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Sprawa polska na przełomie XIX–XX wieku

U progu XX wieku Polska nie istniała na mapach politycznych Europy. Posta-
nowienia kongresu wiedeńskiego 1815 roku w sprawie polskiej straciły swą moc 
zarówno prawną, jak i faktyczną. Nawet dla samych Polaków Polska stawała się 
kategorią geografi czno-etnografi czną, bardzo mocno osadzoną w tradycji Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Po okresie wielkich powstań narodowych XIX wie-
ku nadszedł czas na formowanie się nowoczesnego narodu. Był to proces trudny. 
W miejsce wielokulturowego, a po części wieloreligijnego narodu zjednoczonego 
ideą państwową, powstawać zaczęły współczesne narody. Jeszcze w połowie XIX 
wieku Ukraińcy bądź Białorusini postrzegani byli przez wielu jako szczepy naro-
du polskiego, a język ich jako gwara regionalna ludu. 

Powstanie styczniowe 1863–1864 roku było ostatnim w XIX wieku zrywem 
narodowym, zamykającym epokę romantyzmu. Trzeba było dwóch pokoleń, aby 
gotowość walki odżyła w fi lozofi i czynu Józefa Piłsudskiego. Z wojskowego 
punktu widzenia powstanie styczniowe miało najmniej szans z wszystkich zry-
wów niepodległościowych. Klęska utrwaliła pamięć o wspólnej walce. I chociaż 
udział poszczególnych warstw społeczeństwa w powstaniu był nierówny, dało 
ono początek kształtowaniu się nowoczesnego narodu. Już w dobie powstania 
styczniowego ziemiaństwo, inteligencja, burżuazja i mieszczaństwo miały poczu-
cie tożsamości narodowej. Wyznacznikami tej świadomości było: kultywowanie 
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języka i kultury, utożsamianie polskości z katolicyzmem oraz umacnianie polskiej 
własności i przedsiębiorczości w gospodarce państw zaborczych. Towarzyszył 
temu proces polonizacji Niemców, Rosjan i Żydów, zwłaszcza wśród burżuazji 
i inteligencji. Proces kształtowania się świadomości narodowej mas ludowych 
daleki był jeszcze od zakończenia. W powstaniu styczniowym czynnie uczestni-
czyły niektóre środowiska robotnicze. Najtrudniejsza była sytuacja na wsi, i to za-
równo przed, jak i po uwłaszczeniu. Zmiany następowały tam bardzo powoli, a to 
głównie ze względu na ograniczony kontakt ze światem i analfabetyzm. Czyn-
nikiem sprzyjającym natomiast rozwojowi świadomości narodowej na wsi była 
zamożność. Bogatsi chłopi wzory zachowań czerpali z dworków szlacheckich 
i plebanii. W zaborze rosyjskim ważnym pomostem między wsią a ziemiaństwem 
była uboga szlachta zagrodowa. W małych miasteczkach podobną rolę odgrywali 
mieszczanie-rolnicy.

Wybuch powstania styczniowego wzmógł w Rosji nastroje szowinistyczne. 
Plany w stosunku do ziem polskich (lub historycznie z nimi związanych) zakła-
dały nie tylko zniesienie istniejących odrębności, lecz przede wszystkim ich ru-
syfi kację. Po powstaniu władze rosyjskie utrzymywały w dawnym Królestwie 
Polskim, teraz określanym mianem Nadwiślańskiego Kraju, stan wojenny, który 
z czasem przekształcono w system praw wyjątkowych, obowiązujących aż do 
wybuchu I wojny światowej. Każdorazowy generał-gubernator był jednocześnie 
dowódcą warszawskiego okręgu wojskowego. Posiadał też przywilej stawiania 
osób cywilnych przed sądami wojskowymi oraz deportowania bez wyroku są-
dowego osób, których pobyt w Królestwie uznał za szkodliwy. Ścisłej kontroli 
poddano wszystkie polskie stowarzyszenia, z fi lantropijnymi włącznie. Nadzór 
cenzury objął prasę, książkę i teatr oraz inne formy upowszechniania kultury, 
w tym księgarnie, czytelnie i biblioteki. Nowe władze gubernialne i powiatowe 
działały na podstawie nieznanego dotąd w Królestwie ustawodawstwa rosyjskie-
go. Miejsce usuwanych z urzędów Polaków zajęli Rosjanie z odległych guberni. 
Całkowicie zrusyfi kowano szkolnictwo średnie. Nauka języka polskiego odbywa-
ła się ze specjalnie przygotowanych podręczników, a nauczyciele byli zobowią-
zani prowadzić lekcje po rosyjsku. Jedyny wyjątek uczyniono dla religii. Szkołę 
Główną przekształcono w uniwersytet rosyjski. Proces rusyfi kacji szkolnictwa 
podstawowego zakończył się dopiero w 1885 roku. Zasekwestrowane dobra koś-
cielne i szlacheckie przekazywano w ręce wojskowych i urzędników zasłużonych 
w tłumieniu powstania. Samych tylko majątków ziemiańskich, różnej wielkości, 
zagarnięto w byłym Królestwie Polskim 1660, znacznie osłabiając w ten sposób 
polski stan posiadania. Na ziemiaństwo nałożono ponadto kontrybucję w wyso-
kości 20 mln rubli, co doprowadziło do upadku wielu majątków.

Na ziemiach litewsko-ruskich carat prowadził otwartą politykę antagonizo-
wania z Polakami innych narodowości zamieszkujących te tereny. Była to jed-
nak polityka krótkofalowa, obliczona na sterroryzowanie żywiołu polskiego. 
Gdy tylko inteligencja litewska, białoruska czy ukraińska zaczęła się dopominać 
o należne tym narodom prawa, carat odpowiedział terrorem oraz rusyfi kacją, po-
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dobnie jak wcześniej postąpił wobec Polaków. W miarę rodzenia się poczucia 
odrębności narodowej wśród Litwinów, Białorusinów i Ukraińców zmieniał się 
charakter polskiej obecności na tych ziemiach. Polacy, stanowiący do niedawna 
jedyny naród polityczny na kresach (prócz narzuconego przez zaborcę żywiołu 
rosyjskiego), spadli do roli jednego z narodów roszczących sobie pretensje do 
tych ziem. Sporządzony na polecenie rosyjskiego sztabu generalnego spis lud-
ności z 1867 roku mówił o blisko milionie Polaków zamieszkujących te ziemie. 
Wyniki spisu mogą budzić poważne wątpliwości. Przeprowadzono go w atmosfe-
rze terroru popowstaniowego, a władze dokonywały świadomych zafałszowań, 
np. uznając wszystkich prawosławnych za Rosjan. Biorąc pod uwagę fakt, że 
polskie na tych ziemiach były nie tylko ziemiaństwo i szlachta zagrodowa, lecz 
także część mieszczaństwa, a na Podolu, Kijowszczyźnie, Mińszczyźnie i Litwie 
właściwej również chłopi, dane te można uznać za znacznie zaniżone. Polityka 
rosyjska zmierzała do przyśpieszenia depolonizacji tych ziem. Tylko na samej 
Litwie skonfi skowano blisko 1800 majątków, które przekazano w ręce ofi cerów 
i urzędników carskich. Prawo z 1864 roku zakazywało posiadania ziemi osobom 
politycznie podejrzanym, a Polakom – nabywania nowych majątków. Na majątki 
będące w rękach polskich nałożono kontrybucję w wysokości 1/10 dochodu rocz-
nego. Po kilku latach kontrybucję zamieniono na stały podatek od osób deklaru-
jących polskość. Jednocześnie władze prowadziły akcję kolonizacyjną, osadzając 
na tych terenach chłopów rosyjskich z innych części państwa. Ograniczono pra-
wo dziedziczenia majątków w rodzinach polskich do najbliższych spadkobierców 
oraz zakazano przekazywania ziemi Polakom w drodze darowizn lub sprzedaży. 
Na ziemiach litewsko-ruskich już w 1864 roku zakazano używania języka pol-
skiego w miejscach publicznych oraz wydawania prasy i książek w tym języku. 
Wprowadzone przepisy w równym stopniu dotyczyły także języka litewskiego. 
Zakaz posiadania książek polskich objął również księgozbiory prywatne. Z mu-
zeów i placówek naukowych usuwano pamiątki kojarzące się z Polską. Odpowie-
dzią na politykę władz rosyjskich było tworzenie tajnej oświaty polskiej. W razie 
wykrycia placówki represje dotykały wszystkich: nauczycieli, rodziców i dzieci. 

