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Pierwsza wojna światowa stała się dla
Polaków wymarzoną okazją, by po raz
kolejny spróbować odzyskać niepodległość. Od pierwszego rozbioru w 1772 r.
minęły już 142 lata. W tym czasie Polacy
nie ustawali w staraniach o oswobodzenie kraju, występując w zbrojnych zrywach narodowych, takich jak: insurekcja
kościuszkowska (1794), powstanie listopadowe (1830–1831), powstanie styczniowe
(1863–1864). Wszystkie te powstania, podob-

nie jak i mniejsze zrywy – powstanie krakowskie (1846) czy wielkopolskie (1848) –
zakończyły się klęskami i represjami.
Polscy emigranci polityczni angażowali się zbrojnie przeciw zaborcom: Rosji,
Austrii i Prusom, przy okazji niemal każdego konfliktu, w którym uczestniczyły
te państwa. Największa europejska zawierucha wojenna przed pierwszą wojną światową rozpętała się w wyniku rewolucji francuskiej, a następnie przejęcia władzy przez
Napoleona. W tamtej epoce zorganizowano
na terenie dzisiejszych Włoch Legiony Polskie (1797). Przy tej właśnie okazji powstał
Mazurek Dąbrowskiego, który stał się później polskim hymnem narodowym. Pol-

skie formacje wojskowe odznaczyły się
w kampaniach wojennych prowadzonych przez Napoleona, a cesarz Francuzów zgodził się na powstanie namiastki
państwa polskiego, nazwanej Księstwem
Warszawskim (1807). Państewko to miało
szachować Prusy i Austrię oraz posłużyć
do zyskania stutysięcznej armii polskiej,
wykorzystanej później w wojnie z Rosją
(1812).
Ostatecznie nadzieje Polaków związane
z Napoleonem upadły. Nasi rodacy nie
zaprzestali jednak poszukiwania międzynarodowych sojuszników i angażowali się
zbrojnie w inne konflikty. Chcieli zyskiwać sprzymierzeńców na świecie oraz
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Działania pokojowe
Klęski i niepowodzenia walki zbrojnej
przekonały Polaków do szukania innych
dróg do niepodległości. Pozytywiści propagowali tzw. pracę u podstaw i pracę
organiczną, mającą podnosić świadomość
narodową w społeczeństwie, by skutecznie opierało się wynaradawianiu przez
zaborców. Sprzeciw wobec rusyfikacji
i germanizacji, samokształcenie, rozwój
kulturalny i gospodarczy postrzegano jako
formy patriotyzmu nie mniej ważne niż
walka orężna. Z pokojowymi ideami walki
identyfikowali się też lojaliści uważający,
że najlepsze perspektywy daje współpraca
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zachować ciągłość istnienia oręża polskiego, by w sposobnej chwili posłużyć się
nimi do odzyskania niepodległości. Podczas
powstania węgierskiego w latach 1848–
–1849 osobne legiony sformowali generałowie Józef Wysocki i Józef Bem. W tym
samym czasie niewielką jednostkę stworzył w Rzymie Adam Mickiewicz. Mniejsze
oddziały polskie powstały w Turcji podczas
wojny krymskiej (1853–1856) oraz wojny
turecko-rosyjskiej (1877–1878). Emigranci
polscy weszli nawet w skład 58. Ochotniczego Pułku Piechoty w armii Północy
(Unia) podczas amerykańskiej wojny secesyjnej (1861–1865), która przecież nie miała
nic wspólnego ze sprawą polską.
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z władzami zaborczymi i mozolne przekonywanie ich do ustępstw.
Celował w tym tzw. ruch narodowy, którego liderem na przełomie XIX i XX w.
był Roman Dmowski.
1 Roman Dmowski
Narodowcy chętnie
angażowali się również w politykę państw
zaborczych, których byli
obywatelami. Tworzyli
jednak także zalążki konspiracyjnych organizacji
paramilitarnych.
A-11

Rewolucja 1905
W latach dziewięćdziesiątych XIX w. popularność zyskał nowy radykalny ruch: socjalizm niepodległościowy, łączący postulaty
społeczne z ideą walki o wolność. Jednym
z głównych orędowników tego nurtu stał
się Józef Piłsudski. Początkowo zaangażowany był w wydawaS Józef Piłsudski
nie konspiracyjnych
czasopism skierowanych do robotników.
Z czasem stał się zwolennikiem działań zbrojnych przeciwko caratowi.
Zorganizowana i kierowana przez niego Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadzała
rekwizycje i akcje zbrojne wymierzone
w przedstawicieli administracji carskiej.
Kulminacja tej aktywności nastąpiła w okresie rewolucji 1905 r., która bywa określana
także jako czwarte powstanie narodowe,
gdyż podczas demonstracji i strajków
oprócz postulatów pracowniczych często
A-01

pojawiały się hasła niepodległościowe.
Zryw wypalił się stopniowo, bezwzględnie
spacyfikowany przez wojska rosyjskie.

Nadzieje w zaborze austriackim
Wysokie straty i mała skuteczność bojówek skłoniły Piłsudskiego do rewizji
planów. Doszedł do wniosku, że szansę
na wywalczenie niepodległości ma jedynie regularna armia polska, współdziałająca z silnym sojusznikiem. Warunki
do jej tworzenia dostrzegł w Galicji, której mieszkańcy od lat siedemdziesiątych
XIX w. cieszyli się swobodami niedostępnymi w innych zaborach. Były to: parlament krajowy z siedzibą we Lwowie, język
polski jako urzędowy, rozbudowane szkolnictwo, a także możliwość tworzenia organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych.
Jednocześnie kwitnąca kultura i sztuka
kształtowały atmosferę odrodzenia narodowego, które objawiało się m.in. masowym uczestnictwem w uroczystościach
rocznicowych i patriotycznych. Największe obchody zor1 Obchody rocznic i świąt narodowych
ganizowano w Krakowie z okazji pięćsetlecia
bitwy pod Grunwaldem.
To właśnie w zaborze
austriackim powstała
Panorama Racławicka
wysławiająca sukces
militarny Polaków w walce z Rosjanami.
Ton życiu politycznemu nadawali tu konserwatyści, głoszący wierność monarchii
habsburskiej i krytykujący powstania
narodowe za straty, które przynosiły.
A-16

