zagraniczną prowadził król Polski. 

Działania inżynierów  
w czasie Powstania Listopadowego

W krajowych opracowaniach oraz na portalach interne-
towych można znaleźć informację o działającym już w 1830 
roku telegrafie optycznym na trasie Warszawa – Twierdza 
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w Paryżu, którego celem było udzielanie pomocy Polakom, 
przedstawicielom zawodów technicznych przebywającym 
na emigracji we Francji oraz pomoc chętnym w podejmowa-
niu studiów na francuskich wyższych uczelniach technicz-
nych. Towarzystwo to dało impuls do tworzenia kolejnych 
polskich towarzystw i organizacji technicznych. W latach 
1832-1848 we Francji studiowało ponad tysiąc emigrantów 
polskich, z czego niecała ¼ na uczelniach technicznych, co 
było sukcesem, gdyż na uczelniach technicznych ściśle był 
przestrzegane limity przyjęć. Ten doskonały wynik kształce-
nia inżynierów to także w znacznym stopniu zasługa Towa-
rzystwa Politechnicznego Polskiego oraz osobiście generała 
inżyniera Józefa Bema.

 Przy pogarszającym się stosunku władz francuskich 
i opinii publicznej do Polaków, wielu (przede wszystkim woj-
skowych) zdecydowało się na dalszą emigrację, często do 
krajów, w których mogli dalej toczyć walkę przeciwko za-
borcom i rozwijać swoją karierę wojskową. Wyemigrowało 
również wielu inżynierów – Polaków, którzy ukończyli studia 
we Francji. Jednym z takich krajów kolejnej dużej emigracji 
było Imperium Osmańskie, do którego wyemigrował mię-
dzy innymi generał inżynier Józef Bem oraz znaczna grupa 
oficerów i wykształconych techników. Wykorzystując swo-
je wykształcenie oraz zdolności polscy emigranci wspierali 
reformujące się Imperium Osmańskie w tworzeniu struktury 
kolejowej i budowaniu linii telegrafu elektromagnetycznego. 
Cywilne działania techniczne Polaków znakomicie opisał 
profesor Bolesław Orłowski w swojej książce pt. Osiągnię-
cia inżynierskie wielkiej emigracji (Wydawnictwo Fundacji 
im. Świętosławskiego wspierania nauki w Polsce, Instytut 
Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Wydawnictwo IHNOiT 
PAN, Warszawa 1992, s.186. ISBN 83-900482-4-8). Oficero-
wie Polacy, po przejściu na islam, działali w armii i brali czyn-
ny udział w Wojnie Krymskiej w latach 1853-1856 toczonej 
między Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim i jego 
sprzymierzeńcami (Wielką Brytanią, Francją i Królestwem 
Sardynii). Rosjanie przegrali tę wojnę, a na to zwycięstwo 
zdecydowany wpływ miały nauka i technika. 

Polska po Powstaniu Listopadowym

Po Powstaniu Listopadowym w lutym 1832 roku król pol-
ski i imperator rosyjski Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję 
Królestwa Polskiego zastępując ją Statutem Organicznym, 
likwidując sejm, wojsko, wzmacniając związek Królestwa Pol-
skiego z Cesarstwem (przy zachowaniu autonomii administra-
cyjnej). Przywrócił urząd namiestnika imperatora sprawującego 
władzę cywilną i wojskową na ziemiach Królestwa Polskiego.

Powstanie Styczniowe

Jak podano na stronie internetowej: http://www.polskipe-
tersburg.pl/hasla/traugutt-romuald Romuald Traugutt (dyktator 
Powstania Styczniowego), „pozostający na etacie batalionów 
saperskich”, w dniu 25 stycznia 1859 roku został odkomende-
rowany jako oficer nadetatowy do Zakładu Techniczno-Gal-
wanicznego w Petersburgu. Zakład Techniczno-Galwaniczny 

został utworzony w 1857 roku i był podległy sztabowi głów-
nego inspektora wojsk inżynieryjnych, łącząc w sobie jednost-
kę szkoleniową, badawczą i wojskową, a jego podstawowym 
zadaniem było wdrażanie do celów wojskowych zjawisk wy-
wołanych przez prąd elektryczny. Zakład ten wkrótce zmienił 
nazwę na Oficerska Szkoła Elektrotechniczna. Romuald Trau-
gutt w ciągu dwóch lat prac  poznał między innymi zasady fi-
zyki (wykładowca profesor Emil Ch. Lenz, który w 1834 roku 
sformułował Prawo Lenza) i chemii (wykładowca profesor 
Aleksiej I. Chodniew). W czasie pobytu w Zakładzie utrzymywał 
kontakty z rosyjskimi wojskowymi – Polakami. W sierpniu 1859 
roku został kapitanem saperów. Niepotwierdzone informacje 
mówią, że w Zakładzie prowadził badania zdalnego elektrycz-
nego odpalania materiałów wybuchowych. 

Znając doskonale zasady elektrotechniki przyszły dyk-
tator Powstania Styczniowego, Romuald Traugutt, uczestni-
czył w opracowaniu sytemu przekazywania zaszyfrowanych 
informacji powstańczych za pomocą telegrafu kolejowego. 
Nadzorujący stację telegraficzną oficerowie armii carskiej nie 
orientowali się, że polski telegrafista lokalnego kolejowego 
kantoru telegraficznego odbiera ważne informację dla pro-
wadzących w terenie walkę powstańców. Należy dodać, że 
linie telegraficzne zawieszone wzdłuż torów kolejowych na 
drewnianych słupach oraz wyposażenie kantorów telegraficz-
nych były przez powstańców pierwszymi, celowo niszczonymi 
urządzeniami elektrycznymi w Europie (w tym samym okresie 
niszczone były linie telegrafów w Ameryce Północnej, ale to 
jest prawie wszystkim znane z wielu amerykańskich filmów 
realizowanych w Hollywood). Działanie kolejarzy i telegrafi-
stów kolejowych w Powstaniu Styczniowym doskonale opi-
sał Stanisław Łaniec w książce pt. Partyzanci żelaznych dróg 
roku 1863, Kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym 
(Książka i Wiedza, Warszawa 1974, s. 311).

W dniu 13 kwietnia 1864 roku telegrafami dróg żela-
znych rozesłano z Warszawy zaszyfrowaną informację 
o aresztowaniu Romualda Traugutta, w którą nikt wówczas 
nie uwierzył. Zwolnienia z pracy na drogach żelaznych wielu 
Polaków przyspieszyło upadek powstańczej konspiracji ko-
lejowej (Aleksander Gąsiorski, Telegraf elektromagnetyczny 
na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Często-
chowie i okolicy do 1864 roku, „Zeszyty Naukowe Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2015, 
nr 43, s. 139-146, ISSN 2353-1290). 