Nie bez przyczyny administracja rosyjska kojarzyła katolicyzm z polskością. 
Polacy stanowili zdecydowaną większość spośród ponad 8 mln katolików zamiesz-
kujących imperium. Na terenie Rosji istniały dwie metropolie katolickie: arcybi-
skupstwo warszawskie dla Królestwa i arcybiskupstwo mohylewskie dla całej Ro-
sji. Faktyczną stolicą metropolii mohylewskiej był jednak Petersburg, jako stolica 
państwa. Mimo że Rosja dwukrotnie zawierała konkordat ze Stolicą Apostolską 
(w latach 1847 i 1882), Kościół katolicki stale był ograniczany w swych prawach. 
Jedyną wyższą uczelnią teologiczną pozostała Akademia Duchowna w Petersbur-
gu. Ostatecznie rozbito Kościół greckokatolicki, bardzo mocno związany dotąd 
z polskością. Konfi skaty popowstaniowe objęły znaczną część dóbr kościelnych. 
Rozwiązano 109 klasztorów, a pozostałe poddano nadzorowi administracyjnemu. 
Kasaty klasztorów przeprowadzano przy użyciu wojska. Większości zakonów za-
kazano przyjmowania nowicjuszy, skazując je na powolne wymieranie.
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Emigracja po upadku powstania styczniowego była nieliczna, słabiej zorganizo-
wana i niemal natychmiast uległa rozproszeniu po krajach europejskich i Stanach 
Zjednoczonych. Na obczyźnie pozostało 7 tys. uczestników powstania. Zwolennicy 
powrotu do kraju i kontynuowania walki wywodzili się z grona najzdolniejszych 
dowódców powstańczych, takich jak: Józef Hauke-Bosak, Jarosław Dąbrowski, 
Walery Wróblewski i Michał Kruk-Heydenreich. Wszyscy posiadali wysokie stop-
nie ofi cerskie, duże doświadczenie wojskowe i kontakty z demokratami na Za-
chodzie. Bazą nowego wystąpienia miała stać się Galicja w momencie konfl iktu 
austriacko-pruskiego. W porozumieniu z Garibaldim gen. Hauke-Bosak planował 
utworzenie polskiego legionu we Włoszech. Na obczyźnie starano się utrzymać 
fi kcję Rządu Narodowego jako czynnika łączącego starą i nową emigrację. Pró-
by takiego zjednoczenia zakończyły się całkowitym fi askiem. W dodatku udział 
Polaków w Komunie Paryskiej, wyolbrzymiany przez konserwatywną propagandę 
francuską, zadał cios polskim nadziejom na pomoc Zachodu. Ostatecznie nadzieje 
na konfl ikt europejski rozwiał kongres berliński w 1878 roku. 

Aktywność polityczna emigracji zaczęła w tym czasie ustępować działalności 
kulturalnej. W 1870 roku z inicjatywy Władysława Platera na zamku w Rapperswilu 
w Szwajcarii powstało Muzeum Narodowe Polskie. Przez długi czas było ono naj-
ważniejszym ośrodkiem badań naukowych na wychodźstwie. Do stałych współpra-
cowników placówki należeli: Agaton Giller, Józef Ignacy Kraszewski i Władysław 
Tarnowski. Gromadzone zbiory miały ogromną wartość poznawczą, a Muzeum 
w dużej mierze kształtowało poglądy humanistyki zachodniej na sprawy polskie. 
Dbano o zachowanie polskości przez młode pokolenie emigrantów, w czym wielkie 
zasługi położyli Aleksander Chodźko i Jan Działyński. Dużą rolę w życiu emigracji 
odgrywało Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. Jego fi lia w Londynie 
działała pod nazwą Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski.

Klęska powstania styczniowego wywołała głębokie przemiany w świadomo-
ści narodu. Bilans zysków i strat poszczególnych zrywów narodowych uznano za 
zdecydowanie negatywny. Polacy nie tylko nie uzyskali poszerzenia przyznanych 
im swobód, ale wręcz odwrotnie – popadli w coraz większe uzależnienie. Ostra 
i często bolesna dla uczestników walki zbrojnej krytyka kształtowała nowe posta-
wy: trójlojalizm i pozytywizm. Istotą trójlojalizmu było przekonanie, że Polacy 
we wszystkich trzech zaborach powinni dostosować się do istniejącej sytuacji 
i świadomie zrezygnować z walki o niepodległość. Ich głównym celem powin-
no być zapewnienie sobie jak najlepszych warunków rozwoju w ramach państw 
zaborczych. Ugoda i lojalna współpraca z rządem miały prowadzić do uzyskania 
autonomii, a w najgorszym razie do powołania instytucji samorządowych o pol-
skim obliczu narodowym. Polakom powinna wystarczyć możliwość kultywowa-
nia własnej przeszłości, zachowanie języka i swobodny rozwój kulturalny. Lo-
jalne uczestnictwo w życiu politycznym miało zaowocować zdobyciem wpływu 
na bieg spraw państwowych. Aktywność w życiu gospodarczym i umacnianie 
polskiego stanu posiadania podnosiłyby pozycję narodu polskiego w państwach 
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zaborczych. Przyjęcie takiej postawy dało największe korzyści w dualistycznej 
monarchii habsburskiej. Znacznie gorzej było w zaborach pruskim i rosyjskim.

Pozytywizm polski wyrósł – podobnie jak lojalizm – z krytyki polskiego 
romantyzmu i powstań narodowych. Skupione wokół Aleksandra Świętochow-
skiego grono wychowanków warszawskiej Szkoły Głównej wysunęło program 
„pracy u podstaw”. Program pozytywistów warszawskich tworzyli ludzie, z któ-
rych większość brała udział w powstaniu styczniowym. Po klęsce nie wyrzekli 
się swego patriotyzmu, lecz uznali konieczność zmiany metod działania. Kryty-
kując elitaryzm kultury narodowej, chcieli oświaty dla ludu. Podniesienie pozio-
mu wykształcenia ogółu mieszkańców miało przysporzyć narodowi nowych sił, 
a upowszechnienie oświaty zawodowej umocnić potencjał ekonomiczny kraju. 
Pozytywiści opowiadali się za demokratyzacją stosunków międzyludzkich, soli-
daryzmem społecznym oraz emancypacją kobiet. Wzorem poprzednich pokoleń 
liberałów i demokratów dążyli do równouprawnienia Żydów i ich pełnej asymi-
lacji ze społeczeństwem polskim. Nieobce im były też postawy antyklerykalne. 
Kontynuując myśl Towarzystwa Rolniczego, popierali przebudowę majątków 
ziemiańskich w nowoczesne przedsiębiorstwa rolne.

Polityka Berlina zmierzała do całkowitej unifi kacji Poznańskiego z resztą 
państwa pruskiego. Polskość pozostałych ziem dawnej Rzeczypospolitej pod 
władzą Prus była całkowicie ignorowana. Symbolem nowego kursu było włą-
czenie w 1867 roku Poznańskiego w skład Związku Północnoniemieckiego. Po 
1871 roku istotnym czynnikiem wpływającym na położenie Polaków w zaborze 
pruskim był Kulturkampf. W prowincjach zamieszkanych przez Polaków walka 
z Kościołem katolickim stawała się automatycznie walką z polskością, a Kultur-
kampf narzędziem germanizacji. Zaniepokojenie władz pruskich wywołało uzy-
skanie przez Galicję instytucji autonomicznych, gdyż obawiano się wystąpienia 
z podobnymi postulatami Poznańskiego. Toteż w latach siedemdziesiątych prze-
prowadzono germanizację szkolnictwa. Nauka języka polskiego została utrzyma-
na w nielicznych tylko szkołach średnich na prawach przedmiotu nadobowiązko-
wego. Nawet w szkołach elementarnych językiem wykładowym był niemiecki. 
Tymczasowo wyjątek uczyniono dla nauki religii i śpiewu. Nauczycieli Polaków 
wysyłano na tereny rdzennie niemieckie, sprowadzając na ich miejsce Niemców. 
Po 1876 roku germanizacja objęła sądownictwo, administrację państwową i sa-
morządową, a także bardzo różne formy życia publicznego. Pruskie władze prze-
rywały zebrania prowadzone w języku polskim, co uniemożliwiało funkcjonowa-
nie jeszcze nierozwiązanych instytucji i organizacji polskich.

Pomorze i Prusy Wschodnie były uważane przez cały XIX wiek za integralną 
część Prus, mimo to proces germanizacji postępował na Pomorzu bardzo wolno. 
W ograniczonym stopniu dopuszczono używanie w administracji i szkolnictwie 
języka polskiego. Trudniejsze warunki bytu narodowego przyśpieszyły na tych te-
renach proces integracji polskiego ziemiaństwa i chłopów, zagrożonych wyborem 
między utratą polskości lub ziemi. Bardzo istotna dla utrzymania polskości Pomorza 
była sprawa tożsamości narodowej Kaszubów. W przekonaniu Floriana Ceynowy 



Andrzej Pankowicz14

Kaszubi byli ostatnim reliktem Słowian północno-zachodnich, śladem odrębności 
dawnego Pomorza od Polski. Nie było jednak w tym stwierdzeniu żadnej wrogości 
wobec Polaków, a najlepszy z jego uczniów, Hieronim Derdowski, na stałe wpro-
wadził tradycję kaszubską do kultury polskiej. Ochotnicy kaszubscy uczestniczyli 
w powstaniach narodowych, a ludność tej części Pomorza stanowiła najwierniej-
szy elektorat polski. Problemem pozostawała odrębność kulturowa. Kultywowanie 
jej groziło germanizacją, opowiedzenie się za polskością spychało język kaszubski 
do rangi dialektu lokalnego. Kaszubi wybrali to drugie rozwiązanie, przyjmując 
dwujęzyczność za jeden z wyznaczników kaszubskości. Dzięki temu na Kaszubach 
przetrwała i rozwinęła się literatura oparta na motywach ludowych.