U boku Austro-Węgier
i Niemiec
Pierwsza Kompania Kadrowa
Zwolennicy powstań, wśród których liderem
był Józef Piłsudski, wciąż przygotowywali
się do czynu zbrojnego. W tym celu w 1912 r.
powołali Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
oraz Polski Skarb Woj1 Rozwój organizacji paramilitarnych
skowy, który miał zapewnić fundusze na rozwój
organizacji paramilitarnych. Komisja powierzyła
Piłsudskiemu stanowisko
komendanta wojskowego. Tę samą funkcję
objął w powstałych wcześniej organizacjach
paramilitarnych, takich jak Związek Walki
Czynnej czy Związki Strzeleckie. Podobny
charakter paramilitarny miały niezależne
od Piłsudskiego Drużyny Polowe „Sokoła”,
chłopskie Drużyny Bartoszowe i powstałe
pod wpływem narodowców Polskie Drużyny
Strzeleckie. Środowiska te utworzyły później II Brygadę Legionów.
Z inicjatywy PiłsudS Pierwsza Kadrowa usiłuje wywołać
skiego
6 sierpnia 1914 r.,
powstanie w zaborze rosyjskim
a więc zaraz po rozpoczęciu wojny z Rosją,
wyruszyła z Oleandrów
≠
przylegających do krakowskich Błoni Pierwsza Kompania Kadrowa.
Miała ona wywołać kolejne antyrosyjskie
powstanie w Królestwie Polskim, będąA-17
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cym częścią zaboru rosyjskiego. Powstanie
winno się rozpocząć wraz z przekroczeniem przez strzelców granic zaboru rosyjskiego i wydaniem odezwy przez fikcyjny
Rząd Narodowy w Warszawie. Tak naprawdę
była to mistyfikacja Piłsudskiego. Chciał
on wykorzystać mit tajnego ośrodka władzy z okresu powstania styczniowego. Także
Polskie Stronnictwo Ludowe wezwało chłopów do walki o wolność ojczyzny. Jednak
plan Piłsudskiego się nie powiódł. Zabrakło
masowego poparcia Królewiaków.

Legiony Polskie
Po zajęciu Kielc zamiast
1 Naczelny Komitet Narodowy
oczekiwanych tysięcy
dołączyły do Kadrowej
tylko dziesiątki ochotników. To przekreśliło
szansę uniezależnienia
się od władz austriackich. Piłsudski musiał podporządkować się
utworzonemu 16 sierpnia 1914 r. przez środowiska konserwatywne proaustriackiemu
Naczelnemu Komitetowi Narodowemu,
który dążył do przekształcenia habsburskich Austro-Węgier w państwo austriacko-węgiersko-polskie. Wskutek tego oddziały
strzeleckie zostały włą2 Józef Haller
czone do Legionów Polskich tworzonych przy
armii austro-węgierskiej.
W ciągu roku powstała
I Brygada pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
oraz II Brygada, nazwana
Żelazną, dowodzona przez Józefa Hallera. W rejonie Piotrkowa Trybunalskiego
A-19

A-26
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Bojowy szlak Legionów
Brygady osobno toczyły
S Bitwa pod Łowczówkiem
zacięte boje z armią
rosyjską na różnych
odcinkach frontu, m.in.
na południe od Lwowa
pod Mołotkowem, pod
Łowczówkiem koło
Tarnowa, pod Konarami niedaleko Sandomierza, pod Rokitną (na zachód
od ukraińskich Czerniowców), pod Rarańczą (na południe od Kamieńca Podolskiego).
Jesienią 1915 r. Legiony Polskie walczyły
nad Styrem na Wołyniu.
Najważniejsza batalia stoczona przez
oddziały ze wszystkich brygad pod
komendą Józefa Piłsudskiego to bitwa pod

NAC
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Legioniści w okopach na pozycjach strzeleckich w Kostiuchnówce.
W 1916 r. Legiony Polskie stoczyły tam z Rosjanami krwawe walki,
które opóźniły ofensywę
Brusiłowa i pozwoliły przejąć inicjatywę państwom centralnym (Niemco
m i Austro-Węgrom).
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Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 r. (na Wołyniu). Polscy legioniści wyróżnili się tam
odwagą i wytrwałością,
2 Bitwa pod Kostiuchnówką
podczas gdy towarzy4–6 lipca 1916 r.
szące im oddziały austro-węgierskie wycofały
się w popłochu w obli≠
czu ofensywy rosyjskiej.
Dało to przywódcom polskim mocne argumenty
do wywierania nacisku na władze Niemiec
i Austro-Węgier w sprawie ustępstw politycznych. Piłsudski złoS Polska Organizacja Wojskowa
żył wówczas dymisję
ze służby w Legionach.
Jego nowym atutem była
rozwijana od 1914 r.
tajna Polska Organizacja Wojskowa, która
miała swoje oddziały
we wszystkich zaborach. W połowie 1918 r.
skupiała około 50 tys. członków.
A-54
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zorganizowano zaś III Brygadę. W szeregach legionów łącznie przez cały okres ich
istnienia służyło około 30–35 tys. żołnierzy.
W akcję werbunkową do Legionów
zaangażowały się osobistości życia kulturalnego i politycznego zaboru austriackiego, toteż wśród ochotników znalazł się
kwiat inteligencji polskiej ze wszystkich
zaborów, a nawet ze śroS Wsparcie finansowe czynu legionowego
dowisk emigracyjnych.
Jeszcze większym zaangażowaniem wykazało się
społeczeństwo, organizując wsparcie finansowe
czynu legionowego
legionowego. Jednym ze sposobów pozyskiwania pieniędzy były tzw. tarcze legionowe,
fundowane przez władze miejscowości. Ofiarodawcy wbijali w nie gwoździe „kupione” za
datki na rzecz rodzin poległych żołnierzy.

