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Polska w listopadzie 1918 roku

W listopadzie 1918 roku spełniło się marzenie pięciu 
pokoleń Polaków - Rzeczypospolita powróciła na mapę 
Europy po 123 latach niewoli. W powszechnym 
entuzjazmie przystąpiono do rozbrajania okupujących 
Królestwo Polskie wojsk niemieckich i austro-
węgierskich.

Odradzająca się Polska musiała stawić czoła wielu 
problemom, wśród których najważniejszym było 
ustalenie jej granic z sąsiadami. W większości 
przypadków nie udało się tego uczynić drogą pokojową. 
Obszar zaznaczony kolorem żółtym to terytorium jakie 
zajmowała Polska w listopadzie 1918 roku. 



Wielka koncepcja
Józefa Piłsudskiego

Wielkim marzeniem Józefa Piłsudskiego było 
przywrócenie Polski na mapę Europy. Gdy cel 
ten spełnił się w listopadzie 1918 roku, odtąd 
dążył do zapewnienia jej odpowiedniej pozycji w 
Europie i bezpieczeństwa zgodnie z wyznawaną 
przez siebie zasadą, że „będzie wielka, albo jej 
wcale nie będzie”. Drogą miało być stworzenie 
państwa federacyjnego, które wraz z Polską 
współtworzyłyby Litwa i Białoruś, a Ukraina 
byłaby złączona sojuszem wojskowym. Wielka
i silna Polska w sojuszu z innymi państwami 
Międzymorza miała tworzyć wystarczającą 
przeciwwagę dla zagrażających bezpieczeństwu 
tego regionu Niemiec i Rosji Sowieckiej [ZSRS].



Niewypowiedziana wojna
Wybuch wojny pomiędzy Polską a Rosją 
Sowiecką był nieuchronny ponieważ polityczne 
plany obydwu państw wykluczały się. Polacy 
podkreślając swe prawa do terytorium, które do
I rozbioru w 1772 roku wchodziło w skład 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów  dążyli do 
włączenia swych dawnych wschodnich ziem
w skład odrodzonej Rzeczypospolitej. Bolszewicy 
z kolei dążyli do skomunizowania całej Europy, 
co oznaczało ich marsz na Zachód. Do 
pierwszych starć pomiędzy Polakami
a Sowietami doszło w Wilnie 4 stycznia 1919 
roku, a od 14 lutego trwała już regularna wojna. 
Na zdjęciu Lew Trocki oraz Włodzimierz Lenin- 
twórcy sowieckiej koncepcji rewolucji 
wszechświatowej.



Wyprawa wileńska

Józef Piłsudski był związany z ziemią wileńską, 
ponieważ tu się urodził. Najszczególniejszym 
sentymentem otaczał jednak Wilno, o którym 
mawiał  „Miłe miasto” i w którym po śmierci kazał 
złożyć swoje serce. Kiedy na początku stycznia 
1919 roku zostało ono zajęte przez Armię 
Czerwoną rozpoczął przygotowywanie ofensywy, 
która miała doprowadzić do jego wyzwolenia. 
„Wyprawa wileńska” do jakiej doszło w kwietniu 
1919 roku zakończyła się pełnym sukcesem. Śmiały 
rajd kawalerii polskiej, współdziałanie piechoty i 
pomoc ludności Wilna spowodowały odzyskanie 
miasta i przesunięcie linii frontu
o  120 km na wschód. Na zdjęciu manifestacja 
ludności Wilna po jego zajęciu przez wojsko 
polskie.