Na Warmii wśród ludności miejscowej wciąż żywe były tradycje przynależno-
ści przed rozbiorami do Polski. Mimo zniesienia autonomii biskupiego księstwa 
warmińskiego, ludność pozostała przy katolicyzmie. Groźba odejścia od polsko-
ści zarysowała się w okresie Kulturkampfu, gdy Centrum usiłowało przekształcić 
Warmię w swój bastion na wschodzie. Na Mazurach wyższe warstwy społeczeń-
stwa były w zasadzie niemieckie. Lud mazurski należał do Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego, a nie katolickiego. Język używany przez chłopów w południowej 
części Prus Wschodnich był niewątpliwie dialektem języka polskiego. Zarówno 
Niemcy, jak i Polacy zdawali sobie sprawę, że o przyszłości tej ziemi zadecyduje 
walka o szkołę. Silny był również separatyzm mazurski, reprezentowany przez 
Marcina Giersza i Jana K. Zambrzyckiego. Separatyści nie czuli się ani Niemca-
mi, ani Polakami, uważając, że są spadkobiercami prawnej i politycznej odrębno-
ści Prus Książęcych.

Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku nie zmieniło stosunków narodowościo-
wych na Śląsku. Nadal bastionem polskości był Górny Śląsk, a po części Wroc-
ław. Inteligencję polską we Wrocławiu stanowili Polacy przybyli z różnych części 
państwa pruskiego. Szansa ukształtowania się polskiej świadomości narodowej 
w tej prowincji była ściśle związana z sytuacją na Górnym Śląsku. Odkrywanie 
polskości zaczęło tam następować nie przez poczucie więzi z innymi zaborami, ale 
samoistnie, w miarę narastania presji germanizacyjnej. Nowoczesny nacjonalizm 
zjednoczonych Niemiec wykluczał istnienie: „Prusaka mówiącego po polsku”.

 W styczniu 1886 roku Wilhelm I uznał walkę z polskością za jeden z priory-
tetów wewnętrznej polityki Berlina. Wprowadzona wówczas zasada popierania 
żywiołu niemieckiego była uzasadniana rozszerzaniem się polskości poza Po-
znańskie, jedyną prowincję uznawaną w ramach państwa pruskiego za polską. 
Wszelkie działania Polaków na Pomorzu, w Prusach Wschodnich czy na Śląsku 
były uważane za próbę polonizacji ziem niemieckich. Wszystkim Polakom nie- 
posiadającym obywatelstwa pruskiego nakazano opuścić wschodnie prowincje 
państwa. Akcja rządu, nazywana rugami pruskimi, wywołała oburzenie opinii 
publicznej w Niemczech i została potępiona przez parlament niemiecki.

U schyłku XIX wieku rozpoczęła się nowa fala walki z polskością. Sprzecz-
ne z ustawodawstwem pruskim usuwanie języka polskiego ze wszystkich form 
życia publicznego przybrało tak jaskrawe formy, że w obronie Polaków wystą-
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pił Najwyższy Trybunał Administracyjny. Pod protektoratem Bismarcka utwo-
rzono w 1894 roku Związek dla Popierania Niemczyzny na Wschodzie, zwany 
potocznie przez Polaków Hakatą. Nazwa powstała od pierwszych liter nazwisk 
założycieli związku: Hanemanna, Kennemanna i Tiedemanna. Zarówno Polacy, 
jak i Niemcy mieli świadomość, że o przyszłości wschodnich prowincji zade-
cyduje wynik walki o ziemię. Stworzony przez Polaków system tzw. parcela-
cji sąsiedzkiej oraz organizowanie spółdzielni parcelacyjnych spowodowało, że 
w 1897 roku nastąpiło odwrócenie trendów. Dzięki bankom polskim więcej ziemi 
przechodziło w ręce polskie niż niemieckie. Podobnie było w miastach, gdzie 
Polacy przejmowali fi rmy żydowskie i niemieckie.

Jednym z trudniejszych problemów w polityce wewnętrznej Austrii była spra-
wa Galicji. Udział Polaków z zaboru austriackiego w spiskach oraz powstaniach 
narodowych pierwszej połowy XIX wieku utrwalił tam postawy patriotyczne. 
W powstaniu styczniowym ochotnicy z Galicji stanowili najliczniejszą grupę 
przybyłych do Królestwa Polskiego. Polskie dążenia niepodległościowe groziły 
wprawdzie oderwaniem kraju od monarchii, ale tylko w razie odbudowy Polski. 
Natomiast ukraińskie plany utworzenia rusińskiego kraju koronnego mogły do-
prowadzić do utraty przez Habsburgów wschodniej, a być może i środkowej czę-
ści Galicji na rzecz Rosji. W Wiedniu pamiętano aneksję obwodu tarnopolskie-
go przez Aleksandra I i obawiano się silnych związków inteligencji ukraińskiej 
z ośrodkiem kijowskim. Względy te sprawiały, że władze austriackie skłonne 
były oprzeć się na antyrosyjsko nastawionych Polakach.

Samo pojęcie autonomii galicyjskiej jest dość nieprecyzyjne, gdyż reformy 
austriackie nie przewidywały nadania krajowi odrębności państwowej. Zapocząt-
kowane w latach 1865–1866 ustępstwa miały na celu wzmocnienie polskiego 
obozu ugody, a tym samym zapewnienie lojalności społeczeństwa. Ich program 
nie wykraczał poza polonizację administracji, sądownictwa i szkolnictwa na dro-
dze ustaw zwykłych, co oznaczało brak gwarancji konstytucyjnych. Mimo to Po-
lacy zrezygnowali z popierania czeskich planów federalizacji austriackiej części 
państwa na rzecz koncepcji dualistycznej. Pod naciskiem opozycji Sejm Krajowy 
uchwalił rezolucję domagającą się rozszerzenia kompetencji własnych i utwo-
rzenia zależnego od niego Rządu Krajowego. Mimo poparcia węgierskiego nie 
doszło do głębszych reform. Język polski został uznany za język urzędowy w ad-
ministracji i sądownictwie. W rządzie centralnym utworzono resort ministra dla 
Galicji. Spolonizowano uniwersytety w Krakowie i Lwowie, Szkołę Techniczną 
we Lwowie oraz zgodzono się na utworzenie w Krakowie Akademii Umiejętno-
ści. Ukształtowane w latach 1869–1873 instytucje autonomiczne przetrwały do 
końca istnienia Monarchii Austro-Węgierskiej. Do kompetencji Sejmu Krajowe-
go należały sprawy fi nansowane z funduszy krajowych. Sejm uchwalał ustawy 
w sprawach tzw. kultury krajowej (m.in. przemysłu i handlu, polityki inwestycyj-
nej oraz pracy i opieki społecznej). W jego gestii było również ustawodawstwo 
gminne i szkolne, z wyjątkiem szkół wyższych. Oprócz tego nakładał podatki 
krajowe, nadzorował władze samorządowe i był dla nich instancją odwoławczą. 
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Organem wykonawczym Sejmu był Wydział Krajowy, który zarazem zarządzał 
instytucjami autonomicznymi. Władzę cesarską reprezentował namiestnik, które-
mu podlegały urzędy i instytucje państwowe na terenie Galicji.

Galicja nie była jednolita pod względem wyznaniowym. Trzy wyznania uzna-
wały zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej: rzymskokatolickie, greckokatolickie 
oraz ormiańskie. Wszystkie trzy miały swoje metropolie we Lwowie. Dwa głów-
ne obrządki miały niemalże jednakową liczbę wiernych, z tym że w obrządku 
łacińskim przeważali Polacy, a w unickim Ukraińcy. We wschodniej części kraju 
duchowieństwo łacińskie miało bardzo trudne warunki pracy. Parafi e łacińskie 
obejmowały kilka, a nawet kilkadziesiąt miejscowości. Sprzyjało to wybieraniu 
przez ludność obrządku greckiego, dysponującego dwukrotnie większą liczbą 
kościołów. W konsekwencji wystąpiło zjawisko ukrainizacji części ludności pol-
skiej, zwłaszcza na wsi. Prawosławie odgrywało niewielką rolę i w formie zwartej 
występowało przede wszystkim na Łemkowszczyźnie (Beskid Sądecki i Niski). 
Kolonizacja niemiecko-czeska stworzyła kilka wysp protestanckich w miastach 
przemysłowych i przygranicznych. Blisko 10% ludności Galicji stanowili Żydzi. 
Spośród narodowości zamieszkujących Galicję jedynie Polacy i Ukraińcy rościli 
sobie pretensje do bycia narodem politycznym, rządzącym Galicją. O ile pol-
ską świadomość narodową należy uznać za całkowicie ukształtowaną w dobie 
powstań narodowych, o tyle ukraińska dopiero się formowała. Nadal silne były 
w tym czasie nastroje moskalofi lskie. Moskalofi le twierdzili, że nie istnieje naród 
ukraiński, a swój język nazywali narzeczem chłopskim. 

Ożywienie aspiracji narodowych, związane z powstaniem Austro-Węgier, nie 
ominęło również Śląska Cieszyńskiego. Polacy, zamieszkujący zwartym osadni-
ctwem pas ziemi po obydwu brzegach Olzy, utrzymywali ścisły kontakt z sąsiednią 
Galicją, a zwłaszcza z niezbyt odległym Krakowem. Wzorem innych dzielnic pra-
cę narodową zaczynano tam od zakładania czytelni ludowych. W zdominowanym 
przez Niemców Sejmie Opawskim posłowie polscy nie byli w stanie wywalczyć 
praw dla rodzimego języka, a ich postawa wpłynęła wręcz na nasilenie się tendencji 
germanizacyjnych. Polacy stanowili jedną z trzech podstawowych grup etnicznych 
na Śląsku Cieszyńskim. Obok nich ziemię tę zamieszkiwali Czesi i dość liczna 
mniejszość niemiecka. Z wyznaniowego punktu widzenia we wszystkich grupach 
narodowych istniała równowaga pomiędzy katolikami i ewangelikami.