A-05

„Niemieckie” Królestwo Polskie?
Państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, mimo sukcesów na wschodzie
(zajęły znaczną część zachodniej Rosji)
były już wyczerpane krwawymi walkami
i poszukiwały rezerw,
1 Akt 5 Listopada
które pozwoliłyby im
wygrać wojnę na wyczerpanie, prowadzoną
na froncie zachodnim.
Realizując plan utworzenia państw satelickich w Europie Środkowej, aktem 5 listopada 1916 r. Franciszek
Józef I i Wilhelm II zapowiedzieli powstaA-52

Major Andrzej Galica (trzeci z lewej) wydający rozkazy na froncie
na Wołyniu.
Zdjęcie wykonane w okresie bitwy pod Kostiuchnówką.

nie Królestwa Polskiego, sprzymierzonego
z Wiedniem i Berlinem.
Królestwo – mimo zupełnego podporządkowania go zaborcom – odegrało fundamentalną rolę w odbu2 Rada Regencyjna
dowie państwowości polskiej. 15 stycznia 1917 r.
rozpoczęła działalność
namiastka rządu: Tymczasowa Rada Stanu. Jej
kompetencje w październiku tego samego roku
przejęła Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Polacy zyskali autonomię w kwestiach sądownictwa i szkolnictwa. Powołano
A-56

samorządy miejskie, a od 9 grudnia 1916 r.
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa rozpoczęła emisję własnej waluty. Marka Polska
obowiązywała w odrodzonej Rzeczypospolitej do czasu zastąpienia jej złotym w 1924 r.
Działały też uczelnie wyższe, m.in. restytuowany w 1915 r. Uniwersytet Warszawski
i założony latem 1918 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Bunt Legionów
Sprzeciw Polaków budziły decyzje Berlina
i Wiednia w sprawie przyszłej armii polskiej, nad którą zaborcy chcieli sprawować
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Wikimedia Commons / Archiwum Główne Akt Dawnych
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tzw. Królestwa Polskiego,
Akt 5 listopada 1916 r. Gdy wojska rosyjskie zostały wyparte z terenów
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Polacy, którzy zdecydowali się na złożenie
przysięgi – głównie z II Brygady – zostali
wcieleni do Polskiego Korpusu Posiłkowego i wraz z nim znaleźli się na froncie
na Bukowinie. Jednak, gdy w lutym 1918 r.
Niemcy i Austro-Węgry układem brzeskim przyznały Ukrainie ziemie polskie
(np. Chełmszczyznę), korpus zbuntował się i 15 lutego 1918 r., przebiwszy się
pod Rarańczą przez linię frontu, dołączył
do II Korpusu Polskiego w Rosji.

U boku Rosji

o rzeczywistych ustępstwach. Zablokowali
akcję, gdy zwerbowano około tysiąca żołnierzy, i wiosną 1915 r. skierowali oddział
do walki jako część armii rosyjskiej, bez
orzełków na czapkach, ale z komendą
w języku polskim. Legion Puławski
dobrze zdał egzamin bojowy, ale z racji
niewielkiej liczebności i braku uzupełnień szybko się wykrwawił. Jego żołnierzy włączono w skład utworzonej pod
koniec 1915 r. Brygady Strzelców Polskich (8 tys. żołnierzy). Z bardziej znanych
dowódców służył tu ppłk Lucjan Żeligowski. Na początku 1917 r. brygadę rozbudo-

wano do dywizji (35 tys., choć połowa żołnierzy nie miała broni i służyła w pułku
rezerwowym). W lipcu, osłaniając odwrót
Rosjan, ułani tej jednostki stoczyli zaciętą
bitwę pod Krechowcami niedaleko Stanisławowa. To jedyne starcie, podczas którego oddział polski walczył ze wszystkimi
zaborcami, gdyż także z maruderami armii
rosyjskiej. Ułanami dowodził płk Bolesław
Mościcki, brat późniejszego prezydenta
Rzeczypospolitej. Chociaż w armii imperialnej było ponad pół miliona żołnierzy
polskich, Rosjanie byli przeciwni tworzeniu samodzielnych jednostek polskich.

W chwili wybuchu wojny władze Imperium Rosyjskiego ograniczyły się do odezwy
naczelnego wodza armii, wielkiego księcia
Mikołaja Mikołajewicza, zawierającej jedynie mgliste obietnice zjednoczenia wszystkich ziem polskich pod berłem Romanowów. Mimo sceptycyzmu
1 Komitet Narodowy Polski w Warszawie
co do deklaracji władz
liczni politycy polscy –
głównie działacze ruchu
narodowego – widzieli
szansę na odzyskanie
niepodległości właśnie
u boku cara. W listopadzie 1914 r. powołali oni Komitet Narodowy
Polski w Warszawie.
A-18

Od Legionu do Brygady
Komitet Narodowy Polski objął patronat nad ochotniczym wojskiem polskim
w Rosji i utworzeniem jego pierwszej
jednostki – Legionu Polskiego (od miejsca formowania nazywanego Legionem
Puławskim). Rosjanie jednak nie myśleli

NAC

absolutną kontrolę. We wrześniu 1916 r.
Legiony przemianowano na Polski Korpus
Posiłkowy i wkrótce podporządkowano
Niemcom. Miały wejść w skład Polnische
Wehrmacht (Polska Siła Zbrojna), dowodzonej przez gubernatora Hansa von
Beselera. Piłsudski przekonał się, że państwa centralne (Niemcy, Austro-Węgry,
Turcja, Bułgaria) nie poczynią kolejnych
ustępstw wobec Polaków. Było też już dla
niego jasne, że przegrają wojnę. Podjął więc decyzję o zerwaniu współpracy.
Jego zwolennicy, oficerowie legionów,
17 maja 1917 r. zwołali
2 Konspiracyjna narada oficerów
tajny
zjazd w Ostrołęce.
legionowych w Ostrołęce
Rezultatem była rezolucja do Tymczasowej
Rady Stanu wyrażająca
sprzeciw wobec służby
pod obcą komendą. Był
to wstęp do wywołanego
przez Piłsudskiego kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 r.
2 Kryzys przysięgowy
Chodziło w nim o sprzeciwienie się przysiędze
na wierność „braterstwu
broni wojskom Niemiec
i Austro-Węgier”, ale
prawdziwym jego celem
było zaprzestanie dalszej
walki u boku państw centralnych. Legioniści, głównie z I i III Brygady, którzy odmówili
złożenia przysięgi, a pochodzili z terenów
Królestwa, zostali internowani. Obywateli
Galicji wcielono do armii austro-węgierskiej. Józefa Piłsudskiego, który wcześniej
zrezygnował ze stanowiska w Tymczasowej
Radzie Stanu, Niemcy aresztowali i do końca
wojny więzili w twierdzy w Magdeburgu.

