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Car Mikołaj II 
(drugi od lewej) podczas inspekcji 
frontu pod Warszawą, 1914 r. 

(NAC)

Przemarsz oficerów 
rezerwy francuskiej 
ulicami Warszawy

(Polska w latach wojny światowej, 
Warszawa 1930)

1914

Dodatek 
nadzwyczajny 
„Gazety Porannej” 
z 15 sierpnia 1914 r. 
z odezwą cara 
Mikołaja II 

(POLONA)



1914

Transport więźniów 
z Więzienia Karnego 
w Mokotowie w głąb Rosji 

(„Świat” 1914, nr 41)

Ochotniczy oddział 
Bonawentury Snarskiego 
wyrusza na front, by walczyć 
u boku armii rosyjskiej 

(NAC)

Wkroczenie 
pierwszych pułków 
Gwardii Rosyjskiej, 
powołanej do obrony 

Warszawy

(Polska w latach…)



1914

Wymarsz polskich rezerwistów na front, 
sierpień 1914 r. Większość z nich zginęła 
kilka dni później w bitwie pod Tannenbergiem 
(ob. Stębark) niedaleko Grunwaldu

(Polska w latach 1914–15)

Polacy powołani do armii rosyjskiej 
żegnają się na Pradze z rodzinami 

(Polska w latach 1914–15, Warszawa 1915)



1914

Uciekinierzy 
z terenów przyfrontowych  

(NAC)



1914

Ruiny Grodziska Mazowieckiego 

(Polska w latach 1914–15)

Opuszczona wieś 
pod Sochaczewem 

(Polska w latach 1914–15)



1914

Jedna z wielu noclegowni 
dla uchodźców 

(Polska w latach 1914–15)



Kuchnia w fabryce Sperlinga 

(„Świat” 1915, nr 21)

Rozdawanie żywności ubogim

(„Świat” 1915, nr 21)

Warsztat szewski 
dla bezdomnych 

(„Świat” 1915, nr 21)

1914

W październiku 1914 r. kuchnie i  herbaciarnie Komitetu Obywatelskiego 
wydały – 12 tysięcy porcji całkowitych; w miesiącu następnym – 59 tys.; w styczniu 

1915 r. ta suma wzrosła do 209 tys., w lutym do 262 tys., w marcu do 436 tysięcy. (…)

Koszt obiadu kuchni ludowej (a to znaczy zupełnie nie wyspecjalizowanej  
pod względem klienteli) wynosi w zasadzie siedem kopiejek. Płacą zań stołownicy,  
– o ile płacą, – pięć kopiejek. Gdy produkty udaje się nabyć taniej, albo koszta  
administracyjne spadają, wtedy daje się więcej mięsa. Obiad w takiej kuchni,  
to litr zupy mięsnej i pół funta chleba.

Koszt obiadu w kuchniach specjalnych dla dzieci wynosi pięć kopiejek. Nic z tego  
się nie zwraca, ponieważ wszystkie bez wyjątku kuchnie dla dzieci są bezpłatne”.

(„Świat” 1915, nr 21)



1914

Niemiecki Zeppelin 
nad Warszawą. 
26 października 1914 r. 

(Świat, nr 41, 1914 r.)

Rosyjska 
pocztówka 
propagandowa

(POLONA) 

Strzelcy Syberyjscy 
na ulicach miasta, październik 1914 r. 

(Polska w latach wojny…)

Pierwsi ranni 
przybywają do miasta, 
wrzesień 1914 r.

(Polska w latach wojny…)



1914

Polski Komitet Pomocy 
Sanitarnej został 
zorganizowany na 

początku sierpnia 1914 r., 
jako organizacja społeczna, 
z zadaniem opieki nad 
rannymi żołnierzami, 
z czasem objął opieką także 
ludność cywilną. Udzielana 
pomoc obejmowała rozdział 
żywności, środków czystości, 
materiałów opatrunkowych, 
ubrań, prowadzenie punktów 
opieki sanitarnej i szpitali. 
Działalność Komitetu 
finansowano z dotacji 
Rosyjskiego Czerwonego 
Krzyża oraz ze środków 
własnych, pozyskiwanych 
z prowadzenia loterii oraz 
zbiórek pieniężnych i darów 
materialnych. 