 Na tym tle uderza niezmienność polskiej myśli narodowej i państwowej. 
W 1887 roku Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) założył w Szwajcarii 
Ligę Polską. Jej naczelnym celem była odbudowa Polski w przedrozbiorowych 
granicach. Polskim Piemontem miała stać się Galicja. Liczono na poparcie Au-
strii i nieuchronność konfl iktu z Rosją. Ramieniem Ligi w kraju stał się kierowa-
ny przez Zygmunta Balickiego Związek Młodzieży Polskiej „Zet”. Różnice po-
między starszym pokoleniem emigracyjnym a młodzieżą, stanowiącą trzon Ligi 
Polskiej w kraju, doprowadziły w 1893 roku do jej przekształcenia w Ligę Na-
rodową. Grupa Romana Dmowskiego, która dokonała przewrotu, dość nieoczeki-
wanie uzyskała poparcie Miłkowskiego. Siedzibą tajnych władz stowarzyszenia 
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została Warszawa. Program organizacji odsuwał na plan dalszy przygotowania 
powstańcze, kładąc nacisk na przebudzenie narodowe ludu i budowanie solidar-
ności narodowej ponad podziałami społecznymi. Złagodzenie kursu politycznego 
władz rosyjskich wobec Polaków, wymuszone postawą w ten sposób zjednoczo-
nego narodu, miało przynieść swobody językowe w szkolnictwie, sądach i admi-
nistracji Królestwa.

W celu zmuszenia lojalistów do zerwania współpracy z rządem i zwrócenia 
uwagi zagranicy na sprawę polską w 1894 roku Liga Narodowa zorganizowała 
w Warszawie demonstracje w rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego. 
Aresztowani uczestnicy pochodów zostali zesłani na Syberię bądź też zmuszeni do 
opuszczenia Rosji. Wobec rozbicia warszawskiej organizacji, łącznie z „Zetem”, 
ośrodkiem ruchu stała się Galicja. Podstawą fi nansów Ligi był emigracyjny 
Skarb Narodowy w Rapperswilu. We Lwowie wychodził teoretyczny organ ruchu 
„Przegląd Wszechpolski”. Pracami redakcji kierował osobiście Roman Dmowski. 
Mimo to na siedzibę władz Ligi obrano położony bliżej granicy z Królestwem 
Kraków, w którym zaczęto wydawać międzyzaborowe pismo „Polak”.

W 1897 roku Liga Narodowa powołała w Królestwie Polskim Stronnictwo 
Narodowo-Demokratyczne (od skrótu ND zwane endecją), organizację o cha-
rakterze masowym. Jej odpowiedniki powstały również w zaborze austriackim 
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe (1904) i pruskim – Polskie Towarzystwo 
Demokratyczne (1909). Opracowany przez Jana Ludwika Popławskiego program 
Narodowej Demokracji, wzorem innych orientacji nacjonalistycznych, traktował 
naród jako organizm posiadający indywidualną psychikę, wyrosły na podglebiu 
wspólnoty rasowej i historycznej. Za nakaz chwili dla narodu polskiego uznano 
walkę o przetrwanie poprzez zwalczanie ekspansji innych narodów oraz wszel-
kich form internacjonalizmu. Na terenie Królestwa, zwłaszcza w małych środo-
wiskach, zaczęto zakładać ogniwa Towarzystwa Oświaty Narodowej (TON). Na 
początku obecnego stulecia liczyło ono blisko 7 tys. członków. Wśród działaczy 
Towarzystwa było wielu robotników i chłopów. Powoli odbudowano międzyza-
borowe struktury „Zetu”. Z myślą o młodzieży gimnazjalnej utworzono organiza-
cję „Przyszłość”, zwaną „Pet”.

Międzyzaborowy charakter organizacji wymagał dostosowania jej programu 
i form działania do warunków lokalnych. W zaborze rosyjskim za najważniej-
sze zadania uznano opór przeciw rusyfi kacji, walkę o autonomię językową, roz-
szerzenie samorządu i obronę resztek odrębności prawnej Królestwa Polskiego. 
Na podobnych zasadach w zaborze pruskim na plan pierwszy wysunięto walkę 
z germanizacją. Na czele ruchu narodowego stanął tam, kierujący Polskim Towa-
rzystwem Demokratycznym, Marian Seyda. Oprócz Poznańskiego ruch ogarnął 
Pomorze i Górny Śląsk, gdzie czołową rolę odgrywał Wojciech Korfanty. Dzięki 
programowi solidarystycznemu Narodowa Demokracja odnosiła w zaborze pru-
skim znaczne sukcesy w wyborach parlamentarnych.

Pierwsze kółka socjalistyczne pojawiły się w Królestwie Polskim w połowie lat 
siedemdziesiątych. Podstawą ich działania był program I Międzynarodówki. Zakła-
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dał on, że po zwycięskiej rewolucji powstanie międzynarodowa federacja gmin, co 
wykluczy antagonizmy narodowe. Zagadnienie niepodległości Polski od począt-
ku determinowało charakter polskiego ruchu socjalistycznego. Wśród robotników 
Królestwa Polskiego żywa była legenda powstania styczniowego. Stosunkowo 
silne w polskim ruchu socjalistycznym tendencje zjednoczeniowe zaowocowa-
ły w 1892 roku utworzeniem na zjeździe w Paryżu Polskiej Partii Socjalistycznej 
(PPS). Zjazd obradował pod przewodnictwem nestora socjalistów polskich Bole-
sława Limanowskiego i zgromadził wiele znanych później postaci polskiej sceny 
politycznej. II Proletariat reprezentował Witold Jodko-Narkiewicz, Zjednoczenie 
Robotnicze – Edward Abramowski i Stanisław Wojciechowski, Związek Robotni-
ków Polskich – Stanisław Grabski, Gminę Narodowo-Socjalistyczną – Jan Loren-
towicz. Program PPS ściśle wiązał ideały socjalizmu z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. Przyszła republika demokratyczna miała przeprowadzić szerokie 
reformy społeczne. Podkreślając potrzebę współpracy z rewolucjonistami rosyjski-
mi, zastrzegano się, że warunkiem porozumienia jest zgoda Rosjan przynajmniej 
na autonomię Polski po obaleniu caratu. W kierownictwie krajowym PPS dużą rolę 
zaczęli odgrywać Józef Piłsudski i Aleksander Sulkiewicz.

Przeciwnicy paryskiego programu PPS utworzyli w latach 1893–1894 Socjal-
demokrację Królestwa Polskiego (SDKP), znaną później – po przyłączeniu gru-
py wileńskiej – jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). 
Założyciele partii, Róża Luksemburg i Julian Marchlewski, głosili skrajny inter-
nacjonalizm. Sprawę niepodległości Polski uznali za szkodliwą utopię. Negowali 
nawet sens tworzenia po rewolucji federacyjnych form, zapewniających narodom 
autonomię kulturową. Idąc śladem socjaldemokracji rosyjskiej, akceptowali teorię 
dyktatury proletariatu, a zatem terror rewolucyjny mas. Walka z wszelkimi prze-
jawami odrębności narodowej, religijnej czy kulturowej doprowadziła SDKP do 
konfl iktu: w kraju z PPS i żydowskim Bundem, a na emigracji z Włodzimierzem 
Leninem i kierownictwem II Międzynarodówki. Inne korzenie miał ruch socjali-
styczny w Galicji i zaborze pruskim. Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna po-
wstała jako integralna część socjaldemokracji austriackiej na zjeździe we Lwowie 
w 1892 roku. Bardzo szybko pozycję niekwestionowanego przywódcy partii zdobył 
Ignacy Daszyński. Przyjęcie przez socjaldemokrację austriacką koncepcji federa-
cyjnej i programu narodowościowego doprowadziło do rozłamu w galicyjskim ru-
chu socjalistycznym. W 1897 roku powstały Polska Partia Socjalno-Demokratycz-
na Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Ukraińska Partia Socjalno-Demokratyczna 
Galicji i Bukowiny. W zaborze pruskim przełomowe znaczenie dla rozwoju ruchu 
socjalistycznego miało zniesienie ustaw antysocjalistycznych. Na bazie berlińsko-
-poznańskiego Towarzystwa Socjalistów Polskich powstała w 1893 roku PPS za-
boru pruskiego jako integralna część socjaldemokracji niemieckiej. Na działalności 
partii od początku zaważyły sprzeczności interesów narodowych. Socjaliści nie-
mieccy starali się pozbawić polską organizację możliwości oddziaływania na Śląsk, 
Pomorze, Warmię i Mazury. Narzędziem tej polityki byli polscy internacjonaliści, 
skupieni wokół Róży Luksemburg i Marcina Kasprzaka.
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Rewolucja 1905–1908 na ziemiach polskich

Rewolucja polska 1905 roku, zwana czasami w Polsce IV powstaniem, była 
częścią ruchu, jaki ogarnął Rosję po przegranej wojnie z Japonią. Miała jednak 
w dużym stopniu odmienny od rosyjskiej charakter i program, co było następ-
stwem polityki caratu na ziemiach polskich. W Królestwie systematycznie roz-
budowywano aparat administracyjno-policyjny, a zwłaszcza Wydział Ochrony 
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Bezpośrednim nadzorem policyjnym 
objęto Polaków w domach i zakładach pracy. Stworzono specjalne sekcje zajmu-
jące się zwalczaniem różnych form życia polskiego, w tym tajnego nauczania. 
Władze rosyjskie planowały oderwanie Chełmszczyzny od Królestwa, a także 
wszelkimi sposobami starały się umocnić na ziemiach polskich pozycję Cerkwi 
prawosławnej.