W wyniku odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzo
wi niemieckiemu większość żołnierzy
I i III Brygady Legionów Polskich została internowana
w obozie w Szczypiornie.
Polacy zorganizowali tam swój samorząd. Obóz interno
wania znany jest z tego, że legioniści chętnie
uprawiali tam sport: piłkę ręczną, popularnie do dziś
nazywaną szczypiorniakiem.
W latach Polski Ludowej, żeby uniknąć identycznego
akronimu z tym, jaki ówcześnie miała
rządząca partia (PZPR), utworzono Polski Związek Koszyk
ówki, Siatkówki i Szczypiorniaka (nazwa
funkcjonowała do 1956 r.). Na zdjęciu płk M. Kaplicki
przemawia do internowanych w obozie jeńców.
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polskiej Radzie Regencyjnej, został przez
nich rozbrojony i rozwiązany w maju tego
roku. Podobny los spo2 Korpusy Polskie w Rosji
tkał pozostałe korpusy.
II Korpus (7 tys. żołnierzy) – dowodzony przez
płk. Józefa Hallera –
zmuszono do kapitulacji po bitwie z Niemcami pod Kaniowem
11 maja 1918 r. III Korpus (3 tys. żołnierzy)
gen. Eugeniusza de Henninga-Michaelisa
rozwiązano w czerwcu tego samego roku.

Rewolucja lutowa
Nastawienie władz rosyjskich zmieniło się
dopiero po powołaniu przez państwa centralne polskiej Tymczasowej Rady Stanu
Królestwa Polskiego. Zaczęto zabiegać
o przychylność Polaków, w ten sposób
zachowywali się przeciwnicy Niemiec
i Austro-Węgier, zwani ententą (m.in. Rosja,
Francja, Anglia). Sytuację poprawiło również obalenie caratu w wyniku rewolucji
lutowej i powołanie Rządu Tymczasowego
Rosji, który 29 marca 1917 r. uznał prawo
Polaków do samostanowienia. Otworzyło
to drogę do powołania
2 Naczelny Polski
reprezentacji polityczKomitet Wojskowy
nej, dążącej do odbudowy niepodległego państwa – Rady Polskiego
Zjednoczenia Międzypartyjnego, oraz reprezentacji żołnierzy pol-
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Część rozbrojonych żołnierzy znalazła się
w sformowanych pod koniec 1918 r. na Ukrainie i Syberii oddziałach polskich, przekształconych następnie w 4. i 5. Dywizje Strzelców
Polskich. Powstały one w porozumieniu z białymi generałami rosyjskimi i miały pomagać im w walce z bolszewikami, ale formalnie weszły w skład Armii Polskiej we Francji.
W styczniu 1920 r. 5. Dywizja Strzelców Polskich (około 16 tys. żołnierzy), zwana Syberyjską, została w walce z bolszewikami rozbita
niedaleko granic Mongolii, w rejonie Krasnojarska. Dowodził nią wtedy gen. Wale-

rian Czuma pochodzący jeszcze z II Brygady
Legionów. Pierwszy dowódca tej dywizji –
płk Kazimierz Rumsza – wraz z tysiącem żołnierzy przedarł się przez Mandżurię i drogą
morską dotarł do Polski. 4. DSP (3 tys. żołnierzy) gen. Lucjana Żeligowskiego, zwana
Dziką Dywizją, walczyła przeciwko Ukraińcom i bolszewikom w Odessie. W maju
1919 r. przedostała się w pełnym składzie
do Polski jako jedyna duża jednostka wojskowa tworzona w Rosji. Pół roku później
powróciły drogą morską oddziały polskie
sformowane w Murmańsku i Archangielsku.

A-36

skich służących w armii rosyjskiej – Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego, tzw.
Naczpolu.

I Korpus Polski w lutym i marcu 1918
r. pokonał bolszewików i zajął ważną
strategicznie twierdzę
Bobrujsk na Białorusi. Miasto było pierw
szą enklawą wyzwolonej i niezależnej
od zaborców Polski.
W ciągu kilku miesięcy polskiej obecnośc
i rozkwitało tam życie społeczne i kultu
ralne.
W mieście zorganizowano oficjalne urocz
ystości rocznicy Konstytucji 3 maja.
Na zdjęciu widoczna jedna z bram wzni
esionych w Bobrujsku z okazji święta
narodowego.
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Naczpol wynegocjował zgodę na tworzenie
w Rosji korpusów polskich. Na Białorusi
powstał – dowodzony przez gen. Józefa
Dowbora-Muśnickiego – I Korpus Polski
(około 30 tys. żołnierzy),
1 Józef Dowbor-Muśnicki
który toczył zwycięskie
walki z bolszewikami,
m.in. zajmując Bobrujsk
w lutym 1918 r. Mimo
że podporządkował się
powołanej przez Niemców
A-13

NAC

NAC

Odyseja korpusów polskich

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Bobrujsku w 1918 r.
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Błękitna Armia Polska
Jednak dopiero po rewolucji lutowej w Rosji
politycy francuscy zgodzili się na stworze-