Dwa nurty polskiego popowstaniowego 
patriotyzmu

Upadek Powstania Styczniowego z lat 1863-1864 dla 
następnych pokoleń Polaków stał się na najbliższe półwiecze 
podwaliną dwóch głównych nurtów polskiego patriotyzmu.

Pierwszy to nurt martyrologiczny, którego wyznawcy 
twierdzili, że honor i sława należą się tylko poległym w obro-
nie kraju, nurt ten był wtedy mitologizowany i często naduży-
wany. Ciekawą rzeczą jest to, że pochodną tego nurtu było 
posyłanie przez świadomych rodziców młodzieży z polskich 
rodzin do darmowych rosyjskich szkół wojskowych, bo uwa-
żano, że ich wiedza militarna może się przydać przy kolej-
nym zrywie walk o wolną i niepodległą Polskę. 
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Drugi nurt, nazywany pracą organiczną, dążył do roz-
woju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczności polskiej. 
Ludzie tego nurtu podjęli walkę ekonomiczną z zaborcą budu-
jąc przemysł i gospodarkę, wydając polskie książki oraz ucząc 
polskie dzieci i młodzież w polskich szkołach. Jeżeli tylko było 
to możliwe, tworzono na ziemiach polskich podwaliny prze-
mysłu, budowano fabryki, szkoły, nawet koszary dla wojska 
i mówiono „budujmy tu, przecież murów nie wywiozą – to co 
zbudujemy zostanie dla Wolnej Polski”. Jak pokazała historia 
zwolennicy obu nurtów polskiego patriotyzmu mieli rację. 

Nieudana próba integracji  
Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim

Do 1914 roku Królestwo Polskie było coraz silniej inte-
growane z Cesarstwem Rosyjskim, a jego autonomia była 
stopniowo ograniczana, a następnie zlikwidowana. W roku 
1874 roku zaczęto używać półoficjalnie na określenie ziem 
królestwa nazwę Kraj Nadwiślański (ros. Привислинский 
край), choć oficjalna nazwa – Królestwo Polskie – nadal funk-
cjonowała. Językiem urzędowym stał się język rosyjski, prawo 
cesarstwa rosyjskiego rozciągnięto na ziemie polskie.

 

Rewolucja techniczna na ziemiach  
Królestwa Polskiego oraz powstanie 

organizacji technicznych

Rewolucja techniczna również na ziemiach polskich 
wpływała na zmianę technik produkcji oraz zmianę bytu 
materialnego ludzi. Obsługa powstających coraz bardziej 
skomplikowanych urządzeń technicznych wymagała pracy 
ludzi początkowo przyuczonych, a wraz z rozwojem stopnia 
skomplikowania stosowanych urządzeń, ludzi posiadających 
średnie lub wyższe wykształcenie techniczne. Młodzi Polacy 
kształcili się w uczelniach: lwowskiej, niemieckich, francu-
skich, rosyjskich i innych państw europejskich. Środowiska 
techniczne chciały się jednoczyć, wymieniać się doświad-
czeniem, pozyskiwać informacje o nowych rozwiązaniach 
technicznych i je praktycznie stosować. W związku z roz-
wojem elektrotechniki praktycznej po prostu poszukiwane 
były osoby umiejące posługiwać się urządzeniami tej no-
woczesnej dziedziny wiedzy. Od połowy XIX wieku rozwijała 
się telegrafia, następnie łączność telefoniczna, a w latach 
osiemdziesiątych tego wieku elektrownie fabryczne, potem 
elektrownie miejskie oświetlenia elektrycznego prądu stałe-
go, a od przełomu XIX i XX wieku elektrownie trójfazowego 
prądu przemiennego.

Powstawały kolejne organizacje techników: w zaborze 
rosyjskim – Sekcja Techniczna w Warszawskim Oddziale To-
warzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, w za-
borze austro-węgierskim – Towarzystwo dla Pielęgnowania 
i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych, Przemysło-
wych i Przyrodniczych, w zaborze pruskim – Wydział Przy-
rodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W to-
warzystwach tych powstawały wydzielone sekcje skupiające 
techników pracujących w podobnych zawodach. W 1876 roku 
założono we Lwowie Polskie Towarzystwo Politechniczne 

jako organizację zawodową skupiającą inżynierów działają-
cych w Galicji Wschodniej. Powstawały również formalne lub 
mniej formalne towarzystwa techniczne w terenie, czasem 
zrzeszające osoby jednej grupy zawodowej. 

W roku 1898 powołano samodzielne Stowarzyszenie 
Techników w Warszawie (które zapoczątkowało budowę Domu 
Technika w tym mieście). Potrzeba żywego kontaktu między 
ludźmi wykształconymi technicznie oraz miedzy organizacja-
mi technicznymi wpłynęła na organizację zjazdów techników, 
w których uczestniczyli również polscy inżynierowie i technicy 
pracujący w państwach Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii. Po-
pularyzacja osiągnięć techniki w społeczeństwie stawała się 
odczuwalną potrzebą, a główną rolę odgrywały czasopisma 
techniczne, na czele z Przeglądem Technicznym ukazującym 
się od 1866 roku. Główną formą działalności organizacji tech-
ników w tym okresie była organizacja odczytów, które cieszyły 
się bardzo dużą popularnością.

Organizacje techniczne ukazywały społeczeństwu 
opóźnienie techniczne Polski oraz konstatowały lekce-
ważenie przez społeczeństwo zacofania gospodarczego 
w stosunku do państw europejskich. Realizację głębszego 
rozwoju technicznego kraju hamował brak funduszy. Orga-
nizacje techniczne postulowały udostępnienie szkolnictwa 
zawodowego i średniego oraz wyższego szkolnictwa tech-
nicznego dla jak największej grupy młodych Polaków. Po-
stulowano również, aby zatrudniać inżynierów bezpośrednio 
w produkcji. W realizacji tych postulatów upatrywano budo-
wy mocnych ekonomiczno-gospodarczej podstaw rozwoju 
ziem polskich.