Wydarzenia rewolucyjne w Królestwie rozpoczęły się wcześniej niż na in-
nych ziemiach imperium rosyjskiego. Pierwsze krwawe starcia z policją i koza-
kami miały miejsce na Placu Grzybowskim w Warszawie 13 listopada 1904 roku. 
Demonstrację zorganizowali dwaj działacze PPS, Józef Kwiatek i Walery Sła-
wek. Był to zarazem chrzest bojowy działaczy PPS osłaniających demonstra-
cję. Manifestacje przeciw poborowi do wojska objęły niemal wszystkie ośrodki 
przemysłowe Królestwa. Rozpoczęto walkę o wprowadzenie języka polskiego 
w administracji gminnej, sądownictwie i szkolnictwie. Docierające z Rosji wie-
ści o „krwawej niedzieli” w Petersburgu wywołały na przełomie stycznia i lu-
tego masowe strajki polityczne. W Warszawie, Łodzi oraz w miastach Zagłębia 
Dąbrowskiego manifestacje przerodziły się w starcia z wojskiem. Demonstranci 
wysuwali hasła obalenia caratu, zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego i pro-
klamowania republiki demokratycznej. Do robotniczych wystąpień szybko przy-
łączyły się inne warstwy społeczeństwa. Najbardziej powszechną formą protestu 
stał się strajk szkolny, który objął głównie szkoły średnie i zawodowe. Przyjęta 
metoda walki zaczęła przynosić efekty. Również strajki chłopskie i robotników 
rolnych zatraciły początkowy swój ekonomiczny charakter, przekształcając się 
w walkę o prawa narodowe. W połowie 1905 roku zezwolono na używanie języka 
polskiego w gminach, szkołach powszechnych i w nauczaniu religii.

Sukcesy odniesione w pierwszej fazie rewolucji spowodowały, że strajk po-
wszechny uznano za najskuteczniejszy oręż w walce z caratem. Szczególne na-
silenie tej formy protestu nastąpiło latem oraz jesienią 1905 roku. Jednocześnie 
nasiliły się akcje zbrojne. Łódzkie manifestacje, zorganizowane przez SDKPiL, 
przekształciły się 23 czerwca w trwające dwa dni powstanie. Grupy bojowe PPS 
organizowały zamachy na funkcjonariuszy carskich. Bohaterem i symbolem pro-
wadzonej walki stał się skazany na śmierć 19-letni bojowiec PPS Stefan Okrzeja. 
Starcia z wojskiem rosyjskim przyczyniły się do zorganizowania w niektórych 
regionach Królestwa namiastki sił powstańczych. W listopadzie 1905 roku w Za-
głębiu Dąbrowskim została sformowana milicja robotnicza, powołano niezależne 
od zaborcy władze samorządowe i wybieralne sądy obywatelskie („Republika 
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Zagłębiowska”). W rejonie Końskich i Opatowa działały oddziały partyzanckie 
PPS. Kierowane przez Ignacego Boernera struktury PPS zdołały objąć faktyczną 
władzę w terenie. Partyzantka rozwijała się również w litewskiej części guberni 
suwalskiej. Jedną z najsłynniejszych akcji PPS było odbicie w kwietniu 1906 roku 
dziesięciu ważnych więźniów politycznych z Pawiaka. Latem tego samego roku 
Organizacja Bojowa PPS rozszerzyła formy działalności. Oprócz zamachów ter-
rorystycznych organizowano uderzenia na pociągi pocztowe i kasy powiatowe. 
Ostatnią akcją tego typu było – kierowane osobiście przez Józefa Piłsudskiego – 
uderzenie na pociąg pod miejscowością Bezdany we wrześniu 1908 roku.

Walka o język polski w szkołach, urzędach i sądach rozbudziła aspiracje na-
rodu polskiego. Społeczeństwo polskie bardzo krytycznie oceniało namiastki 
reform wprowadzonych przez Mikołaja II. PPS domagała się zwołania odręb-
nych konstytuant dla ziem polskich w Warszawie i Rosji w Petersburgu. Hasło 
zwołania Sejmu Ustawodawczego wielokrotnie powracało podczas manifestacji 
patriotycznych i strajków powszechnych. W maju 1906 roku władze rosyjskie 
uchyliły Statut Organiczny z 1832 roku, znosząc tym samym odrębność Króle-
stwa Polskiego. Wybory do I Dumy odbywały się w warunkach stanu wojennego 
i na podstawie kurialnej ordynacji wyborczej. Oprócz obozu lojalistów, zwanych 
coraz częściej ugodowcami, w wyborach wzięła udział Narodowa Demokracja. 
Zdobyła ona 34 spośród 36 mandatów, pozostałe przypadły litewskiej mniejszo-
ści narodowej. W zachodnich guberniach cesarstwa Polacy zdobyli 12 mandatów. 
Na terenach Rosji właściwej środowiska polskie związały się z Partią Konstytu-
cyjnych Demokratów, w jej ramach wysuwając własnych kandydatów i odno-
sząc sukcesy. Doświadczenia pierwszych miesięcy parlamentaryzmu rosyjskiego 
spowodowały, że w wyborach styczniowych 1907 roku do II Dumy większość 
sił politycznych w Królestwie zrezygnowała z bojkotu. Wybory i tym razem przy-
niosły zwycięstwo Narodowej Demokracji. Wzorem rosyjskich socjaldemokra-
tów w kampanii wyborczej wzięła udział również SDKPiL. W tej sytuacji jedyną 
siłą prowadzącą walkę zbrojną z caratem pozostała PPS, w której w listopadzie 
1906 roku doszło do rozłamu. Część działaczy (tzw. starzy), dla których najważ-
niejszą sprawą było odzyskanie niepodległości, dążyła do przekształcenia rewo-
lucji w powstanie narodowe. Ich przeciwnicy (tzw. młodzi) chcieli zachować re-
wolucyjny charakter wydarzeń, sprawę niepodległości odkładając na dalszy plan. 
„Starzy”, z Piłsudskim na czele, utworzyli PPS-Frakcję Rewolucyjną, a „młodzi” 
PPS-Lewicę.

Zabór pruski 1900–1914

Sformułowany w 1904 roku program rządu pruskiego przewidywał przekształ-
cenie Polaków w mówiących po polsku Prusaków. Miał to być jedynie pierwszy 
krok w procesie niemczenia ludności polskiej. W celu przyśpieszenia germaniza-
cji wsi junkrzy sprowadzali do swoich majątków robotników niemieckich. Polacy 
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mogli zakładać nowe gospodarstwa rolne pochodzące z parcelacji tylko za zgodą 
Komisji Kolonizacyjnej. Najczęściej odmawiano im prawa stawiana zabudowań 
mieszkalnych i gospodarskich. Polacy próbowali obchodzić ten przepis przez par-
celację sąsiedzką. Na terenach, gdzie nie była ona możliwa, chłopi podejmowali 
walkę z zaborcą, wykorzystując w tym celu luki w przepisach. Swoistą formą tej 
walki było zamieszkiwanie na nabytej ziemi w wozach cygańskich. Przykład dał 
Michał Drzymała, który znalazł wielu naśladowców w Wielkopolsce i na Kaszu-
bach. Ważną rolę w polityce rządu odgrywało zniemczanie nazw geografi cznych. 
Przykładem może być przemianowanie Inowrocławia na Hohensalza. Germani-
zacji służyły wreszcie ograniczenia w dostępie polskich dzieci do oświaty. W pa-
sie prowincji wschodnich najwięcej było szkół jednoklasowych, a z rzadka roz-
siane gimnazja miały charakter elitarny. W brutalny sposób przywracano naukę 
religii w języku niemieckim. W kwietniu 1901 roku zastrajkowały przeciw temu 
dzieci polskie we Wrześni, a następnie w Miłosławiu i Pleszewie. Wobec dzieci 
zastosowano bicie i inne formy przemocy fi zycznej, a ich rodziców aresztowano. 
W wytoczonym im procesie gnieźnieńskim zapadły surowe wyroki do dwóch 
lat więzienia. Zakazano przedstawień teatralnych i występów chórów w języku 
polskim, szykanowano polskie wydawnictwa i prasę. Pracodawcy niemieccy wy-
muszali na polskich robotnikach używanie języka niemieckiego. Mimo bardzo 
aktywnej i bezwzględnej polityki niemieckiej polski stan posiadania kurczył się 
tylko w niewielkim stopniu, krzepła natomiast społeczna samoobrona. Podstawo-
wą jej formą był stale rozbudowywany system instytucji kredytowych. Czołową 
postacią tego ruchu na przełomie epok stał się ksiądz Piotr Wawrzyniak. Wśród 
młodych działaczy Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na uwagę za-
sługuje postać księdza Stanisława Adamskiego. Ruch banków ludowych, a właś-
ciwie spółdzielni kredytowych, rozwinął się również na Śląsku. Znacznie mniej-
sze sukcesy odnoszono w tej działalności na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii 
i Mazurach.