Lotny Oddział 
Polskiego Komitetu

 Sanitarnego 

(Polska w latach 1914–15)

Jeńcy niemieccy 
prowadzeni do baraków 
na Pradze 

(Polska w latach 1914–15)

Pobojowisko 
po pierwszych walkach 
pod Warszawą 

(Muzeum Józefa Piłsudskiego)



wielkim obciążeniem dla ludności Warszawy 
i okolicznych osiedli był przymus pracy  
przy budowie fortyfikacji. Ocenia się, że latem 

1915 r. w samej tylko Warszawie Rosjanie zatrudnili  
do prac fortyfikacyjnych około 24 600 osób. 

Kolumna wojsk rosyjskich 
maszerująca Krakowskim Przedmieściem, 
luty 1915 r. 

(Polska w latach wojny…)

Ludność cywilna 
zmuszana do prac fortyfikacyjnych 

(Polska w latach 1914–15)

Na linii frontu 
(Polska w latach 1914–15)

1915



1915

W lecie 1915 r., tuż przed ewakuacją Rosjan, 
aresztowano w Warszawie około  
3000 osób. Była to głównie młodzież 

szkolna, oskarżona o konspirację związaną  
ze „spiskiem legionowo-strzeleckim”. Dużą część 
zatrzymanych wywieziono w głąb Rosji.

Ewakuacja 
wojsk rosyjskich 
z Warszawy 

(NAC) 

Rosjanie opuszczający Warszawę 
na moście Kierbedzia 

(POLONA)



W maju 1915 r. rozpoczęła się ewakuacja urzędów  
carskich oraz przemysłu i personelu technicznego, 
a w niektórych przypadkach stałych załóg fabrycznych  

wraz z rodzinami. Nasiliło się to szczególnie w lipcu.

Powiaty po prawej stronie Wisły zostały ogołocone z ludności,  
bydła i ziarna (taktyka spalonej ziemi).

Demontowano, często do fundamentów, fabryki i zakłady 
przemysłowe. Rozkręcano tory i niszczono dworce kolejowe.

5 sierpnia 1915 r. o godz. 6:00 wysadzono  
filary warszawskich mostów. 

Z samej tylko fabryki Lilpopa wywieziono 328 wagonów 
kolejowych zawierających większość mienia fabrycznego 
(o łącznej wartości 1 475 000 rubli. Na Ukrainę 
ewakuowano ponadto 400 osób personelu technicznego,  
robotniczego i administracyjnego.

Ogołocona z maszyn i podpalona 
przez wojska rosyjskie Fabryka Maszyn 
i Odlewów „Orthwein, Karasiński i S-ka”

 (POLONA) 

1915



1915

Wysadzony 
most Kierbedzia 

(POLONA) 



1915

W nocy z 4 na 5 sierpnia ostatnie  
oddziały rosyjskie opuściły Warszawę.  
Tejże nocy członkowie Straży Obywatelskiej 

przejęli komisariaty i rozpoczęli służbę porządkową,  
a faktyczną władzę w mieście sprawował  
Komitet Obywatelski. 

Jeden 
z pierwszych oddziałów 
Straży Obywatelskiej 

(Polska w latach wojny…)



1915

5 sierpnia 1915 r. o godz. 6:00 rano  
od strony Mokotowa i Woli  
do Warszawy wkroczyły pierwsze 

odziały armii niemieckiej, które już  
o 7:00 zajęły ratusz.

Jeszcze przed wejściem Niemców 
warszawska POW zajęła Pałac 
Namiestnikowski i umieściła tam napis 
„Komenda Wojsk Polskich”.