Działania wojenne
na froncie wschodnim  

w 1919 roku
Był to rok sukcesów armii polskiej, która spychała 
przeciwnika na wschód zajmując kolejne miasta:
w kwietniu 1919 roku Lidę, Nowogródek, Baranowicze
i Wilno, w sierpniu Mińsk i Bobrujsk, a we wrześniu 
Borysów. W końcu tego roku wojska polskie obsadzały 
już linię rzek Uszyca-Słucz-Uborć-Ptycza-Berezyna. 
Informacje z frontu budziły entuzjazm społeczeństwa, 
armia polska rosła w siłę licząc już 600 tys. żołnierzy lecz 
wojna wciąż daleka była do rozstrzygnięcia. Do 
prawdziwej próby sił miedzy obu walczącymi stronami 
miało dojść w roku następnym. Na zdjęciu wojsko 
polskie w zdobytym przez siebie w 1919 roku Mińsku.







Wolni z wolnym
i równi z równymi

Sojusz polityczny i wojskowy z Ukraińską 
Republiką Ludową był ważnym elementem 
geopolitycznych planów Józefa Piłsudskiego. 
Wolna Polska i wolna Ukraina miały stanowić 
najważniejszą zaporę przeciwko imperialnej 
polityce Rosji w tej części Europy. Naczelny 
Wódz chciał też w ten sposób zmusić 
bolszewików, do walnej wojskowej rozprawy. 
Owocem porozumienia była wspólna polsko-
ukraińska wyprawa na Kijów w maju 1920 roku. 
Na zdjęciu naczelny wódz armii polskiej Józef 
Piłsudski i ataman Symon Petlura w Winnicy 16 
maja tego roku. 



Wyprawa kijowska

25 kwietnia 1920 roku wojska polskie
i ukraińskie ruszyły na Kijów. 7 maja stolica 
Ukrainy została zajęta. Dwa dni później odbyła 
się w niej wspólna polsko-ukraińska defilada. 
Wszystko zdawało się sprzyjać zamierzeniom 
Józefa Piłsudskiego ale cel militarny, jakim było 
rozbicie przynajmniej części sił bolszewickich 
nie został osiągnięty, ponieważ przeciwnik 
wycofał się bez walki. W krótkim czasie 
bolszewicy przystąpili do kontrofensywy 
atakując polskie siły najpierw na Białorusi
a potem na  Ukrainie. Na zdjęciu defilada wojsk 
polskich i ukraińskich w dniu 9 maja 1920 roku 
na Chreszczatyku – głównej ulicy Kijowa.



Odwrót wojsk polskich

10 czerwca 1920 roku po przegranej bitwie pod 
Samhorodkiem wojska polskie zmuszone były 
opuścić Kijów. Niecały miesiąc później odwrót 
wojsk polskich trwał już na całej linii frontu. 
Próby powstrzymania przeciwnika na rzekach 
Styr i Zbrucz, a potem Seret, Narew i Bug spełzły 
na niczym - w ręce bolszewików wpadały 
kolejne miasta Żytomierz, Płoskirów,  Bobrujsk, 
Mińsk, Wilno, Grodno, Tarnopol, Białystok, 
Łomża i Brześć nad Bugiem. W sierpniu 1920 
roku wojska bolszewickie zbliżały się już do 
Warszawy i Lwowa. Nad Polską zawisło 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Na zdjęciu 
odwrót 3 Armii Polskiej spod Kijowa.



 „Przez trupa Polski…”

„Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku 
ogólnoświatowej pożodze. Na naszych 
bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój 
masom pracującym. Na zachód!”.

Tak brzmiała treść rozkazu, jaki wydał dowódca 
Frontu Zachodniego Armii Czerwonej 
marszałek Michaił Tuchaczewski. 

10 sierpnia jego wojska przystąpiły do 
decydującej walki o Warszawę. Plan zakładał 
sforsowanie Wisły na północy, oskrzydlenie 
stolicy Polski od zachodu, a następnie  zajęcie jej 
bezpośrednim atakiem od wschodu. Na zdjęciu 
Michaił Tuchaczewski – fotografia z 1936 roku.