Prowadzona przez władze pruskie polityka germanizacji umacniała w polskim 
społeczeństwie postawy solidarystyczne. Po 1894 roku parlamentarne Koło Pol-
skie przeszło na stałe do opozycji wobec rządu. Posłowie polscy żądali likwidacji 
Komisji Kolonizacyjnej, walczyli o prawa języka polskiego w szkole i w koście-
le. Główną rolę w życiu narodowym nadal odgrywało ziemiaństwo i duchowień-
stwo, choć uczestniczyła w nim również inteligencja pochodzenia mieszczańskie-
go i chłopskiego. Wyraźnie zwyciężał proces konsolidacji żywiołu polskiego we 
wszystkich prowincjach państwa, nie wyłączając Nadrenii-Westfalii. Wspólnie 
zgłaszano kandydatów w wyborach parlamentarnych 1903 roku. W kwietniu 
1905 roku powstała „Straż” – organizacja obejmująca Wielkopolskę, Pomorze 
i Górny Śląsk. Licząca ponad 30 tys. członków „Straż” została powołana w celu 
obrony interesów polskich. Prócz kultury i ekonomii ważną rolę w walce o utrzy-
manie polskości zaczęły odgrywać prawo oraz polityka.

Najbardziej masową formą protestu w latach 1905–1907 był w zaborze pru-
skim strajk szkolny. Na Kaszubach i Pomorzu niektóre szkoły strajkowały po-
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nad 8 miesięcy. Ośrodkami strajków szkolnych stały się m.in.: Pelplin, Miło-
sław i Zabrze. Akcja ta w znacznym stopniu zahamowała proces germanizacji 
szkół. Strajk cieszył się poparciem Narodowej Demokracji, która głosiła pro-
gram bezpardonowej walki o byt narodowy, wymagającej przeciwstawienia się 
we wszystkich dziedzinach życia ekspansji niemieckiej oraz żydowskiej. Temu 
celowi miało służyć przede wszystkim tworzenie narodowych organizacji i sto-
warzyszeń. Nawołując Polaków do niesprzedawania ziemi, polscy narodowi de-
mokraci, podobnie jak nacjonaliści niemieccy, mówili o krwi i ziemi, nadając 
tym pojęciom znaczenie biologicznej walki o przetrwanie. W 1909 roku, na bazie 
Narodowej Demokracji i pokrewnych jej grup, powstało Polskie Towarzystwo 
Demokratyczne, kierowane przez Bernarda Chrzanowskiego. Wpływy obozu na-
rodowego objęły w tych latach zarówno ruch ludowy, jak i organizacje ziemiań-
skie. Wspólnie z konserwatystami i organizacjami katolickimi obóz narodowy 
utworzył w kwietniu 1913 roku Radę Narodową. Miała ona stanowić polityczną 
reprezentację Polaków w zaborze pruskim. Całkowicie odrębną drogę obrała or-
ganizacja młodzieżowa „Zet”, która w 1912 roku, rozpoczęła konspiracyjną pra-
cę niepodległościową o wyraźnie wojskowym charakterze. Również w „Sokole” 
młodsze pokolenie nie zadowoliło się koncepcją pracy pokojowej i utworzyło 
Tajną Organizację Niepodległościową. Na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach 
społeczeństwo polskie było rozbite na zwolenników niemieckiej katolickiej partii 
Centrum i narodowych demokratów. W 1912 roku środowiska związane z „Ga-
zetą Grudziądzką” utworzyły Polsko-Katolicką Partię Ludową (PKPL). Działała 
ona głównie na wsi, kładąc nacisk na równouprawnienie polityczne i umacnianie 
wśród chłopów świadomości narodowej. W swych hasłach programowych za-
powiadała walkę zarówno z germanizacją, jak i ideologią socjalistyczną. Współ-
praca wszystkich warstw, rozwój oświaty ludowej i organizacji rolniczych miały 
zapewnić skuteczną samoobronę ludności polskiej. Najsilniejszy ośrodek PKPL 
istniał na Kaszubach.

Całkowicie odrębny charakter miał ruch młodokaszubski, skupiony wokół 
wywodzącego się z „Zetu” Aleksandra Majkowskiego i księdza Ignacego Cyra. 
Głównymi ośrodkami ruchu stały się Kartuzy, Kościerzyna i Gdańsk, a w pel-
plińskim seminarium duchownym powstało zakonspirowane Koło Kaszubskie. 
Na pograniczu Pomorza Zachodniego i Gdańskiego ostoją polskości stała się ka-
szubska szlachta zagrodowa. Zaścianki, przez swoją odrębność i hermetyczność 
tradycji, były bardziej odporne na przenikanie wpływów obcych, promowanych 
przez administrację i szkołę.

Ruch socjalistyczny w zaborze pruskim przez wiele lat odsuwał na plan dal-
szy sprawę narodową jako nieistotną z punktu widzenia rewolucji proletaria-
ckiej. Oznaczało to niemal całkowitą integrację z socjaldemokracją niemiecką. 
Narodowe oblicze zachowywały natomiast związki zawodowe. Kierunek naro-
dowy w PPS zaboru pruskiego zwyciężył dopiero po 1910 roku, kiedy to partia 
zacieśniła więzi z PPS-Frakcją Rewolucyjną i przystąpiła dwa lata później do 
Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KSSN). Tym sa-
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mym zerwała z internacjonalizmem, na co socjaldemokracja niemiecka zareago-
wała oskarżeniami o nacjonalizm, zwłaszcza po uroczystościach grunwaldzkich 
w Krakowie w 500 rocznicę bitwy.

Polski Piemont

Na przełomie XIX i XX wieku władza w Galicji spoczywała w rękach konser-
watystów, reprezentujących środowiska arystokratyczno-ziemiańskie i inteligen-
ckie. Broniły one zarówno integralności terytorialnej kraju przed separatyzmem 
ukraińskim, jak i solidarystyczno-paternalistycznych relacji między wsią a dworem 
przed radykalizmem ruchu chłopskiego. Podstawą stabilnej sytuacji politycznej 
w Galicji miało się stać trwałe porozumienie z Ukraińcami. Sprawa była niezwy-
kle ważna dla całej Monarchii Austro-Węgierskiej, gdyż wśród Rusinów narastały 
tendencje rusofi lskie, a wśród unitów dążenia do powrotu na łono Kościoła prawo-
sławnego. Sprawa ukraińska spowodowała rozłam w polskim obozie konserwa-
tywnym. Konserwatyści wschodniogalicyjscy, tzw. podolacy, wspierali orientację 
rusińską, widząc większe zagrożenie w nacjonalizmie ukraińskim. Natomiast śro-
dowisko krakowskie dążyło do zbliżenia z Ukraińcami w imię obrony interesów 
monarchii i Kościoła greckokatolickiego. Polityka, której patronowali ówczesny 
metropolita unicki we Lwowie Sylwester Sembratowicz oraz Julian Romańczuk, 
zaowocowała umocnieniem ukraińskiej orientacji narodowej. Przeprowadzono re-
formę pisma ukraińskiego, wprowadzając ortografi ę fonetyczną. W sferze kultury 
i polityki zastępowano starsze pojęcie „ruski” terminem „ukraiński”.

W zachodniej Galicji ukształtował się w latach 1893–1895 nowoczesny ruch 
ludowy. W procesie jego formowania ważną rolę odegrało środowisko nowosąde-
ckie, skupione m.in. wokół braci Stanisława i Jana Potoczków. W lipcu 1895 roku 
powstało w Rzeszowie Stronnictwo Ludowe. Program partii nawiązywał do tra-
dycji zrywów narodowych. Domagano się zniesienia kurialnej ordynacji wybor-
czej i wprowadzenia głosowania powszechnego do Sejmu Krajowego i Rady 
Państwa oraz umocnienia rangi Sejmu Krajowego jako najwyższej reprezentacji 
samorządowej. Postulowano zniesienie obszarów dworskich i włączenie ich do 
gmin. W 1903 roku partia przyjęła nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe. W opozy-
cji do niej pozostawało Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, które w 1896 roku 
utworzył ksiądz Stanisław Stojałowski.

Walka o reformę wyborczą Galicji zbiegła się z wydarzeniami rewolucyj-
nymi w Królestwie Polskim i była uważana za część zmagań rewolucyjnych na 
ziemiach polskich w latach 1905–1907. Fala demonstracji solidaryzujących się 
z wystąpieniami w Królestwie Polskim i Rosji objęła, zwłaszcza w styczniu i lu-
tym 1905 roku, zachodnią część Galicji. Z czasem do protestów przyłączyły się 
Lwów i Zagłębie Borysławskie. Jesienią tegoż roku zmienił się charakter straj-
ków we Lwowie, a następnie w całej Galicji. Straciły one swój solidarnościowy 
charakter, nabierając cech samodzielnego ruchu politycznego. Po wsiach ukra-
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ińskich przeszła fala strajków chłopskich, które w 1906 roku przekształciły się 
w rewolucję socjalną (napadano i rabowano dwory i urzędy gminne).