9 sierpnia Rosjanie wycofali się z Pragi. 

Żołnierze niemieccy 
w Alejach Ujazdowskich 

(POLONA) 

Książę Leopold Bawarski 
w zajętej przez wojska niemieckie 
Warszawie 

(POLONA) 



Już pierwszego dnia 
niemieckiej okupacji 
komendant wojskowy 

Warszawy, gen. Reinhold 
von Scheffer-Boyadel, 
stwierdził, iż władzę cywilną 
w mieście pozostawia 
w rękach Komitetu 
Obywatelskiego. Mianował 
Prezydenta miasta, którym 
został książę Zdzisław 
Lubomirski.

6 sierpnia Komitet 
Obywatelski zorganizował 
Tymczasowy Zarząd Miejski, 
który 21 września 1915 r. 
przywrócił w oficjalnej 
tytulaturze stołeczność 
miasta. 

Tłumy warszawiaków 
przed Komendanturą Miasta 
po zajęciu Warszawy przez Niemców, 
sierpień 1915 r. 

(POLONA)

Komitet Obywatelski 
i pierwszy zarząd Warszawy. 
Czwarty od lewej siedzi Zdzisław Lubomirski  

(Polska w latach wojny..)

1915



1915

15 sierpnia 1915 r. po raz pierwszy do Warszawy 
przyjechał Józef Piłsudski. Owacyjne przyjęcie,  
jakie zgotowała mu warszawska młodzież,  

która w pochodzie przedefilowała ulicą Marszałkowską,  
zmusiło władze niemieckie do „wyproszenia”  
Komendanta z miasta. 

22 sierpnia z Warszawy wyruszył batalion  
(w sile 330 ludzi) zorganizowany przez Komendanta  
Głównego POW por.  Tadeusza Żulińskiego, który dołączył  
do I Brygady Legionowej. 

Pluton Warszawski I Brygady Legionowej, 
29 sierpnia 1915 r. 

(NAC) 



Plan Warszawy z 1915 r. 
(POLONA)

1915

Były to miodowe  
miesiące współżycia 

Polaków z rodzącą się 
państwowością polską. 
Powstające z konieczności 
wojennych [...] Komitety 
Obywatelskie były 
znakomita szkołą dla 
ludzi, których późniejsze 
wypadki wyniosły na 
kierownicze stanowiska 
w państwie […]. Toteż 
orientacje były wówczas 
jeszcze przytłumione 
hukiem armat znad Rawki 
i Bzury, a bliskość frontu 
pchała społeczeństwo do 
czynu i nie dawała czasu 
na sejmikowania […] więc 
Polacy, przynajmniej ci 
z zaboru rosyjskiego […] 
w pierwszym odruchu 
rzucili się do organizacji 
społecznych, tego zarodka 
gospodarki państwowej”.

Wspomnienia hr. Władysława 
Sobańskiego, byłego kierownika 
zaopatrzenia KO miasta Warszawy 



  Jednym z pierwszych rozporządzeń niemieckiej  
administracji było wprowadzenie czasu środkowoeuropejskiego  
(cofnięto wskazówki o 24 min.).

  5 sierpnia wprowadzono godzinę policyjną obowiązującą  
od 21:00 do 6:00 rano.

  13 sierpnia Niemcy zarządzili rekwizycję samochodów, metali,  
skór, wełny, bawełny i chemikaliów.

  19 sierpnia ogłoszono monopol na sprzedaż mąki, mięsa i wędlin,  
a 19 października wprowadzono kartki żywnościowe.

  23 sierpnia utworzono Generał-Gubernatorstwo Warszawskie 
obejmujące połowę ziem Królestwa Polskiego na północ  
od linii Pilica–Wieprz. Generał Gubernatorem  
został mianowany Hans von Beseler. 