Sowiecki rząd dla Polski

Tzw. Polrewkom czyli Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski był organem stworzonym 
przez rząd bolszewików i miał objąć władzę w 
Warszawie po jej zajęciu przez Armię Czerwoną. 
W jego skład weszli przebywający w Rosji 
komuniści polskiego pochodzenia, wśród nich 
Feliks Dzierżyński – organizator „czerwonego 
terroru” i twórca sowieckiej policji politycznej 
Czeka. W trakcie swych zaledwie 
kilkutygodniowych rządów trybunały 
rewolucyjne Polrewkomu aresztowały  setki 
osób, a kilkudziesiąt skazały na śmierć. Była to 
zapowiedź, tego, co czekało Polaków pod 
rządami nowej władzy.  



Ojczyzna
w niebezpieczeństwie 

W tym dramatycznym dla Polski momencie, 
kiedy bolszewicy zbliżali się do stolicy, nastąpiła 
mobilizacja całego  społeczeństwa. Powołano 
Rząd Obrony Narodowej na czele z Wincentym 
Witosem, który podjął energiczne starania
o uzyskanie pomocy dyplomatycznej
i wojskowej.  Do armii regularnej powołano pięć 
kolejnych roczników, a ponad 100 tys. osób 
zgłosiło się do walki w szeregach Armii 
Ochotniczej. Wszystkie grupy społeczne 
zjednoczyły się w obronie odzyskanej zaledwie 
przed dwu laty niepodległości. 



Pomoc Węgier i Francji

W tym krytycznym momencie, kiedy zagrożona 
była niepodległość Rzeczpospolitej,  największej 
pomocy udzieliły naszemu krajowi Węgry, które 
przesłały do Polski całe posiadane przez siebie 
zapasy amunicji. Wydatnego wsparcia udzieliła 
także Francja dostarczając sprzęt wojskowy
i zasilając oficerami dywizje frontowe. Wśród 
nielicznych dyplomatów, którzy nie opuścili 
Warszawy był nuncjusz apostolski Achilles Ratti 
przyszły papież Pius XI. Neutralnie a faktycznie 
wrogo odnieśli się do Polski jej sąsiedzi Niemcy, 
Czechosłowacja i Wolne Miasto Gdańsk. Na 
zdjęciu premier zaprzyjaźnionych Węgier Pál 
Teleki.



Cud nad Wisłą

Decydująca walka o Warszawę rozpoczęła się 13 
sierpnia 1920 roku. Tego dnia bolszewikom 
udało się zająć odległy od stolicy o 23 km 
Radzymin, a następnego wdarli się też do 
Ossowa. Polska obrona jednak tężała, w krwawej 
walce obie miejscowości przechodziły z rąk do 
rąk.  15 sierpnia doszło do pierwszego trwałego 
przełomu w bitwie – Polacy odzyskali Radzymin 
i opanowali linię Wkry. Następnego dnia 
rozpoczęła się dowodzona osobiście przez 
Józefa Piłsudskiego kontrofensywa znad 
Wieprza, która wychodząc na tyły wojsk 
bolszewickich zmusiła je do całkowitego 
odwrotu.  



Bohaterska młodzież

W krwawym boju pod Ossowem brały udział 
ochotnicze oddziały złożone z harcerzy, 
młodzieży warszawskich szkół średnich i 
studentów. Kapelanem jednego z nich – 236 
pułku piechoty Armii Ochotniczej był ks. Ignacy 
Skorupka. W decydującym momencie bitwy 
szedł wraz z żołnierzami do ataku i zginął 
udzielając jednemu z nich ostatniego 
namaszczenia. 



Bohaterska obrona
Płocka i Lwowa

W sierpniu 1920 roku losy Polski ważyły się nie 
tylko pod Warszawą. Do szczególnie zaciętych 
walk doszło też o Płock, który opanowany przez 
3 Korpus Kawalerii Gaj Chana został odzyskany 
bohaterstwem wojska i ludności cywilnej. Do 
wyjątkowo krwawej bitwy doszło też
w podlwowskim Zadwórzu, gdzie 380 osobowy 
polski batalion przez cały dzień stawiał 
bohaterski opór wielokrotnie liczniejszej
1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. 
Większość żołnierzy zginęła, ale bitwa weszła do 
historii jako „Polskie Termopile”. Na zdjęciu 
Józef Piłsudski odznacza 12 letniego Tadeusza 
Jeziorowskiego i innych obrońców Płocka 
Krzyżem Walecznych. 