Zbiory SWAP w Ameryce

Tomasz
Zawistow
ski

Zmiana stanowiska Rosji umożliwiła zaangażowanie się w sprawę niepodległości
Polski również jej sojusznikom. Wcześniej jej sprzeciw pokrzyżował plany formowania odrębnego oddziału polskiego
na froncie zachodnim. Jednostka – stwo-
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ztwem gen. Józefa Hallera.
h do Armii Polskiej tworzonej we Francji pod dowód
Zaprzysiężenie ochotników ze Stanów Zjednoczonyc
światowej 6 kwietnia 1917 r.
wojny
I
do
h
czonyc
Zjedno
Stanów
dopiero po przystąpieniu
Zaangażowanie Polonii amerykańskiej było możliwe
napisem „Armia Polska”.
z
korony
elementem ich umundurowania był orzełek bez
Zanim rekruci przybyli do Francji, jedynym wspólnym
Newark w stanie New Jersey.
z
Hoag
&
ead
Whiteh
owych
reklam
z największych na świecie firm
Wyprodukowała go, według własnego patentu, jedna
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cuskich Błękitną Armią, składał się z Polaków służących w armii francuskiej, uzupełnionych ochotnikami z Europy Zachodniej,
ze Stanów Zjednoczonych (27 tys.),
z Kanady, Brazylii, a nawet Chin! Jej szeregi zasilili także Polacy
z Polonii
3 Ochotnicy wojskowi
dzie
służący w armii niemiecych i Kana
w Stanach Zjednoczon
kiej i austro-węgierskiej,
wzięci do niewoli we
Francji i na froncie włoskim (38 tys.). Do końca
1918 r. powstała armia
dobrze wyszkolona
i uzbrojona w nowoczesny sprzęt, licząca
około 70 tys. żołnierzy, mająca na wyposażeniu 290 dział, 120 czołgów, i 98 samolotów. Ponadto w jej skład formalnie wchodził II Korpus złożony z 4. Dzikiej i 5. Syberyjskiej Dywizji walczących w Rosji. Choć
tylko mała część Błękitnej Armii wzięła
udział w walkach na froncie zachodnim,
to jej powstanie było ogromnym sukcesem
politycznym, gdyż formacja polska stała
się częścią sił zbrojnych ententy. Armia
przewieziona w 1919 r. do Polski stanowiła istotne wsparcie dla odradzającego
się Wojska Polskiego.
A-37

ententy. 25 marca 1917 r. przedstawił on brytyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych memoriał w spraS Centralna Agencja Polska w Lozannie
wie przyszłych granic
Polski. Dokument ten
trafił także do rąk przedstawicieli innych państw.
Prezentowaniem postulatów polskich zajmowała się również powołana w 1915 r. Centralna Agencja Polska w Lozannie. Pierwszą zapowiedzią,
A-08

że te wspólne wysiłki mają
3 13 punkt orędzia Wilso
na
szansę odnieść skutek,
było częściowe uwzględnienie postulatów przez
prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa
Wilsona w wystąpieniu przed Kongresem
8 stycznia 1918 r. W 13. punkcie swego orędzia mówił o potrzebie odbudowy państwa
polskiego obejmującego ziemie etnicznie
polskie z dostępem do morza.
A-40

Owoce dyplomacji polskiej
Organizacją Armii Błękitnej kierowała Misja Wojskowa Francusko-Polska,
od strony politycznej nadzór sprawował
Komitet Narodowy Polski, ukonstytuowany
w Lozannie 15 sierpnia 1917 r. i kierowany
przez Romana Dmowskiego. Oprócz Ignacego Paderewskiego był on czołowym propagatorem sprawy polskiej wśród państw

Library of Congress

Bajończycy

nie jednostek polskich
2 Błękitna Armia gen. Hallera
na froncie zachodnim. Dzięki zabiegom
m.in. Romana Dmowskiego prezydent Francji Raymond Poincaré
4 czerwca 1917 r. wydał
dekret o utworzeniu
Armii Polskiej. Początkowo jej dowódcą mianowano Francuza, gen. Louisa Archinarda.
W kolejnym roku zastąpił go gen. Józef Haller. Ten związek operacyjny, nazywany często od koloru noszonych mundurów fran-

Erazm Piltz

Wśród
sprzymierzonych

rzona w Bayonne w sierpniu 1914 r. przez
Komitet Wolontariuszów Polskich dla
Służby w Armii Francuskiej (bajończyków) – została włączona do Legii Cudzoziemskiej. Służyło tam około tysiąca Polaków, a bohaterstwo w bojach w Szampanii
i pod Arras spowodowało nawet złożenie
im hołdu przez senat francuski.

Jedno z wystąpień Woodrowa Wilsona przed
Kongresem Stanów Zjednoczonych
Ameryki między rokiem 1913 a 1918. Tak właśn
ie mogła wyglądać sala Kongresu w czasie
ogłoszenia przez prezydenta Stanów Zjednoczon
ych postulatu powstania wolnej Polski jako
jednego z warunków zakończenia I wojny świato
wej.
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A-24

o granice
Helena Paderewska wśród wolontariuszek, sióstr Polskiego Białego Krzyża w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do zakończenia walki
w wojsku,
na ziemiach polskich PBK pełnił wśród żołnierzy polskich służbę sanitarną. Dodatkowo zajmował się szerzeniem oświaty i kultury
a także wśród innych potrzebujących. Tę funkcję zachował na terytorium Polski do 1946 r., a na emigracji – aż do 1961 r.

Podczas I wojny światowej ziemie polskie doznały ogromnych zniszczeń. Była
to oprócz Serbii i Flandrii najbardziej
zrujnowana część Europy. Ludność przez
kilka lat cierpiała z powodu rabunków,
rekwizycji, głodu i chorób. Zginęły lub
zostały okaleczone setki
1 Pomoc humanitarna dla ofiar wojny
na froncie wschodnim
tysięcy ludzi, a miliony
musiały opuścić swoje
domy. W takiej sytuacji jedną z najpilniejszych potrzeb od 1914 r.
było niesienie pomocy
A-21
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humanitarnej ofiarom wojny na froncie wschodnim. Powstawały dziesiątki
organizacji zajmujących się różną formą
wspierania potrzebują1 Centralny Komitet Obywatelski
cych: od zbiórek pieniędzy po opiekę medyczną.
Na terenie zaboru rosyjskiego pomoc koordynował Centralny Komitet
Obywatelski w Warszawie, w 1915 r. przekształcony w Centralny Komitet Obywatelski
w Rosji. Zajął się on zapewnieniem opieki
lekarskiej, nauczycielskiej i prawnej
uchodźcom wojennym za pośrednictwem
Władysław Grabski

Pomoc humanitarna

A-22

lokalnych komitetów. Powoływały one
także straż i sądy obywatelskie, które miały
chronić społeczności przed bezprawiem.
Ponadto starały się dopomagać chłopom,
rejestrując zniszczenia i rekwizycje oraz
pomagając w uzyskiwaniu odszkodowań.