Zdjęcie dwugłowego rosyjskiego orła 
z gmachu warszawskiej poczty

(Polska w latach wojny…)

1915



1915

Przeprawa saperska 
zbudowana na palach obok zniszczonego 
mostu Poniatowskiego, 22 września 1915 r. 

(POLONA) 



15 listopada 1915 r. 
władze niemieckie 
wyraziły zgodę 

na otwarcie polskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki. Pierwszym 
rektorem Uniwersytetu 
został dr Józef Brudziński, 
Politechniki zaś – inż. Zygmunt 
Straszewicz. 

Uroczysta msza św. 
w katedrze św. Jana z okazji otwarcia 
Uniwersytetu Warszawskiego  

(POLONA)

Rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego 
dr Józef Brudziński w otoczeniu 
pierwszych studentów 

(Polska w latach wojny…)

Politechnika Warszawska 
jeszcze jako szpital polowy, 1915 r. 

(POLONA) 

1915



1 lutego 1916 r. władze niemieckie rozwiązały  
Straż Obywatelską i utworzyły Milicję Miejską.  

Następnym posunięciem była likwidacja 
warszawskiego  Komitetu Obywatelskiego.

8 kwietnia 1916 r. generał-gubernator  
Hans von Beseler wydał decyzję o rozszerzeniu 

administracyjnych granic Warszawy. Miasto 
powiększyło się ponadtrzykrotnie. Decyzja ta była 
równoznaczna z likwidacją  twierdzy „Warszawa” 
i ograniczeń z nią związanych, zwłaszcza w pasie 
fortecznym okalającym miasto.

Rozdanie szabel  
komisarzom Milicji Miejskiej 

(Polska w latach wojny..)

Plan Warszawy z 1916 r. 
(POLONA)

1916



1916

12 września 1916 r. zlikwidowano 
Centralny Komitet Obywatelski, 
a na jego miejsce powołano Radę 

Główną Opiekuńczą.

RGO była organizacją charytatywną i 
prowadziła schroniska, ochronki i żłobki, 
zajmowała się rozdawnictwem żywności oraz 
ewidencjonowała zniszczenia wojenne.

Wielki Jarmark w Agrykoli 
– jedna z wielu kwest 
ulicznych zorganizowanych 
przez RGO 

(„Świat” 1916, nr 38)

Kolejka po chleb 
– codzienność wojenna 

(Polska w latach wojny…)



Rekwizycja dzwonów 

(Polska w latach wojny..)

Ziemie dawnego zaboru 
rosyjskiego były 
traktowane przez 

Niemców jako zaplecze 
surowcowe. Rekwizycje, 
mające charakter grabieży, 
coraz bardziej pogarszały 
sytuację materialną 
mieszkańców, powodując coraz 
powszechniejszą nędzę.

Kartki żywnościowe 
na chleb i ziemniaki 

(Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

1916–1918



Brak rąk do pracy w głębi Niemiec 
spowodował przymusowe 
wywózki robotników i chłopów. 

Uchylanie się od tych prac było nazywane 
przez okupantów „wstrętem do pracy”.

Robotnicy przymusowi 
przy pracy 

(Polska w latach wojny..)

1916–1918



Poświęcenie krzyża 
w miejscu stracenia 
Romualda Traugutta, 
5 sierpnia 1916 r. 

(POLONA)

Pochód Narodowy 3 maja 1916 r. 

(POLONA)

1916



Biuro informacyjne 
Centralnego Biura Wyborczego 

(„Świat”  1916, nr 27)

Książę 
Zbigniew Lubomirski 
(NAC)

Dr Józef Brudziński 
(NAC)

14 lipca 1916 r. odbyły się 
pierwsze w dziejach miasta 
wybory samorządowe.

Prezydentem Warszawy został 
ponownie książę Zbigniew Lubomirski, 
a przewodniczącym Stołecznej Rady 
Miejskiej dr Józef Brudziński – rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego.