Bitwa niemeńska

Zwycięstwo w bitwie warszawskiej oddało 
inicjatywę w ręce Polaków, którzy rozbili część 
sił Armii Czerwonej  i zmusili ją do generalnego 
odwrotu. Jej dopełnieniem było kolejne wielkie 
zwycięstwo w bitwie nad Niemnem,  we 
wrześniu 1920 roku, które przesądziło o wyniku 
całej wojny. Klęska ta spowodowała zmianę 
stanowiska Sowietów, którzy dążyli teraz do 
szybkiego zawarcia pokoju.  Na zdjęciu polskie 
dowództwo tuż przed rozpoczęciem bitwy nad 
Niemnem.



Polska w listopadzie
1920 roku

12 X 1920 roku w Mińsku został podpisany 
rozejm pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką, który 
miał wejść w życie za sześć dni. W tym czasie 
wojska polskie zdołały jeszcze zająć Mińsk, a na 
południu znalazły się 150 km od Kijowa. Istniała 
jeszcze szansa realizacji idei federacyjnej ale 
społeczeństwo polskie zmęczone wojną nie 
chciało już dalszej jej kontynuacji. 18 X 1920 
roku walki na froncie ustały. Na mapie linia 
zajmowana przez wojska polskie w dniu wejścia 
w życie rozejmu – nota bene korzystniejsza niż 
późniejsza granica polsko-sowiecka, która 
odcięła od Rzeczypospolitej takie miasta jak 
Mińsk, Kamieniec Podolski, Płoskirów i Sławutę. 



Traktat ryski – wygrana wojna i przegrany pokój?

Podpisany po wygranej przez Polaków wojnie 
traktat pokojowy z Rosją Sowiecką był 
kompromisem, który nie zadowalał żadnej ze 
stron. Ustalona granica dzieliła w sposób 
nienaturalny dawne Kresy pozostawiając za 
wschodnią granicą duże skupiska  Polaków, 
których w ten sposób skazano na 
wynarodowianie i fizyczne wyniszczanie. Ten 
sam los spotkał też wiele bezcennych pamiątek 
polskiej historii i kultury. Traktat był polityczną 
porażką Józefa Piłsudskiego, który musiał się 
pogodzić z fiaskiem swych ambitnych planów 
na wschodzie. W ogólnym bilansie zapewnił 
jednak Polsce, na niecałe 20 lat, stan 
upragnionego pokoju, sankcjonując jej istnienie 
jako dużego europejskiego państwa. Na zdjęciu 
delegaci polscy i sowieccy podczas uroczystości 
podpisania traktatu w dniu 18 III 1921 roku.



Wyratowanie Wilna

Jeszcze w trakcie trwania wojny z Rosją, Józef 
Piłsudski, wiedząc, że nie dojdzie już do 
wznowienia unii polsko-litewskiej postanowił 
„wyratować” dla Polski Wilno. Z jego polecenia 
gen. Lucjan Żeligowski na czele 1 Dywizji 
litewsko-Białoruską „zbuntował” się i zajął 
miasto. Ostatecznie w 1922 roku Wilno zgodnie 
z pragnieniem większości jego ludności znalazło 
się w granicach II Rzeczypospolitej.  Litwini nie 
uznali tego faktu, co stało się przyczyną 
trwającego niemal przez całe dwudziestolecie 
ostrego sporu polsko-litewskiego. Na zdjęciu 
gen. Lucjan Żeligowski podczas Mszy świętej
w zajętym przez siebie Wilnie w 1920 roku.
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