Wybuch Wielkiej Wojny Światowej

Zasadniczą przyczyną wybuchu Wielkiej Wojny Świa-
towej, która wówczas nie miała jeszcze numeru, było za-
chwianie równowagi europejskiej powstałej po Kongresie 
Wiedeńskim w 1815 roku. Równowaga ta opierała się na 
wzajemnym równoważeniu sił ówczesnych mocarstw: Ro-
sji, Austrii, Prus, Francji i Wielkiej Brytanii. W wyniku zjed-
noczenia państw niemieckich i powstania II Rzeszy dążą-
cej do światowej hegemonii, równowaga ta załamała się. 
Na wybuch wojny wpłynął szereg czynników, do najważ-
niejszych z nich należy zaliczyć: wydarzenia na Bałkanach 
(ścieranie się na tym terenie interesów niemal wszystkich 
mocarstw), rywalizacja o kolonie, dążenie do rozwiązania 
dawnych sporów terytorialnych w Europie, wyścig zbrojeń 
oraz nasilająca się propaganda nacjonalistyczna. Jednak 
najważniejszym czynnikiem wzrostu napięcia w stosunkach 
międzynarodowych było powstanie przeciwstawnych blo-
ków polityczno-militarnych.

 Na skutek skomplikowanych wydarzeń politycznych 
i zabójstwa w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynan-
da Habsburga, następcy tronu austro-węgierskiego, w dniu 
28 czerwca 1914 roku, a także zawartych sojuszy – w dniu 
28 czerwca 1914 roku Cesarstwo Austro-Węgierskie wypo-
wiedziało wojnę Królestwu Serbii. A potem ruszyła lawina: 
w dniu 30 lipca 1914 roku Rosja ogłosiła powszechną mo-
bilizację, natomiast II Rzesza w dniu następnym zagroziła 
wypowiedzeniem wojny w wypadku, gdyby Rosja mobilizacji 
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nie odwołała. W odpowiedzi na to 1 sierpnia 1914 roku także 
Francja ogłosiła mobilizację. W dniu 1 sierpnia 1914 roku 
II Rzesza wypowiedziała wojnę Rosji, 3 sierpnia 1914 roku 
Francji, a 4 sierpnia 1914 roku Wielkiej Brytanii. Austro-Wę-
gry wypowiedziały wojnę Rosji 5 sierpnia 1914 roku. W dniu 
10 sierpnia 1914 roku Francja, a 12 sierpnia 1914 roku Wiel-
ka Brytania wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom. (Janusz 
Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, stron 831, ISBN 
830114162X). I tak się ta Wielka Wojna Światowa, jeszcze 
bez kolejnego numeru, rozpoczęła.

Podział ziem byłego Królestwa Polskiego 
pomiędzy okupantów

W czasie wojny światowej, po zwycięstwach odniesio-
nych na froncie wschodnim wiosną i latem 1915 roku przez 
Niemcy i Austro-Węgry, nastąpił podział ziem Królestwa 
Polskiego na dwie strefy okupacyjne: Generalne Guberna-
torstwo Warszawskie i cesarsko-królewskie Generalne Gu-
bernatorstwo Wojskowe Lubelskie. Zadaniem administracji 
obu okupantów ziem Królestwa Polskiego było maksymalne 
czerpanie z ludzkich i materiałowych zasobów podporząd-
kowanych sobie terenów. 

Od chwili wybuchu wojny na ziemiach polskich zaczęło 
narastać, tłumione przez zaborców, poczucie przynależności 
narodowej, budził sie patriotyzm. Na zajetych przez Prusa-
ków i wojska austro-węgierskie ziemiach rozbijano spiżowy 
pomnik znienawidzonych Rosjan, publicznie obchodzono 
rocznice narodowe: Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powsta-
nia Styczniowego i Powstania Listopadowego, urodzin oraz 
śmierci polskich bohaterów narodowych, pisarzy, poetów. 
Było to już pewną namiastką wolności. 

Należy dodać, że początkowo okupanci nie byli w sta-
nie porozumieć się między sobą co do wspólnej polityki 
względem obszarów okupowanych ani co do przyszłości 
okupowanych przez nich ziem. 

Wcielanie Polaków do wojsk państw 
zaborczych oraz elektrycy w wojsku

Po wybuchu Wielkiej Wojny Światowej ludność ziem 
polskich była w bardzo trudnym położeniu, gdyż mieszkańcy 
tych ziem wcielani byli do armii państw zaborczych i musieli 
strzelać do siebie w zupełnie obcej im sprawie. Wielu tech-
ników i inżynierów powołano do wojsk państw zaborczych, 
kierując ich przeważnie do oddziałów technicznych (saperzy, 
artyleria). Również w kręgach techników wojna ta wiązała się 
z nadzieją, że jej efektem będzie wielki przewrót polityczny 
w Europie, w efekcie którego nastąpi odzyskanie niepod-
ległości przez Polskę. Liczono, że środowiska techniczne 
będą miały szansę podjęcia, hamowanych przez zaborców, 
działań związanych z rozwojem przemysłu w kraju. Ci tech-
nicy, których nie udało się zaborcom powołać do wojska 
pracowali nadal dla dobra mieszkańców kraju, a jeżeli byli 
młodzi i zdrowi sami zgłaszali się do Legionów Polskich Jó-
zefa Piłsudskiego i innych jednostek polskich. 

„Przegląd Elektrotechniczny” 1928, Rok X, zeszyt 1,  
z 1 stycznia 1928 r., s. 16.
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We wszystkich polskich jednostkach wojskowych po-
wstających w Europie w czasie Wielkiej Wojny Światowej 
istniały, różnie nazywane, służby saperskie, w skład których 
wchodzili specjaliści-elektrycy. To oni zajmowali się popraw-
nym funkcjonowaniem łączności telefonicznej, telegraficznej 
i radiotelegraficznej, systemami alarmowymi, oświetleniem 
elektrycznym, produkcją energii elektrycznej za pomocą 
przenośnych urządzeń, wykonywaniem podsłuchów umoż-
liwiających zabezpieczenie żołnierzy swojej jednostki przed 
zbliżającymi się do ich okopów żołnierzy wroga. Ci elektrycy 
przeważnie szkoleni byli na kursach organizowanych przez 
wojsko; zaznajamiali się również ze nowoczesnym sprzę-
tem, który mieli obsługiwać. Ze względu na istniejący poziom 
techniki, elektrycy wojskowi nie brali bezpośredniego udziału 
w walkach, ale je swoim działaniem wspierali.

 Znany mi jest jeden przypadek wykorzystania przez Pru-
saków do zabijania żołnierzy przeciwnika energii elektrycznej 
w postaci napięcia krokowego („Przegląd Elektrotechniczny” 
1928, Rok X, zeszyt 1 z 1 stycznia 1928 r., s. 16). Po wojnach 
i po powrocie do kraju, w czasach pokoju, większość z techni-
ków wykorzystywała zdobytą w czasie walk wiedzę i doświad-
czenie w pracy w elektroenergetyce lub telekomunikacji. 