1916



5 listopada 1916 w wyniku konferencji w Pszczynie 
władze niemieckie i austro-węgierskie wydały 
proklamację, z podpisami swych generalnych 

gubernatorów Hansa von Beselera i Karla Kuka, zawierającą 
obietnicę powstania Królestwa Polskiego.

Działacze PPS 
manifestujący z okazji 
wydania Aktu 
5 Listopada 

(POLONA)

1916



1916

Płk Stanisław Szeptycki 
na czele wkraczających 
do Warszawy żołnierzy 
„Żelaznej Brygady”. 

(POLONA)

Legioniści na ulicach miasta 
(POLONA)

1grudnia 1916 r. do Warszawy uroczyście wkroczyły 
oddziały II Brygady Legionów Polskich.

Pamiętam […], że był to dzień zimowy 
i zainteresowanie mieszkańców było duże […]. 

Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie na mnie zrobił 
Stanisław Bukowiecki, wybitny, chociaż niewidomy 
prawnik warszawski […]. Stał na chodniku. Wsłuchiwał 
się w tupot maszerujących oddziałów. Chwytał 
sercem dźwięki orkiestry i słowa polskiej komendy. 
Z niewidomych oczu lały się łzy.”

Feliks Młynarski, Wspomnienia



Legioniści na ulicach miasta 
(POLONA)

1916



1916

12 grudnia 1916 r. do Warszawy przyjeżdża  
Józef Piłsudski, by objąć stanowisko przewodniczącego  
Referatu Wojny w utworzonej przez okupacyjne  

władze niemieckie Tymczasowej Radzie Stanu

Powitanie 
Józefa Piłsudskiego 
na Dworcu Wiedeńskim 
w Warszawie 

(NAC)



Podczas przejazdu Piłsudskiego 
do hotelu, wśród wiwatów 
i okrzyków radości, 

wyprzęgnięto konie i powóz, którym 
poruszał się Komendant, ciągnięty 
był przez rozentuzjazmowanych 
mieszkańców stolicy.

Warszawiacy witający 
Józefa Piłsudskiego 
(POLONA)

Józef Piłsudski 
i por. Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski 
w bramie hotelu 
Brühlowskiego  

(NAC)

1916



Posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu. 
Widoczni od lewej; prof. Stefan Dziewulski, Ludwik Górski, Józef Kozłowski, Wojciech Roztworowski,  
Kazimierz Natanson, Stanisław Janicki, Stanisław Bukowskiecki, ks. bp. Przeździecki, Antoni Łuniewski,  
prof. Józef Mikułowski-Pomorski, marszałek TRS Wacław Niemojowski, Artur Śliwiński, Andrzej Maj,  
Błażej Stolarski, Władysław Studnicki, Stanisław Dzierzbicki, Ludomir Grendyszyński, Michał Kaczorowski,  
Włodzimierz Kunowski, ks. Franciszek Radziwiłł, Józef Piłsudski. 

(NAC)

1916



1916

Komisja Wojskowa 
Tymczasowej Rady Stanu
Widoczni m.in. Janusz Zygmunt, 
Jakub Maleszewski-Jagrym 
(pierwszy z prawej) 
oraz Olgierd Górka

(NAC)



Ćwiczenia polowe 
batalionu Polskiej Organizacji 
Wojskowej w Zielonej pod Warszawą, 
29 kwietnia 1917 r.

Na zdjęciu od lewej: 
Janusz Jędrzejewicz, 
Janusz Gąsiorowski, Jan Opieliński, 
Wacław Denhoff-Czarnocki, 
Wacław Jędrzejewicz, 
Bogusław Miedziński, 
Karol Krzewski-Lilienfeld, 
Tadeusz Kasprzycki, Józef Piłsudski, 
Władysław Horyd, 
Henryk Krok-Paszkowski.