Polski Biały Krzyż
Największe zasługi w niesieniu pomocy
humanitarnej Polakom podczas I wojny
światowej położył wybitny polski pianista i patriota Ignacy Paderewski, który już
w 1915 r. powołał wraz z pisarzem Henrykiem Sienkiewiczem szwajcarski Komitet

lazła się w zwycięskiej koalicji. Ten wielki
sukces został jednak okupiony ogromnymi
stratami ludzkimi i materialnymi. Z powojennego chaosu wyłaniał się kraj głęboko
podzielony. Mieszkańcy zaborów wyrośli
w odmiennym systemie prawnym i ekonomicznym, posługiwali się różnymi walutami
i miarami. Jesienią 1918 r. Polaków łączyło
właściwie tylko pragnienie wolności.

Ośrodki władzy polskiej
Jesienią 1918 r. bliskie załamania państwa
centralne nie były w stanie przeszkodzić
Polakom w odbudowie Rzeczypospolitej.
7 października 1918 r. Rada Regencyjna
Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość

Polski. 19 października na Śląsku Cieszyńskim została powołana Rada Narodowa
Księstwa Cieszyńskiego, a 28 października
posłowie polscy do parlamentu austriackiego utworzyli w Kra3 Polska Komisja Likwidacyjna Galicji
kowie Polską Komisję
i Śląska Cieszyńskiego
Likwidacyjną Galicji
i Śląska Cieszyńskiego,
kierowaną przez przywódcę PSL „Piast” Wincentego Witosa. 11 listopada ukonstytuowała się
w Poznaniu Naczelna Rada Ludowa, zdominowana przez przedstawicieli Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Natomiast w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada powołano Tymczasowy Rząd Ludowy
A-43

A-44

Powstanie Polski
Polacy okazali się jednym z głównych
zwycięzców I wojny światowej. Co więcej,
konflikt zakończył się klęską i upadkiem
wszystkich trzech zaborców, Polska zaś zna-
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Henryk Sienkiewicz

1 Komitet Generalny Pomocy
Generalny Pomocy OfiaOfiarom Wojny
rom Wojny w Polsce
z siedzibą w Vevey pod
Lozanną. W tym samym
roku pod pomnikiem
Tadeusza Kościuszki
w Chicago Paderewski wygłosił odezwę do Polonii amerykańskiej. Było to pierw1 Odezwa Paderewskiego
sze z ponad 300 przemódo Polonii amerykańskiej
wień, w których apelował
o pracę i poświęcenie
dla Polski. Z inicjatywy
muzyka oraz jego żony
Heleny 2 lutego 1918 r.
powołano Polski Biały
Krzyż, który pełnił
3 Polski Biały Krzyż
funkcję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
odmawiającego utworzenia polskiej filii. Organizacja finansowała nabór,
szkolenie i pracę pielęgniarek, które miały opiekować się żołnierzami polskimi służącymi
w armiach zaborczych (szacuje się, że było
ich nawet 3 mln, a około pół miliona straciło życie). Ignacy Paderewski współtworzył
również Wydział Narodowy Polski – organizację polonijną w Stanach Zjednoczonych.
Jego zadaniem było wspieranie odbudowy
Polski po zakończeniu I wojny światowej.

irski, arcybiskup Aleksander Kakowski
Członkowie Rady Regencyjnej: książę Zdzisław Lubom
ińcu Zamku Królewskiego
dziedz
na
i hrabia Józef Ostrowski, przed intromisją
w Warszawie, 27 października 1917 r.
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Sytuacja w Polsce zmieniła się diametralnie 11 listopada 1918 r. wraz z kapitulacją
Niemiec i zakończeniem I wojny światowej. Dzień wcześniej wrócił z Magdeburga
do Warszawy Józef Piłsudski. Cieszył się
wśród rodaków sławą wskrzesiciela i zwycięskiego wodza wojska polskiego. 11 listopada Rada Regencyjna oddała mu naczelne
dowództwo nad armią, a trzy dni później rozwiązała się i przekazała mu resztę
kompetencji. 17 listopada Piłsudski powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego, któremu stopniowo podporządkowywały
się wszystkie krajowe
F Usunięcie wojsk zaborczych
ośrodki władzy. Jednocześnie od początku listopada trwała akcja usuwania wojsk zaborczych.
Główną rolę w tym dzia> 10 :
łaniu odegrały zmobilizowane oddziały Polskiej
Organizacji Wojskowej zasilane ochotnikami, m.in. harcerzami i studentami.
16 listopada Piłsudski przesłał do rządów i narodów całego świata depeszę
informującą o odrodzeniu się Rzeczypospolitej Polskiej: „Jako Wódz Naczelny
Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom
i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego,
obejmującego wszystkie ziemie zjedno-

Zbawienna „dyktatura”
22 listopada Piłsudski objął stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa nawiązujące
nazwą do funkcji, którą pełnił Kościuszko
podczas insurekcji 1794 r. Wkrótce został
mianowany Naczelnym Wodzem i Naczel-

nikiem Państwa, skupiając w swoich rękach władzę cywilną i wojskową.
To rozwiązanie okazało
się niezwykle skuteczne
>6:
w dramatycznym okresie 1918–1920.
Dysponując przez kilka miesięcy niemalże władzą dyktatorską, podpisał setki
dekretów wprowadzających nowoczesne
rozwiązania z zakresu życia społecznego i politycznego, m.in. ośmiogodzinny
dzień pracy i obowiązek szkolny. Zatwierdził też niezwykle postępową ordynację
wyborczą, jedną z pierwszych na świecie
F

Prawo wyborcze dla kobiet

A-46

A-61

Walka
o granice
Wojna z Ukrainą

A-63
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dającą prawo wyborcze
kobietom, oraz zarządził wybory i powołanie Sejmu Ustawodawczego. Młode państwo
polskie podjęło ogromną
pracę legislacyjną i organizacyjną, obejmującą wszystkie dziedziny
życia: gospodarkę, finanse, wojsko, szkolnictwo, komunikację, kulturę. Uwieńczeniem tych działań było uchwalenie
w 1921 r. konstytucji marcowej.
3