Nadzieje na niepodległość Polski

Wybuch wojny spowodował, że Polacy dostrzegli szan-
sę wywalczenia niepodległości kraju, przy czym tę niepod-
ległość wiązano z którymś z zaborców lub rewolucyjnymi 
zmianami w Europie. Powstały wówczas cztery podstawowe 
orientacje: 
•	 rosyjska – zwolennikiem tej orientacji był miedzy innymi 

był Roman Dmowski, który uważał za głównego przeciw-
nika Prusaków licząc na to, że po wojnie przy słowiań-
skiej Rosji ziemie polskie uzyskają szeroką autonomię;

•	 austro-węgierska, której zwolennicy ukształtowali dwie 
opcje: 
– wolnościową – liczyli oni, że przy pomocy tego Ce-

sarstwa wywołają powstanie przeciwko Rosji na 
terenie Królestwa Polskiego, a wyzwolone tereny 
staną się podstawą odrodzonej Polski, 

– lojalistyczną, liczyli oni, że Polska będzie istniała 
jako część monarchii trialistycznej Austro-Węgry-
-Polska;

•	 niemiecka, na początku wojny praktycznie nie była bra-
na przez Polaków pod uwagę;

•	 rewolucyjna, której zwolennikami byli przede wszystkim 
członkowie SDKPiL, przeciwni niepodległości Polski, 
a widzieli ją jako część składową dużego państwa pro-
letariatu i opowiadali się za rewolucją światową.

Polskie formacje wojsk tworzone po stronie państw 
centralnych (Austro-Węgier i Niemiec) oraz po stronie koalicji 
(przede wszystkim Rosji i Francji) wyrażały dążenie do odzy-
skania niepodległości kraju poprzez udział w wojnie po zwy-
cięstwie określonej strony. Uważano, że wniesienie przez 
Polaków nawet niezbyt dużego udziału w walce (toczącej się 
między zaborcami) zamanifestuje aktualność kwestii przyzna-
nia obszarom zamieszkanym przez ludność polską autonomii, 

a w sprzyjających warunkach nawet niepodległości (Mieczy-
sław Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny 
światowej 1914-1918, Biblioteka Wiedzy Historycznej, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1990, stron 550, ISBN 8321407242). 

W Krakowie, w dniu 16 sierpnia 1914 roku, powstał Pol-
ski Komitet Narodowy, który z Polaków mieszkających w Ga-
licji postanowił utworzyć podporządkowane armii austro-wę-
gierskiej i pod dowództwem jej oficerów, Legiony Polskie. Już 
6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa dowodzona przez 
Józefa Piłsudskiego wkroczyła na ziemie Królestwa Polskie-
go, aby wywołać tam powstanie. Jednak brak poparcia tam-
tejszych Polaków spowodował odwołanie akcji. 

Legiony Polskie złożono z trzech brygad: I – dowódca 
Józef Piłsudski, II – dowódca płk Józef Haller, III – dowód-
ca płk Stanisława Szeptycki. Działały one pod patronatem 
Naczelnego Komitetu Narodowego. Od początku istnienia 
Legiony Polskie znalazły się w centrum działań wojennych 
i walczyły w składzie wojsk austro-węgierskich na froncie ro-
syjskim. Ponieważ władze państw centralnych, mimo daniny 
polskiej krwi, nie podejmowały decyzji w sprawie przyszłości 
Polski, Józef Piłsudski wstrzymał zaciąg do Legionów Pol-
skich i zaczął rozbudowywać struktury tajnej Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej (POW). Cesarz Austro-Węgier  Franciszek 
Józef I pod koniec września 1916 roku przemianował Le-
giony Polskie na Polski Korpus Posiłkowy, który w kwietniu 
1917 rok został przekazany przez władze austro-węgierskie 
pod dowództwo niemieckie, które włączyło go do organizo-
wanej Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht).

Poza krajem działał Komitet Narodowy Polski w Pary-
żu, uznany przez państwa Entanty za oficjalnego reprezen-
tanta Polski.

W 1915 roku w Rosji utworzono niewielki polski Legion 
Puławski; władze rosyjskie bardzo niechętne wszelkim polskim 
inicjatywom oddziały te rozwiązały już w październiku 1915 
roku. Sytuacja nieznacznie poprawiła się po rewolucji lutowej 
1917 roku i dlatego pozwolono zorganizować Dywizję Strzel-
ców Polskich, którą do jesieni 1917 roku tworzyły trzy korpusy: 
I Korpus (na Białorusi) – dowódca gen. Józef Dowbór-Muśnic-
ki, II Korpus (w Besarabii) – dowódca początkowo gen. Jan 
Stankiewicz, od 1918 gen. Józef Haller, III Korpus (utworzony 
na Ukrainie) – dowódca gen. Eugeniusz de Henning-Michaelis. 
Pierwszy oraz trzeci korpus, po walkach, zostały rozbrojone 
w maju i czerwcu 1918 roku przez wojska państw centralnych. 
Na wieść o warunkach pokoju brzeskiego II Brygada pod do-
wództwem gen. Józefa Hallera wypowiedziała posłuszeństwo 
Austro-Węgrom i pod Rarańczą przedarła się przez front w celu 
połączenia się z II Korpusem Polskim działającym u boku Ro-
sji. Połączone siły polskie stoczyły w dniu 11 maja 1918 roku 
przegraną bitwę z wojskami niemieckimi pod Kaniowem; była 
to pierwsza próba połączenia sił polskich walczących po obu 
stronach frontu. Po bitwie zakończonej kapitulacją część inter-
nowanych żołnierzy zbiegła i przedostała się do kraju lub do 
innych polskich formacji wojskowych w Rosji. 

Armię Polską tworzono od 1917 roku również we Francji. 
Utworzone oddziały zostały podporządkowane, powołanemu 
w Paryżu w dniu 15 sierpnia 1917 roku, Polskiemu Komitetowi 
Narodowemu, który został uznany za oficjalne przedstawiciel-
stwo Polski wobec innych krajów. Do powstającej Armii Polskiej 
(zwanej od koloru francuskich mundurów „Armią  Błękitną”) 
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przybywali Polacy z Francji, Belgii, USA, Kanady, a także z Bra-
zylii. Dowództwo nad Błękitna Armią objął gen. Józef Haller. 
Wojska te przerzucono do Polski na początku 1919 roku.