Podobnie jak w zaborze pruskim, w galicyjskim ruchu socjalistycznym 
zwyciężyła idea porozumienia z PPS-Frakcją Rewolucyjną. W 1906 roku Igna-
cy Daszyński odwołał na łamach czasopisma „Naprzód” wcześniejszą krytykę 
programu Józefa Piłsudskiego. Inny nieco i zróżnicowany stosunek do rewolu-
cji w Królestwie miały pozostałe orientacje polityczne. Ludowcy poparli akcje 
strajkowe, podkreślając zwłaszcza fakt wysuwania przez robotników haseł naro-
dowych. Narodowa Demokracja negatywnie odnosiła się do podstawowych form 
walki w Królestwie, tzn. strajków powszechnych i szkolnych. Program Narodo-
wej Demokracji, sformułowany w okresie walki o reformę prawa wyborczego, 
postulował usamodzielnienie polityczne Galicji poprzez przejęcie tych dziedzin 
życia publicznego, które dotychczas pozostawały w gestii centralnych władz pań-
stwowych. Jednocześnie proponowano utworzenie parlamentu korporacyjnego, 
którego izbę wyższą (Radę Stanu) stanowiliby przedstawiciele stowarzyszeń za-
wodowych. Bezpośrednim następstwem lat 1905–1907 było objęcie przez ND 
kierownictwa Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim. W kwestii narodowej 
endecy bronili polskiego stanu posiadania, zwalczali wpływy niemieckie i ży-
dowskie. W odniesieniu do Ukraińców wspierali starorusinów w walce z nacjona-
listami. Propagowali także polskie osadnictwo w Galicji Wschodniej.

Nie wytrzymała próby czasu jedność ruchu ludowego. Zbliżenie części PSL 
z konserwatystami doprowadziło w 1913 roku do rozłamu w partii. Zwolennicy 
współpracy z konserwatystami, na czele z Jakubem Bojką oraz Wincentym Wito-
sem, utworzyli PSL „Piast”. „Piastowcy” opowiadali się za czynną walką o niepod-
ległą Polskę. Pierwszym krokiem na tej drodze miało być rozszerzenie autonomii 
Galicji. Działacze PSL o bardziej radykalnej orientacji założyli PSL „Lewicę”. Oni 
także opowiadali się za niepodległą Polską, ale uważali, że cel ten można osiągnąć 
tylko przez walkę zbrojną. Byli w tym zgodni z programem Piłsudskiego. 

W 1908 roku wygasły ostatnie ogniska walki narodowo-rewolucyjnej w Kró-
lestwie Polskim i na Litwie. Większość członków Organizacji Bojowej i kierow-
nictwo PPS-Frakcji Rewolucyjnej znalazły schronienie w Galicji. Najlepsze wa-
runki do pracy konspiracyjnej stwarzał Kraków, położony w pobliżu ówczesnej 
granicy austriacko-rosyjskiej. Jeszcze w okresie rewolucji organizowano tu kursy 
wojskowe dla bojowców PPS. Pod wpływem wydarzeń w Królestwie młodzież 
galicyjska zaczęła tworzyć konspiracyjne kółka wojskowe. W 1908 roku we 
Lwowie Kazimierz Sosnkowski założył Związek Walki Czynnej (ZWC), którego 
głównym celem miało być przygotowanie kadr z myślą o przyszłej walce z Ro-
sją. Bazą ruchu, prócz emigrantów z Królestwa, była przede wszystkim młodzież 
akademicka Lwowa, w znacznie mniejszym stopniu Krakowa. Organizacja była 
elitarna i w 1910 roku liczyła 219 członków. W zamysłach twórców ZWC przy-
szła Polska miała być republiką demokratyczną. Początkowe silne więzy Sosn-
kowskiego z PPS-Frakcją z czasem uległy rozluźnieniu na rzecz osobistego pod-
porządkowania Piłsudskiemu.
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Zarysowujące się coraz wyraźniej po 1908 roku prawdopodobieństwo wy-
buchu wojny europejskiej umożliwiło prowadzenie pracy wojskowej w Galicji 
w formach legalnych. Wzorem dla form przysposobienia wojskowego polskiej 
młodzieży stała się organizacja strzelecka utworzona w Tyrolu. W 1910 roku 
w Krakowie Piłsudski założył organizację „Strzelec”. W tym samym czasie we 
Lwowie Władysław Sikorski założył „Związek Strzelecki”. Również w obozie 
Narodowej Demokracji wyodrębnił się nurt niepodległościowy, skupiony wokół 
pisma „Zarzewie”. W latach 1908–1910 młodzież z obozu narodowego miała do 
wyboru trzy jednostki paramilitarne: jawne Polskie Drużyny Strzeleckie oraz taj-
ne – Polski Związek Wojskowy i Armię Polską. Szkolenie wojskowe zaczął też 
prowadzić „Sokół”, tworząc Polowe Drużyny Sokole. Pod patronatem „Sokoła” 
wyrósł polski skauting. Na wsi organizowano od maja 1908 roku Drużyny Bar-
toszowe. U progu I wojny światowej liczbę przeszkolonych wojskowo członków 
wszystkich tych formacji oceniano na kilkanaście tysięcy.

Mimo nacisków władz austriackich i zabiegów Piłsudskiego wszelkie próby 
konsolidacji tych grup kończyły się niepowodzeniem. W sierpniu 1912 roku zo-
stał utworzony w Zakopanem Polski Skarb Wojskowy, którego celem miało być 
wspieranie polskich organizacji militarnych. Idee Skarbu poparły partie galicyjskie: 
PPSD, PSL, Polskie Stronnictwo Postępowe oraz grupa „Zarzewia”. Pod koniec 
roku ugrupowania te, z podobnymi partiami z pozostałych zaborów, powołały 
Tymczasową Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Jej 
program zakładał utworzenie siły zbrojnej narodowej, która w razie wojny austria-
cko-rosyjskiej miała walczyć u boku Austro-Węgier i wyzwolić Królestwo Polskie.

Zarówno KSSN, jak i polskie organizacje militarne cieszyły się poparciem 
austriackich władz wojskowych, zainteresowanych dywersją na tyłach armii ro-
syjskiej. W tajnych rokowaniach Piłsudski uzyskał zgodę Austriaków na koncen-
trację oddziałów strzeleckich w zachodniej Galicji i ich wkroczenie do Zagłębia 
Dąbrowskiego w celu wywołania powstania w zaborze rosyjskim. Liczono, że na 
terenie Królestwa polskie oddziały zostaną zasilone przez ochotników, zwłaszcza 
ze środowisk robotniczych, zdominowanych przez PPS. W 1913 roku plany te 
straciły na znaczeniu. Intrygi polityczne skłóciły obóz niepodległościowy, tak-
że Austriacy zmniejszyli swoje zainteresowanie ruchem. Dopiero wybuch wojny 
zmienił ten stan.

Emigracja w przededniu I wojny światowej

Do upadku powstania styczniowego polska emigracja miała charakter niemal 
wyłącznie polityczny. Ta sytuacja zmieniła się wyraźnie wraz z wygaśnięciem 
ruchu konspiracyjno-powstańczego i kapitalizacją gospodarki na ziemiach pol-
skich. Emigracja zarobkowa z ziem polskich była częścią wielkiej fali ogólno-
europejskiej, która objęła: Irlandię, Anglię, Niemcy, Włochy i państwa skandy-
nawskie. Podłoże decyzji emigracyjnych było w każdym kraju złożone i nieco 
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odmienne. W przypadku Polski nałożyły się na siebie konsekwencje swoistej 
eksplozji demografi cznej, trudne warunki ekonomiczne oraz dążenie do awansu 
społecznego, splecione z chęcią zerwania więzów ucisku narodowego. Najwcześ-
niej emigracja zarobkowa rozpoczęła się w zaborze pruskim, skąd do wybuchu 
I wojny światowej wyjechało na stałe za granicę przeszło 1,2 mln Polaków, w tym 
500 tys. do Stanów Zjednoczonych. Drugim poza Ameryką Północną kierunkiem 
emigracji stała się Brazylia, oferująca bezpłatny przejazd i możliwość otrzyma-
nia ziemi. Emigracja z zaboru rosyjskiego miała znacznie bardziej ograniczony 
charakter. Wyjeżdżali głównie Polacy północnej części Królestwa i Litwy oraz 
ludność żydowska. Swoistą formą emigracji było propagowane przez rząd carski 
dobrowolne osadnictwo polskich chłopów na Syberii. Samo tylko Królestwo do 
wojny opuściło 1,3 mln ludzi, przeważnie narodowości polskiej. Podobnie działo 
się na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. Nieco odmienna sytuacja panowała 
w Galicji, gdzie przez długi czas dominowały migracje wewnętrzne w ramach 
Austro-Węgier oraz emigracja sezonowa do Niemiec. Na przełomie XIX i XX 
wieku krajami docelowymi wychodźców z zaboru austriackiego stały się Sta-
ny Zjednoczone, Brazylia i Kanada. O ile do dwóch pierwszych wyjeżdżała na 
ogół ludność polska, o tyle do Kanady wyruszali głównie Ukraińcy. Przeważają-
ca część emigrantów wywodziła się z warstw najuboższych, słabo związanych 
z kulturą polską, często o niewykształconej do końca świadomości narodowej. 
Brak znajomości języka kraju docelowego najczęściej zamykał ich w swoistym 
getcie narodowym, a brak przygotowania zawodowego spychał na dno drabiny 
społecznej. Z punktu widzenia polskiej polityki narodowej emigracja była złem, 
osłabiała bowiem polski stan posiadania, zwłaszcza w zaborach prowadzących 
aktywną politykę wynaradawiania.