Piłsudski zostaje Naczelnym
Wodzem i Naczelnikiem Państwa

Równolegle z tworzeniem struktur państwowych toczyła się walka o granice
II Rzeczypospolitej. Z uwagi na szczupłość sił zbrojnych Pił3 Obrona Lwowa
sudski skoncentrował
wysiłek militarny Polski na wschodzie, gdzie
już od 1 listopada 1918 r.
toczyła się wojna polsko-ukraińska. Zainicjowało ją powstanie
we Lwowie, które stało się jednym z mitów
założycielskich państwa. Jego uczestników – w dużej części młodzież szkolną –
uznano za bohaterów i nazwano Orlętami.
Latem 1919 r. przybyłe na front oddziały
Błękitnej Armii i Wielkopolan wyzwoliły
Galicję Wschodnią.
A-42

Walka o Lwów rozpoczęła się 1 listopada 1918 r., gdy siły ukraińskie przejęły kontrolę nad miastem,
ogłaszając powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W odruchu sprzeciwu Polacy
sformowali własne oddziały i przystąpili do zbrojnego odbijania miasta z rąk ukraińskich.
Wśród bojowników polskich było dużo młodzieży, którą nazwano Orlętami Lwowskimi.
Na zdjęciu widoczna grupa młodzieży walczącej w wojnie ukraińsko-polskiej.

NAC

Scalanie władzy
politycznej i wojskowej

czonej Polski. […] Państwo Polskie powstaje
z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski
zastąpi panowanie przemocy, która przez
sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój, zbudowany na porządku
i sprawiedliwości”.
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Republiki Polskiej, który jako pierwszy miał aspiracje ogólnopolskie.
Na jego czele stanął Ignacy Daszyński.

„Powstaniec” z racji wieżyczki obrotowej był najnowocześniejszym z trzech samochodów opancerzonych
zmotoryzowanej jednostki szturmowej III powstania śląskiego. Jej żołnierzami byli marynarze
dowodzeni przez porucznika Flotylli Pińskiej Roberta Oszka. Z jego inicjatywy inż. Woźniak zbudował
na bazie samochodu magirus „Korfantego”, a następnie „Powstańca”. Pojazdy te wykazały się wyśmienitą
skutecznością bojową. Trupia czaszka na masce samochodu nawiązuje do symboliki pirackiej.

Powstania antyniemieckie
Północne, zachodnie i południowe granice
państwa polskiego zostały zatwierdzone
decyzją zwycięskich państw ententy podczas konferencji w Paryżu. Ogromny wpływ
wywarły powstania zbrojne ludności polskiej: powstanie wielkopolskie z lat 1918–
–1919 oraz powstania śląF Powstanie wielkopolskie
skie z 1919, 1920 i 1921 r.
Dużą rolę odegrały działania dyplomatyczne
prowadzone m.in. przez
Dmowskiego i ówczes:
nego premiera polskiego
– Ignacego Paderewskiego.
A-62

F

Ostatecznie do Polski
została włączona Wielkopolska, a po plebiscycie
po III powstaniu śląskim
w 1921 r. – także część Górnego Śląska. W granicach
państwa znalazło się również Pomorze Gdańskie (bez Wolnego Miasta
Gdańska, pozostającego pod protektoratem
Ligi Narodów), przyłączone
F Zaślubiny z morzem
aktem zaślubin z morzem
10 lutego 1920 r. Spór
terytorialny z Czechosłowacją został rozstrzygnięty arbitralną decyzją Rady Ambasadorów.
Powstania śląskie

A-65
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Po lewej:
Antypolskie niemieckie plakaty
propagandowe. Niemcy wkładali
wiele wysiłku w działania polityczne,
zbrojne i propagandowe, aby
Śląsk nie wrócił do Polski.

NAC

Artyleria powstańcza, 1921 r.

NAC

Biblioteka Śląska

Na dole:
Powstańczy pociąg pancerny „Kabicz”
operujący w 1921 r. na linii kolejowej
Gliwice–Rudy Raciborskie.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Po prawej:
Przyłączenie części Górnego Śląska
do Polski w 1922 r. było konsekwencją
trzech powstań śląskich i plebiscytu.
Brama triumfalna w Królewskiej Hucie
(obecnie Chorzów) zbudowana na powitanie
wojsk polskich 23 czerwca 1922 r. przez
powstańca śląskiego Antoniego Kopiecznego.
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Przegrany Cieszyn i Warmia

Sojusz z Ukrainą – wojna z Rosją

Przyznała ona większość Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy naszemu sąsiadowi.

Piłsudski wznowił działania militarne
wiosną 1920 r. po zawarciu sojuszu z głów-

Niekorzystny dla Polski przebieg miał
również plebiscyt na Warmii i Mazurach,
przeprowadzony 11 lipca 1920 r. w niesprzyjającym dla Polski momencie wojny
z bolszewicką Rosją. Między innymi dlatego
za przynależnością do Rzeczypospolitej
opowiedziała się niewielka liczba ludności.

nym atamanem Ukraińskiej Republiki Ludowej Symonem Petlurą.
Wspólna wyprawa kijowska, zakończona zajęciem
miasta, okazała się połowicznym sukcesem. Nie
udało się zniszczyć wojsk
bolszewickich ani zbudować armii ukraińskiej będącej w stanie powstrzymać ich
ofensywę. Wojsko Polskie zostało zmuszone
do odwrotu aż do Wisły.
Wojna polsko-bolszewicka okazała się
największym wyzwaniem dla odbudowywanego państwa, gdyż w przeciwieństwie
D

Gorszy biały niż czerwony
Pod koniec 1918 r. Rosjanie rozpoczęli operację „Wisła” i wyparli z Białorusi i części
Litwy oddziały polskiej Samoobrony. Tereny
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nie
10 lutego 1919 r. Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Józefa Hallera zakończyło przejmowa
morzem.
z
Polski
zaślubiny
się
odbyły
dnia
Tego
go.
niemieckie
wojska
od
Pomorza
polskiego
straż nad nim
W czasie mszy św. kaszubscy rybacy, dotychczasowi strażnicy polskiego morza, przekazali
od prawej).
pierwszy
rzędzie
środkowym
(w
Wojsku Polskiemu. Generał Józef Haller patrzy na morze

te udało się odzyskać podczas wyprawy
wileńskiej w kwietniu 1919 r. Zajęto też
rozległe tereny aż po Dźwinę i Berezynę.
Jesienią Naczelny Wódz ograniczył opera-

cje wojenne przeciw bolszewikom z obawy
przed zwycięstwem białych w toczącej się
wówczas w Rosji wojnie domowej. Uważał
ich za dużo większe zagrożenie dla Polski.