Należy dodać, że w 1917 roku po wybuchu rewolucji 
październikowej w Rosji powstały polskie rewolucyjne jednost-
ki wojsk walczące po stronie bolszewików (np. Biełgorodzki 
Pułk, formowany od lutego do kwietnia 1917 r.) oraz jednost-
ki walczące w rosyjskich wojskach kontrrewolucyjnych (np. 
Dywizja płk Kazimierza Rumszy, formowana na przełomie lat 
1918/1919, walcząca w składzie Czechosłowackiego Korpusu 
w Rosji oraz Dywizja gen. Lucjana Żeligowskiego, utworzona 
w październiku 1918 r., uczestnicząca w walkach koło Odessy 
z Armią Czerwoną i oddziałami ukraińskimi przewodniczącego 
Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej Symona Petlury). 
Kadrę tych jednostek stanowili Polacy służący w armii rosyj-
skiej, polscy jeńcy z armii niemieckiej i austro-węgierskiej oraz 
byli żołnierze Korpusów Polskich w Rosji. 

Pierwsze deklaracje o możliwosci powstania 
Polski Niepodległej

Nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości 
wzbudził akt dwóch cesarzy: Wilhelma II (Niemcy) i Franciszka 
Józefa I (Austro-Węgry) z 5 listopada 1916 roku, zapowiadają-
cy powstanie wasalnego (w stosunku do państw niemieckich) 
Państwa Polskiego. Obietnicą tą cesarze chcieli przyciągnąć 
Polaków do walki zbrojnej przeciwko państwom Entanty. Akt 
ten postawił sprawę powstania Państwa Polskiego na porząd-
ku dziennym w Europie. Przyznanie Polsce niepodległości 
miało być zapewne aktualne w dalekiej przyszłości, ale wa-
leczny żołnierz polski potrzebny była natychmiast. 

W marcu 1917 roku w Rosji obalono carat i rozpoczął 
się okres dwuwładzy. Piotrogradska Rada Robotniczo-Żoł-
nierska w dniu 27 marca 1917 roku uchwaliła proklamację 
potwierdzającą prawo Polski do niezależności i samode-
cydowania o swoim losie. Decyzja ta wpłynęła na wyda-
nie przez działający równolegle Rząd Tymczasowy księcia 
Lwowa deklaracji z 31 marca 1917 roku w sprawie utwo-
rzenia niezawisłego Państwa Polskiego, ale znajdującego 
się w unii militarnej z Rosją. W dniu 7 listopada 1917 roku 
w Rosji zwyciężyła rewolucja socjalistyczna obalając Rząd 
Tymczasowy. Powstał rząd robotniczo – chłopski powoła-
ny na II Zjeździe Rad. Rząd ten w dniu 16 listopada 1917 
roku wydał Deklarację Praw Narodów Rosji. Deklaracja ta 
gwarantowała między innymi równość i suwerenność do-
tychczasowych narodów Rosji oraz prawo tych narodów 
do swobodnego samookreślenia się, aż do oderwania się 
i utworzenia niepodleglego państwa włącznie.

Nastroje rewolucyjne ze wschodu zaczęły przesiąkać 
na ziemie polskie wraz z powracającymi polakami-uchodź-
cami i żołnierzami armii niemieckiej. Pod koniec wojny ko-
munikaty z frontów były coraz bardziej niekorzystne dla oku-
pantów. Ruchy socjalne zyskiwały coraz wieksze poparcie 
austro-węgierskich i niemieckich żołnierzy na froncie, ale 
także wymęczonych warunkami wojny polskich robotników 
pracujących w krajowych fabrykach. W miastach przemysło-
wych zaczęły powstawać rady delegatów robotniczych (rady 
robotnicze). W garnizonach niemieckich i austro-węgierskich 

wojsk okupacyjnych władzę przejmowały rady delegatów 
żołnierskich (rady żołnierskie), aresztujące oficerów, wpro-
wadzające własne porządki w koszarach. 

Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej 

Realna szansa wybicia się Polski na niepodleglość poja-
wiła się latem 1918 roku, kiedy to klęska państw centralnych 
była przesądzona. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na fron-
cie zachodnim. Kiedy jesienią 1918 roku załamał się front bał-
kański, zaczęła się rozpadać Monarchia Austro-Węgierska. 
W październiku 1918 roku cesarz Austriacki i król Węgierski 
Karol I wydał manifest zatytułowany „Do moich wiernych 
austrjackich ludów”, w którym zasadniczo wyrażał zgodę na 
przejmowanie władzy politycznej w krajach cesarstwa przez 
ich mieszkańców, mając jednak nadzieję, że uda się je utrzy-
mać w skonfederowaniu pod koroną cesarzy z Wiednia. 

Z tej okazji skwapliwie skorzystali Polacy. Politycy i par-
lamentarni posłowie galicyjscy zerwali współpracę z Austro-
-Węgrami. W Galicji zaczęto formować nowe ośrodki władzy. 
W Krakowie powołano Polską Komisję Likwidacyjną. W Cie-
szynie rozpoczęła działalność Rada Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego, a w dniu 1 listopada 1918 roku zaczęły się rozpo-
częte przez wojska ukraińskie (wtedy na Ukraińców mówiło się 
„Rusini”) ciężkie bratobójcze walki polsko-ukraińskie o Lwów. 

Patrzac z wojskowego punktu widzenia walki o Lwów 
powinno wygrać regularne ukraińskie wojsko, czyli „Siczowi 
Striełcy”. Przeciw nim stanęła młodzież lwowska, przeważ-
nie nieszkolona wojskowo oraz byli żolnierze armi austro-
-węgierskiej, zwolnieni z wojska z powodu wieku, ran lub 
kontuzji. Biorący udział w walkach mieszkańcy miasta znali 
teren, przejścia między domami, podwórka, umieli prze-
szkoczyć przez ceglany płot, przejść po stromym dachu lub 
schować sie za śmietnikiem. „Siczowi Striełcy” byli w swej 
masie żołnierzami wywodzacymi sie hutorów i wiosek, nie 
znali miasta i zwykle w jego ulicach, placach i zaułkach gubili 
się. Niektórzy z nich po raz pierwszy byli w mieście. 