(NAC)

Wmyśl postanowień Aktu 
5 Listopada władze niemieckie 
rozpoczęły tworzenie Polskiej Siły 

Zbrojnej (Polnische Wehrmacht).

W styczniu 1917 r. Józef Piłsudski 
podporządkował Polską Organizację 
Wojskową Tymczasowej Radzie Stanu. Uczestnicy kursów 

w szkole podchorążych 
w Skolimowie, 1917 r. 

(NAC)

1917



Msza na stokach cytadeli 
w rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja  

(POLONA)

Częste manifestacje i obchody rocznicowe coraz 
bardziej aktywizowały społeczeństwo.

Podczas demonstracji 3 maja 1917 r. władze okupacyjne 
pobiły i aresztowały dwóch studentów. W ramach 
protestu został proklamowany strajk akademicki 
z żądaniem oddania szkolnictwa w ręce polskie oraz 
pełnej autonomii wewnętrznej wyższych uczelni.

Szczególnie uroczyste były obchody  
setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.  
Ich kulminacyjnym momentem było  

zniszczenie znienawidzonego przez warszawiaków  
pomnika Iwana Paskiewicza.

1917

Demontaż pomnika Paskiewicza 
z Krakowskiego Przedmieścia 

(POLONA)



W lipcu 1917 r. doszło do tzw. kryzysu przysięgowego,  
który był związany z odmową złożenia przez legionistów  
przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. 

W nocy 21/22 lipca 1917 r. Józef Piłsudski został aresztowany w Warszawie 
i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. Zbuntowani zaś żołnierze  
I i III Brygady Legionowej internowani i umieszczeni w obozach.

Obóz w Beniaminowie 
k. Nieporętu 

(Polska w latach wojny…)

Transport szeregowych 
ze stacji Zegrze do obozu 
w Szczypiornie 

(Polska w latach wojny…)

Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski 
i oficer armii niemieckiej Schlossmann 
w czasie spaceru na terenie twierdzy 
w Magdeburgu 

(NAC)

1917

Gazetka 
wydawana przez internowanych 
oficerów w obozie w Beniaminowie 

(POLONA)



1917

12września 1917 r. władze okupacyjne powołały Radę 
Regencyjną. Miała ona pełnić funkcje państwowe 
w Królestwie Polskim do chwili powołania króla lub regenta. 

W jej skład wchodzili Arcybiskup Aleksander Kakowski, ks. Zbigniew 
Lubomirski i hr. Józef Ostrowski. Rada Regencyjna wraz z powołanym 
przez siebie rządem sprawowała ograniczoną władzę administracyjną, 
głównie w dziedzinie szkolnictwa i wymiaru sprawiedliwości.

Członkowie Rady Regencyjnej: 
książę Zdzisław Lubomirski, 
arcybiskup Aleksander Kakowski 
i hrabia Józef Ostrowski 
przed intromisją  

(NAC)

Kryzys przysięgowy 
i aresztowanie Piłsudskiego 
doprowadziły do rozwiązania 

Tymczasowej Rady Stanu.



1917

Hrabia Józef Ostrowski 
i książę Zbigniew Lubomirski w drodze 
na Zamek Królewski w dniu intromisji 

(POLONA)



9 lutego 1918 r. w Brześciu Litewskim przedstawiciele Państw Centralnych przyznały 
Chełmszczyznę i część Podlasia Ukraińskiej Republice Ludowej.

Oddanie terenów dawnej Rzeczypospolitej wywołało w Warszawie falę demonstracji 
i strajków. W ramach restrykcji władze okupacyjne nałożyły na miasto kontrybucję 
w wysokości 250 tysięcy marek. Pogorszyło to i tak już bardzo trudną sytuację materialną 
mieszkańców. Liczba pogrzebów wzrosła ze 140 do 560 dziennie.

Kawaleria niemiecka 
atakująca demonstrujących 
studentów, 14 luty 1918 r.  

(Polska w latach wojny..)