Armia Konna Siemiona Budionnego.

Plakat wzywający do zaciągania się
do Armii Ochotniczej. Czerwony
smok symbolizuje zalewającą
Polskę komunistyczną Armię
Czerwoną. Już pierwszego dnia
swego istnienia – 1 lipca 1920 r. –
Rada Obrony Państwa powołała
do życia Armię Ochotniczą,
a następnie mianowała
na jej organizatora i dowódcę
gen. Józefa Hallera.
Armia Ochotnicza osiągnęła
liczbę 105 tys. żołnierzy
i skutecznie przyczyniła się
do zwycięstwa nad wojskiem
bolszewickim w 1920 r.

w Warszawie

gen. Lucjan Żeligowski

A-74

do innych konfliktów nie dotyczyła korekty
granic. Obszar sporny stanowiło całe terytorium naszego państwa, ambicją Moskwy
bowiem było narzucenie nowego sowieckiego ładu całej Europie. Pierwszą i główną
przeszkodą była Polska.
Michaił Tuchaczewski, dowodzący podczas
ofensywy Armii Czerwonej frontem zachodnim, w lipcu 1920 r. mówił: „Armia spod Czerwonego Sztandaru i armia łupieżczego Białego Orła stają twarzą w twarz w śmiertelnym
pojedynku. […] Ponad martwym ciałem Białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej
pożodze. Na naszych bagnetach poniesiemy
szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu.
Na zachód! Wybiła godzina ataku. Do Wilna,
Mińska, Warszawy!”.
Jednak w sierpniu 1920 r. Polacy zwyciężyli w Bitwie Warszawskiej, co przesądziło o korzystnym dla II Rzeczypospolitej

Muzeum Wojska Polskieg
o

Zwycięstwem strony polskiej zakończył
się natomiast konflikt zbrojny z Litwą
o Wileńszczyznę, zamieszkałą w większości przez ludność polską. Działania zbrojne
zainicjowało w 1919 r.
D Bunt Żeligowskiego
powstanie sejneńskie,

Karta/IPMS

A-76

Konﬂikt z Litwą

a zakończył w październiku 1920 r. pozorowany
„bunt” gen. Lucjana Żeligowskiego. Główną rolę
w tej zagrywce militarno-politycznej odegrały
oddziały Dywizji Litewsko-Białoruskiej,
sformowanej dzięki staraniom Komitetu
Obrony Kresów Wschodnich. Skutkiem
tej akcji było zdobycie Wilna dla Polski.
Rozpoczęło to jednak wieloletni spór polityczny z Litwinami, którzy nie godzili się
z utratą swojej historycznej stolicy.

Wyprawa kijowska
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przebiegu wojny. O zwycięstwie zdecydowały ostatecznie śmiałe plany strategiczne
Piłsudskiego i jego szefa sztabu, gen. Rozwadowskiego. Umieli oni dobrze wykorzystać determinację żołnierzy polskich oraz
informacje radiowywiadu, który złamał
szyfry sowieckie.

czesne rozwiązania ustrojowe dające krajowi szansę na stały rozwój. Zewnętrzne
bezpieczeństwo Polski zostało umocnione
przez zawarcie w 1921 r. strategicznych
sojuszy militarno-politycznych z Francją
przeciw Niemcom i z Rumunią przeciw
Rosji. Co więcej, dyplomacja polska odegrała
ważną rolę w tworzeniu tzw. porządku wersalsko-ryskiego w Europie.
F Przystąpienie Pols
ki
Rzeczpospolita stała się
do Ligi Narodów
też jednym z założycieli
Ligi Narodów – organizacji międzynarodowej
mającej utrzymywać ład
>6:
na świecie i zapobiegać
konfliktom. Chciałoby
się ten gigantyczny wysiłek podjęty przez
społeczeństwo polskie w latach 1918–1922
nazwać największym, ogólnonarodowym
i zwycięskim powstaniem polskim.

Koniec wojen o granice
Piłsudski kontynuował działania ofensywne aż do momentu zajęcia kluczowych
terenów na Ukrainie i Białorusi, pokonując przeciwnika m.in. w bitwie niemeńskiej. Mimo tych sukcesów wyczerpanie
społeczeństwa długoD Pokój ryski
trwałą wojną przesądziło
o podpisaniu zawieszenia broni. Traktat pokojowy zawarty w Rydze
18 marca 1921 r. odegrał w Europie Środkowej podobną rolę jak
traktat wersalski – na lata ustabilizował
sytuację geopolityczną. Wielu państwom
dał czas i stworzył możliwości odbudowy
zniszczeń wojennych i uporania się z trudnościami ekonomicznymi. Oznaczał jednak
również porażkę w realizacji tzw. koncepcji federacyjnej, polegającej na utworzeniu
politycznego bloku niepodległych państw
związanych z Polską sojuszem, mogących
w Europie Środkowej stanowić skuteczną
przeciwwagę dla Rosji i Niemiec.
Masowe zaangażowanie i poświęcenie
Polaków pozwoliły na wydźwignięcie Rzeczypospolitej z niebytu oraz na budowę rozległego terytorialnie państwa z dostępem
do morza. Udało się też stworzyć nowo-
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erią
ci sformowanego we Lwowie do walki z kawal
Wymarsz ochotniczego II Szwadronu Śmier
owana
awans
ystka,
public
i
a
pisark
–
ka
Walic
Budionnego. Pierwsza z prawej Janina Ładastarciu pod Chodaczkowem.
do stopnia kaprala za dzielność i odwagę w
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Negocjacje nad traktatem pokojowym w Rydze.
Po lewej stronie stołu delegacja rosyjska, po prawej polska
pod przewodnictwem Jana Dąbskiego.

r.
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ligi Narodów 15 listopada 1920
tej
li
założycie
członków
z
jednym
była
Polska
.
w ratuszu w Genewie
poprzedniczki ONZ, której celem było zachowanie pokoju na świecie.
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W obronie Lwowa wsławili się piloci z polsko-amerykańskiej 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy przez kilka decydujących dni
bitwy skutecznie powstrzymywali pochód 1. Armii Konnej Budionnego. Na zdjęciu samolot 7. Eskadry nad Lwowem.