Elektrownia: tramwajowa (prądu stałego) znajdująca 
się w centrum miasta oraz Miejskie Zakłady Elektryczne 
na Persenkówce (prąd trójfazowy) częściowo zniszczone 
w czasie walk w listopadzie i grudniu 1918 roku, okresowo 
dostarczały energię elektryczną do tramwajów oraz poprzez 
rozbudowaną miejską sieć kablową, do oświetlenia ulic i pla-
ców oraz mieszkań. Elektrownie pracowały, jeżeli dyspono-
wały paliwem oraz jeżeli uszkodzone urządzenia generujące 
udało się uruchomić pod warunkiem, że funkcjonowała sieć 
naprawiona po uszkodzeniach w wyniku ostrzału artyleryj-
skiego. Mimo zniszczeń dokonanych w czasie walk o Pocz-
tę Główną i zniszczenia części sieci telefonicznej podczas 
walk, telefony miejskie częściowo funkcjonowały. Inżyniero-
wie i technicy elektrycy oraz elektromonterzy byli stale na 
stanowiskach pracy i usiłowali przywrócić funkcjonowanie 
wszystkich urządzeń elektrycznych i linii. 

Na Łyczakowie (dzielnicy miasta Lwowa), w pobliżu 
miejsca walk polsko-ukraińskich, w niewielkim budynku, 
znajdowały się dwie kobiety tworzące polski posterunek me-
dyczny. Jedną z nich była Babcia autora, która przytoczone 
tu zdarzenie mu przed laty opowiedziała.
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W listopadzie 1918 roku, w pobliżu Cmentarza Łycza-
kowskiego w poprzek drogi wybrukowanej kocimi łbami, 
wykopano dwa ciągi okopów w odległości około 200-250 
metrów od siebie. Wzdłuż drogi, na drewnianych słupach, 
biegła linia telefoniczna, której końce przestrzelonego jedne-
go przewodu leżały na ziemi. W tych okopach bliżej miasta 
Lwowa znajdowali się młodzi Polacy z podoficerem, w tych 
dalej od miasta Ukraińcy też z podoficerem. Co pewien 
czas, ale z rzadka, przeciwnicy strzelali do siebie z karabi-
nów, ale strzelcy byli mało celni, a przeciwnicy dobrze scho-
wani w okopach i strzelanina odbywała się bez większych 
ofiar. Drogą od strony miasta do polskich okopów zbliżało 
się dwóch ludzi ubranych w służbowe „szarfalungi” niosą-
cych wysoką drewnianą rozkładaną drabinę. Zbliżając się do 
okopów jeden donośnie krzyknął po polsku „Trzeba naprawić 
linię i ma być spokój. Jak który teraz strzeli, to ja mu z … nogi 
powyrywam”, drugi krzyknął głośno i wyraźnie po ukraińsku, 
tak aby wszyscy przy drugim okopie słyszeli, używając nie-
parlamentarnych określeń: „My idziemy naprawić drut telefo-
niczny, jak ktoś teraz strzeli to go tak strzelę w gębę, że mu 
zęby wyjdą …”. Podoficerowie krzyknęli do żołnierzy, jeden 
po polsku, drugi po ukraińsku „nie strzelać”. Elektromonte-
rzy podeszli do leżącego na ziemi między okopami drutu, 
uchwycili dwa jego końce w dwa metalowe spinacze przy-
mocowane do dwóch końców długich sizalowych sznurków 
i rozstawili drabinę w przypuszczalnym miejscu rozerwania 
linii. Jeden wszedł na wysoką drabinę, trzymając w ręku oba 
sznurki, drugi trzymał drabinę u dołu. Będący na drabinie, 
podciągnął jeden sznurek i na uchwycony przewód założył 
kawałek cienkiej miedzianej rurki zaciskając ją na przewo-
dzie kleszczami. Następnie podciągnął do góry drugi koniec 
rozerwanej linii, wsadził go do drugiego końca miedzianej 
rurki i znowu zacisnął ją kleszczami. Potem zszedł z drabiny 
na ziemię, obaj złożyli drabinę i zwinęli sznurki, jeden wziął 
drabinę na końcu drugi na początku i powolnym krokiem 
udali się wzdłuż przewodów linii na stronę zajętą przez Ukra-
ińców. Przez cały czas dokonywania naprawy linii żołnierze 
z obu stron wychyleni z okopów, bacznie przyglądali się pra-
cy elektromonterów. Dla przebywających w obu okopach 
było chyba jasne, że walki walkami, ale ci elektromonterzy 
wypełniają swoje obowiązki służbowe. 

Zbrojny i niepotrzebny konflikt polsko-ukraiński o Lwów 
(zwany w kraju „Obroną Lwowa”) zakończyli dopiero żołnierze 
przybyłej z Francji Błękitnej Armii w dniu 22 maja 1919 roku. 

Należy dodać, że w dniu 4 listopada 1918 roku o godzi-
nie 9,15 wieczorem austro-węgierską enklawę Jasna Góra 
przejęły oddziały Polskiej Siły Zbrojnej. Natomiast w mieście 
Częstochowa jeszcze przez tydzień przebywały okupacyjne 
wojska niemieckie. 

Działalność Rady Regencyjnej  
i Rząd Lubelski

Na ziemiach polskich pozostających pod kontrolą nie-
miecką działała powołana w 1917 roku Rada Regencyjna 
(tzw. Rząd Warszawski) podporządkowana władzom w Ber-
linie. Jej mocno ograniczone kompetencje nie pozwoliły 
wpływać na politykę zagraniczną kraju. Nie posiadała ona 

również władzy nad Polską Siłą Zbrojną – oddziałami pol-
skimi powstałymi w ramach armii niemieckiej. W 1918 roku 
Rada Regencyjna powołała generała porucznika Tadeusza 
Jordana Rozwadowskiego na stanowisko Szefa Sztabu Ge-
neralnego Polskiej Siły Zbrojnej.

W pierwszych dniach października 1918 roku gazety 
wychodzące na ziemiach polskich zamieszczały oświadcze-
nia prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona 
o prawie Polski do niepodległości.

W dniu 7 paździemika 1918 roku Rada Regencyjna (Ar-
cybiskup Warszawski Aleksander Kakowski, prezydent War-
szawy Zdzisław książę  Lubomirski i ziemianin Józef Ostrow-
ski) wydała manifest ogłaszający Niepodleglość Polski oraz 
Dekret o przejęciu władzy nad Polską Siłą Zbrojną. Żołnierze 
zobowiązani zostali do złożenia przysięgi na wierność Pań-
stwu Polskiemu. Manifest ten był pierwszą faktyczną dekla-
racją Polaków uznającą niepodleglość swojego kraju.

Dnia 7 listopada 1918 roku powołano Tymczasowy 
Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie (tzw. Rząd Lubel-
ski) pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego.

Przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy 
w dniu 10 listopada 1918 roku  
i dalsze listopadowe działania

W dniu 10 listopada 1918 roku przybyl koleją do War-
szawy z Magdeburga, gdzie został przez Prusaków uwięzio-
ny, Józef Piłsudski. Natychmiast w kraju rozpoczęto akcję 
rozbrajania żołnierzy niemieckich i przejmowania administra-
cji. Znaczny udział w tych dzialaniach miały jednostki Polskiej 
Siły Zbrojnej, Polskiej Organizacji Wojskowej oraz lokalne 
organizacje narodowo-wyzwoleńcze o różnym zabarwieniu 
politycznym, utworzone w różnych częściach kraju. 

W poniedziałek, dnia 11 listopada 1918 roku, Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzç nad 
Polską Siłą Zbrojną. W tym samym dniu w lasku Compi¯gne 
pod Paryżem podpisano zawieszenie broni pomiędzy pań-
stwami Entanty a Niemcami na froncie zachodnim.

W dniu 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna roz-
wiązała się oddając całą władzę w ręce Józefa Pilsudskiego. 
Podporządkował mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy 
w Lublinie oraz dowódca POW Edward Rydz-Śmigły.

Z rąk niemieckiego okupanta władza administracyjna 
przeszła w polskie ręce. Największy wpływ na podejmowa-
ne decyzji w terenie zdobyła Polska Organizacja Wojskowa, 
działająca z rozkazu Józefa Piłsudskiego. W tych dniach 
zajęto centrale telefoniczne w miastach, a podstawowym 
zadaniem przejmujących było przywrócenie sprawności sie-
ci. Aparaty telefoniczne odzyskane z niemieckich instytucji 
okupacyjnych powracały do przedwojennych abonentów. 
Władze wojskowe wezwały Polaków kolejarzy, pracowników 
telefonów, telegrafów i poczty do natychmiastowego zglo-
szenia sic na swoje stanowiska pracy. 

W dniu 16 listopada 1918 roku wódz naczelny Woj-
ska Polskiego Józef Piłsudski wystosował do prezydenta 
Stanów Zjednoczonych i rządów: brytyjskiego, francuskie-
go, włoskiego, japońskiego i niemieckiego oraz do rządów 
wszystkich państw wojujących i neutralnych telegram, w któ-
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rym poinformował o istnieniu Państwa Polskiego. Tekst tej 
depeszy opublikowano w Monitorze Polskim z 1918 roku, 
w numerze 206 na stronie 1. Ta depesza iskrowa została 
nadana przez żołnierzy polskich z poniemieckiej, przejętej 
i nie uszkodzonej długofalowej stacji nadawczej „WAR” (na-
zwa od trzech pierwszych liter słowa Warschau – Warszawa) 
umieszczonej w działobitni placu broni drogi ukrytej pomię-
dzy III i IV bastionem Cytadeli Warszawskiej, wykorzystują-
cej dwa maszty, pomiędzy którymi rozciągnięto linie anteny 
oraz wykorzystującej wojenną aparaturę nadawczą firmy Te-
lefunken, o mocy na antenie 4 kW. 

W dniu 17 listopada 1918 roku Stowarzyszenie Tech-
ników była współorganizatorem Pochodu Narodowego 
w Warszawie. Inżynierowie i technicy pokazali, że chcą 
polski wolnej, a nie udziału ziem polskich w jakimś wielkim 
państwie wielonarodowym z „władzą robotników i chłopów” 
proponowanym przez zaczadzonych bolszewizmem. 

„Monitor Polski” 1918, nr 206, s. 1

W dniu 18 listopada 1918 roku powołano pierwszy ogól-
nopolski rząd II Rzeczpospolitej, a na jego czele stanął Jędrzej 
Moraczewski. Rząd ten stanowił widomy symbol i znak odradza-
jącej się państwowości, a jego głównym zadaniem było rozpi-
sanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który dopiero miał 
określić ostatecznie ustrój II Rzeczpospolitej. Do czasu ukonsty-
tuowania się Sejmu rząd podlegał Naczelnikowi Państwa, które 
to stanowisko objął w dniu 22 listopada Józef Piłsudski.

Wykorzystanie dróg żelaznych do szybkiego 
przewiezienia żołnierzy niemieckich  

z ziem wschodnich do Rzeszy

Z przewożeniem żołnierzy wielonarodowej armii au-
stro-węgierskiej, Polacy, którzy przejęli władze na terytoriach 
przez to państwo anektowanych lub okupowanych, uporali 
się stosunkowo szybko i sprawnie. Po oddaniu przez nich 
broni odesłali ich pociągami do domów.

Kiedy dobrze wyszkolone niemieckie wojska regularne, 
rezerwowe, nawet Landwera wykrwawiały się na frontach 
Europy, w latach 1915-1918 na okupowane ziemie polskie 
kierowano głównie Landszturm, czyli żołnierzy głębokich 
rezerw, ze starszych roczników. W 1918 roku żołnierze 
Landszturmu mieli dosyć wojny, rozłąki z rodziną, odsunięcia 
od miejsca stałej i spokojnej pracy, więc przeważnie łatwo 
dawali się Polakom rozbrajać.  

Odradzające się w listopadzie 1918 r. państwo polskie 
zagrażało odcięciem od Rzeszy stosunkowo znacznych bo-
jowych sił niemieckich, znajdujących się na wschodzie, czyli 
na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Zbolszewizowanie tych oddzia-
łów było bardzo prawdopodobne ze względu na bezpośred-
ni kontakt z wojskami sowieckimi. W dniu 10 listopada 1918 
roku, kiedy Józef Piłsudski przybył do Warszawy, prawie we 
wszystkich oddziałach niemieckich stacjonujących na ziemiach 
wschodnich panował już ferment, dodatkowo powodowany 
przez dochodzące do żołnierzy wieści o abdykacji cesarza 
Niemiec i króla pruskiego Wilhelma II Hohenzollerna i wybuchu 
walk rewolucyjnych w Niemczech. W jednostkach wojskowych 
powstawały Rady Żołnierskie („Soldatenrat”), pozbawiając ofi-
cerów dowodzenia, rozbrajając ich i internując w koszarach. 
Ci żołnierze nie chcieli już walczyć, chcieli wracać do domów. 