Kolejka po chleb 

(Polska w latach wojny..)

Ręczny karawan 
– coraz częstszy widok 
na warszawskich ulicach 

(Polska w latach wojny..)

1918



Latem 1918 r. do Warszawy 
dotarły oddziały rozbro- 
jonego przez Niemców  

w Bobrujsku I Korpusu Polskiego 
gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.

7 października 1918 r. Rada 
Regencyjna wystąpiła z orędziem 
do Narodu Polskiego, w którym 
zapowiadała utworzenie rządu 
złożonego „z przedstawicieli 
najszerszych warstw narodu 
i kierunków politycznych”, którego 
celem będzie przygotowanie 
wyborów do sejmu odrodzonej 
Rzeczypospolitej. 

Przemarsz dowborczyków 
ulicami Warszawy, 
14 października 1918 r. 

(WBH) 

1918

Wyjazd 
do Królestwa Polskiego 
pierwszej grupy 
zdemobilizowanych 
żołnierzy I Korpusu. 

(WBH)



1918

Rozbrajanie 
Niemców w Warszawie 
– warta studentów. 
W głębi widoczni 
rozbrojeni żołnierze 
niemieccy. 

(NAC)

10 listopada do Warszawy przyjechał, 
zwolniony z więzienia w Magdeburgu 
Józef Piłsudski. Kilka dni wcześniej 

oddziały „Polnische Wehrmacht” obsadziły Komendę 
Miasta, dworce kolejowe i magazyny. Członkowie 
POW oraz studenci rozpoczęli rozbrajanie Niemców.

Rozbrajanie 
Niemców w Warszawie 
– zajęcie Komendy 
Miasta 

(POLONA)



Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski 

(NAC)

„Czerwony Pałac” 
przy ul. Frascati 22, 
w którym członkowie 
Rady Regencyjnej 
prowadzili rozmowy 
z Piłsudskim na temat 
przekazania mu władzy. 
Zdjęcie z 1915 r. 

(POLONA)

1918



1918

Apel 
Akademickiego 
Komitetu 
Wykonawczego 
z 11 listopada 1918 r. 
Na afiszu błędnie 
wydrukowana data 
11.XI.1917 r. 

(POLONA)

Ochotnicy w Legii Akademickiej. 

(Polska w latach wojny…)

Naczelnik Państwa 
z grupą oficerów na placu 
Saskim w Warszawie  

(NAC)

13grudnia 1918 r. 
na placu Saskim, 
Naczelnik Państwa 

wraz z nowo utworzonym 
36 p.p. Legii Akademickiej złożył 
uroczystą przysięgę:

Stając w szeregi Armii 
narodowej, uroczyście 

w obliczu Boga 
Wszechmogącego […] ślubuję 
jedynie Ojczyźnie mojej 
Rzeczypospolitej Polskiej 
i sprawie narodu całego na 
każdym miejscu służyć, kraju 
ojczystego i dobra narodowego 
do ostatniej krwi bronić […]. 
Ślubowanie to stwierdzę 
ustaloną przez Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej 
przysięgą żołnierską, którą złożę 
przed rządem z woli narodu 
Polskiego obranym”.



1918

Wnętrze Centralnej Stacji Radiotelegraficznej 
na Cytadeli w Warszawie 

(NAC)



1918

Depesza iskrowa 
notyfikująca powstanie 
Państwa Polskiego 

(Instytut Józefa Piłsudskiego 
w Londynie)

16 listopada 1918 r. świat dowiedział się o odrodzeniu Państwa 
Polskiego. Informacja o tym doniosłym wydarzeniu była 
przez cały dzień, co trzy godziny, nadawana drogą radiową.

Dzień później został powołany pierwszy rząd niepodległej 
Rzeczypospolitej, którego premierem został Jędrzej Moraczewski.

Wielki Pochód Narodowy. 
Warszawa 17 listopada 1918 r. 

(POLONA)