Stowarzyszenie Techników na czele Pochodu Narodowego 
w Warszawie (ul. Nowy Świat) w dniu 17 listopada 1918 roku.
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Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie z tego spra-
wę oraz z faktu, że ludność polska, różne lokalne organizacje 
patriotyczne oraz członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej 
mogli rozbroić pojedyncze posterunki niemieckie, natomiast 
nie byli zdolni rozbroić doświadczonych frontowych zwartych 
oddziałów wojskowych, dlatego dążył do rozmów z Niemcami. 
Udało mu się osiągnąć porozumienie z przedstawicielami nie-
mieckich Rad Żołnierskich, uzgodnić warunki pokojowego prze-
jęcia przez Polaków koszar, linii kolejowych, magazynów i skład-
nic oraz zasad bezpiecznej ewakuacji koleją wojsk okupanta. 
Sporządzono plan z kolejnością powrotu poszczególnych jed-
nostek, który uwzględniał wielkość taboru, liczbę lokomotyw 
i przepustowość torów na ziemiach polskich. Niejednokrotnie 
dochodziło do buntów jednostek wojskowych znajdujących się 
na wschodzie, chcących wymusić w ten sposób jak najszybsze 
odtransportowywanie ich do Rzeszy. Należy dodać, że pierwsze 
dekrety dotyczące demobilizacji wojska Pruskie Ministerstwo 
Wojny wydało już 12 listopada 1918 roku. 

Kompromisowe negocjacje z Niemcami, rozsądna i dale-
kowzroczna polityka Józefa Piłsudskiego – z jednej strony, zmę-
czenie Niemców długotrwałą wojna i chęć powrotu do domów 
żołnierzy – z drugiej strony oraz wyhamowanie akcji rozbraja-
nia Niemców na ziemiach polskich, pozwoliło prawie bez strat 
ludzkich pozbyć się armii okupantów niemieckich z polskiej zie-
mi. Oddziały, które wróciły do Rzeszy praktycznie przestawały 
istnieć, gdyż w żaden sposób nie dawało się ponownie utrzy-
mywać żołnierzy w ryzach dyscypliny wojskowej i konieczne 
stało się rozwiązanie prawie wszystkich wracających jednostek. 
Ostatecznie Cesarz Wilhelm wydał 28 listopada 1918 roku ofi-
cjalny dokument potwierdzający swoją abdykację, zwalniając 
w nim jednocześnie oficerów, podoficerów i żołnierzy z przysię-
gi wierności jemu jako cesarzowi Niemiec i królowi Prus. 

Zgodnie z umowami zawartymi z niemieckimi Radami 
Żołnierskimi przez polskie władze centralne po drogach że-
laznych jechały transporty na zachód z wracającymi do domu 
żołnierzami niemieckimi, najczęściej w mundurach, często 
bez broni. Czasem oficerowie niemieccy wracali uwięzieni 
w zamkniętych wagonach osobowych. Żołnierze niemieccy 
w mundurach wracali przeważnie w krytych wagonach by-
dlęcych, śpiewali rewolucyjne pieśni, z wagonów powiewały 
czerwone sztandary, na czapkach widniały czerwone kokardy, 
a dowodzący grupą nosili szerokie czerwone opaski na pra-
wym ręku. Pociągi jadące Drogą Żelazną Warszawsko-Wie-
deńską kierowane były w Częstochowie na Herby do Prus. 
Pomijano w ten sposób „czerwone” Zagłębie Dąbrowskie, 
gdzie od początku listopada 1918 roku trwały niepokoje, ro-
botnicy przejmowali kopalnie i zakłady przemysłowe. Działały 
w sposób zbrojny walcząc z Wojskiem Polskim: komunistycz-
na Czerwona Gwardia i inne uzbrojone Milicje powołane przez 
Rady Robotnicze, dążące do zbudowania z ziem odradzają-
cej się Polski republiki bolszewickiej. Również tam rozbierano 
tory kolejowe Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, nisz-
czono dworce i ich wyposażenie, okradano pasażerów. 

Do łączności między stacjami kolejowymi wykorzysty-
wane były telegrafy i telefony kolejowe przejęte 11 listopa-
da 1918 roku przez polskich kolejarzy, funkcjonowały one 
bardzo dobrze również w celu wymiany informacji pomiędzy 
polskimi a niemieckimi kolejarzami. Wcześniej poinformo-
wani telegrafem kolejarze niemieccy, na niemieckiej stacji 

granicznej, podstawiali skład złożony z takich samych wa-
gonów, tego samego typu jak te, w których wracali do kra-
ju żołnierze niemieccy. Parowóz z polską załogą podciągał 
skład do peronu granicznej stacji kolejowej w Niemczech, 
wykonywał manewry zawracania i zostawał podłączony do 
podstawionego składu pustych wagonów, z którymi odjeż-
dżał do Polski. Do pociągu z żołnierzami szybko podłączano 
parowóz, który ruszał od razu w kierunku centrum Rzeszy. 

Należy jednak stwierdzić, że bolszewickie ekscesy 
w armii niemieckiej były i tak znacznie mniejsze niż w de-
mobilizowanych armiach monarchii Austro-Węgierskiej czy 
zrewolucjonizowanej od 1917 roku armii rosyjskiej. 

*   *   *

W dniu 16 listopada 1918 roku Wolna i Niezależna Polska 
poinformowała, za pomocą radiotelegrafu i depeszy iskrowej, 
o swoim powstaniu. Na mapę Europy Państwo Polskie powró-
ciło wraz z upadkiem Austro-Węgier i Niemiec, a jego istnienie 
przypieczętował Traktat Wersalski w 1919 roku. Od chwili po-
wstania musiała toczyć wojny o granice, a potem zwycięskie 
walki z bolszewickim najeźdźcą. Jej istnienie umocniło polskie 
zwycięstwo nad Armią Czerwoną w 1920 roku. 

Z popiołów wojny światowej, ponad leżącymi w gruzach 
granicami zaborów, dzięki zrywowi serc bijących w jednym ryt-
mie powstała Polska, bez określonego ustroju, bez ustalonych 
granic, bez struktur władzy, bez wojska i tradycji wojskowej, bez 
przepisów prawa, sądownictwa i policji, bez możliwości aprowi-
zacyjnych i zaopatrzeniowych i bez uznania międzynarodowe-
go, ale za to z wrogo nastawionymi sąsiadami u granic. 

Społeczeństwo mocno odczuwało skutki zakończo-
nych działań wojennych, miasta i wsie oraz istniejąca infra-
struktura techniczna były zniszczone, umiejscowienie szla-
ków kolejowych utrudniało zaopatrzenie kraju w żywność. 
Lokalną władzę samorządową obejmowali niedoświadczeni, 
ale pełni zapału ludzie. Już w następnym dniu po odzyskaniu 
niepodleglości, szukając możliwych kompromisów, rozpo-
częto mozolne budowanie na swój sposób zrębów państwo-
wości na skalę kraju i w zupełnie lokalnym wymiarze.
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