Centrum polskiego wychodźstwa za oceanem stały się Stany Zjednoczone, 
głównie ich północno-wschodnia część. Pierwsi osadnicy narodowości polskiej 
dotarli w połowie XIX wieku do Michigan, Wisconsin i na południu do Teksasu. 
Później na miejsce osiedlenia częściej wybierali północ: od Pensylwanii i Nowe-
go Jorku po Illinois i Michigan. W niektórych stanach odsetek ludności polskiej 
przekraczał 10%. Większość emigrantów otrzymywała pracę w wielkich ośrod-
kach przemysłowych. Licząca w 1910 roku blisko 4 mln osób emigracja zarob-
kowa już w pierwszym pokoleniu zaczęła się przekształcać w świadomą swych 
celów Polonię. W dużej mierze wpłynęły na to czynniki zewnętrzne, takie jak 
izolacja na obczyźnie, sprzyjająca pogłębieniu świadomości narodowej. Dotyczy 
to oczywiście skupisk dużych i jednorodnych etnicznie.

Sprawa polska w latach 1914–1918

Następstwem zarówno polityki państw zaborczych, jak i rodzenia się świa-
domości narodowej wśród Litwinów, Białorusinów i Ukraińców było kurczenie 
się liczby ludności przekonanej o swojej przynależności do narodu polskiego. 
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Oprócz wyborów narodowych duży wpływ miały na to również opcje regionalne. 
Wśród Ślązaków oraz Mazurów dość silna była tendencja do uznawania swojej 
odrębności zarówno w stosunku do Niemców, jak i do Polaków. Podobne tenden-
cje „tutejszości” występowały na Kresach Wschodnich. Liczba ludności polskiej 
o wyraźnym poczuciu tożsamości narodowej przekroczyła u progu I wojny świa-
towej 20 mln osób. W diasporze poza granicami polskiego obszaru etnicznego 
mieszkało ponad 7 mln Polaków.

Na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej niewiele było obszarów w pełni jedno-
litych etnicznie. W zaborze pruskim wszędzie, z wyjątkiem wschodniej Wielko-
polski, istniały stale rozrastające się wyspy niemieckie. Na Śląsku Cieszyńskim, 
Spiszu, a także Orawie ścierały się interesy polskie, czeskie i słowackie. Wy-
spowy charakter miało zwarte osadnictwo polskie na Wileńszczyźnie, Białorusi, 
Wołyniu, Podolu i w Galicji Wschodniej. Polskie były w dużej mierze południo-
we Infl anty, Mińszczyzna na Białorusi oraz Żytomierszczyzna we Wschodniej 
Ukrainie. Litwini przeważali w północnej części Królestwa i na Kowieńszczyź-
nie. Ukraińskie skupiska występowały w środkowej części Galicji, a białoruskie 
w rejonie Białegostoku, na Podlasiu i Nowogródczyźnie. W miastach Galicji i za-
boru rosyjskiego, nie wyłączając Królestwa, znaczny odsetek ludności stanowili 
Żydzi. W małych i średnich miasteczkach był to często żywioł dominujący. Na 
ziemiach należących do Prus w wielu miastach przeważali Niemcy. Tak ukształ-
towana historycznie sytuacja narodowościowa powodowała, że żaden program 
państwowy czy narodowy nie mógł powstać inaczej niż w opozycji do współ-
mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej. Problem ten w równym stopniu 
dotyczył polskiego, litewskiego i ukraińskiego ruchu narodowego. Sprzeczności 
te wystąpiły również wśród emigrantów. Na gruncie amerykańskim zaobserwo-
wano rywalizację polityczną polsko-ukraińską i polsko-żydowską. W Europie 
wśród emigracji polskiej wytworzyły się ksenofobiczne kręgi, mające poczucie 
zepchnięcia na margines społeczeństwa, w którym przyszło im żyć. Inne było 
położenie elit kulturalnych, przebywających na emigracji w Paryżu, Rzymie czy 
Londynie, a nawet w stolicach lub centrach kulturalnych państw zaborczych: Mo-
nachium, Berlinie, Wiedniu, Petersburgu, Moskwie czy Kijowie. Wszędzie tam 
napotykały one te same konfl ikty narodowe co w stronach ojczystych.

U progu I wojny światowej polskie ugrupowania polityczne we wszystkich 
zaborach skonsolidowały się, widząc potrzebę aktywniejszej walki o prawa naro-
dowe. W istniejących warunkach trzeba było odrzucić możliwość samodzielnego 
wybicia się na niepodległość i oprzeć na jednym z państw zaborczych. W grę wcho-
dziło opowiedzenie się albo po stronie trójporozumienia, albo państw centralnych.

Po stronie trójporozumienia opowiedziała się przede wszystkim Narodowa 
Demokracja, dzięki sukcesom wyborczym na terenie Królestwa Polskiego posia-
dająca liczącą się reprezentację w Dumie rosyjskiej. O wyborze tej drogi zade-
cydowała w dużej mierze osobowość przywódcy ruchu, Romana Dmowskiego, 
i jego poglądy na sprawę niemiecką. Sam będąc teoretykiem myśli narodowej, 
Dmowski lepiej niż inni rozumiał zagrożenie ze strony nacjonalizmu niemieckie-
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go. Ekspansjonizm kultury niemieckiej i idea jednego narodu pruskiego, mówią-
cego różnymi językami, groziły całkowitą germanizacją społeczeństwa polskiego 
w zaborze pruskim. Przemawiała za tym sprawność aparatu państwowego i po-
tęga militarno-polityczna II Rzeszy. Skuteczność niemieckiej polityki udowod-
niły takie długotrwałe kampanie, jak rugi pruskie czy germanizacja szkolnictwa. 
W razie zwycięstwa państw centralnych Europie groziła hegemonia żywiołu nie-
mieckiego, a Polakom – wynarodowienie na wszystkich obszarach uznanych za 
żywotne dla Rzeszy.

Niebezpieczeństwo rosyjskie uważał Dmowski za znacznie mniejsze, choć 
oczywiście realne. Współpraca Narodowej Demokracji z rosyjskim obozem 
liberalno-demokratycznym na forum Dumy wskazywała na możliwość współ-
uczestnictwa Polaków w przebudowie cesarstwa. Źródeł antypolskiej polityki 
carów dopatrywał się Dmowski w fi logermańskich nastrojach dworu, podtrzymy-
wanych przez Niemców bałtyckich. Liczył, że zarysowujący się konfl ikt między 
państwami zaborczymi doprowadzi do przewartościowania polskiej polityki Pe-
tersburga, który wesprze polskie dążenia do szerokiej autonomii we wszystkich 
trzech zaborach. Dmowski był też przekonany, że złączenie wszystkich ziem pol-
skich pod berłem carów wzmocni żywioł polski w Rosji, tak iż niemożliwe będzie 
cofnięcie reform.

Zupełnie inna atmosfera panowała w Galicji, zwanej wówczas często Polskim 
Piemontem. W charakterystycznej dla Austro-Węgier atmosferze liberalizmu 
i swobód narodowych była kultywowana tradycja walk i powstań antyrosyjskich 
od czasów konfederacji barskiej po rewolucję 1905 roku. Uważano, że w przyszłej 
wojnie Polacy, stojąc u boku Austro-Węgier, zyskają szansę na połączenie w jed-
nym państwie Galicji oraz Królestwa Polskiego. Tak znaczny przyrost terytorialny 
i ludnościowy wymógłby na Habsburgach przekształcenie monarchii dualistycznej 
w trialistyczną. W taki sposób zreorganizowane państwo byłoby żywotnie zainte-
resowane przyłączeniem całości ziem zaboru rosyjskiego. Przyjmując tę orientację, 
świadomie rezygnowano z ziem polskich położonych w granicach Rzeszy.

Nie miała natomiast większego znaczenia koncepcja internacjonalistyczna, re-
prezentowana przez SDKPiL, PPS-„Lewicę” i pokrewne im grupy. W ich deklara-
cjach dominowało nastawienie antywojenne. Wojnę przedstawiano jako nieszczę-
ście dotykające ludzi, wbrew ich interesom. Wychodząc z założenia, że proletariat 
nie ma ojczyzny, a Polacy już się roztopili w masie ludności państw zaborczych, 
radykalna lewica nawoływała do porzucenia sprawy narodowej. Przyszła europej-
ska rewolucja miała zdezaktualizować zarówno kwestie granic, jak i narodowości.

Żadne z państw uczestniczących w wojnie nie było żywotnie zainteresowane 
sprawą Polski. Anglia i Francja uważały ją za wewnętrzny problem Rosji. Jeszcze 
przed wybuchem wojny rosyjskie władze rozpowszechniały wśród Polaków plan 
przesunięcia zachodniej granicy imperium do Odry. Na zajętych obszarach połą-
czonych z Królestwem miało zostać odtworzone autonomiczne państwo polskie 
pod berłem Romanowów. Podobnie ogólnikowy charakter miała odezwa naczel-
nego wodza wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z 14 sierpnia 1914 roku. 
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Odwoływała się ona do tradycji zwycięstwa grunwaldzkiego i obiecywała odro-
dzenie Polski „swobodnej w swojej wierze, języku i samorządzie”. Spośród partii 
rosyjskich jedynie konstytucyjni demokraci skłonni byli przyznać Polsce szeroką 
autonomię z własnym sejmem jednoizbowym.

Pod koniec listopada 1914 roku powstał w Warszawie Komitet Narodowy 
Polski, w skład którego weszli m.in. ugodowcy z Zygmuntem Wielopolskim i en-
decy z Romanem Dmowskim. Komitet przystąpił do formowania odrębnej pol-
skiej ochotniczej siły zbrojnej. Plany utworzenia brygady złożonej z wszystkich 
rodzajów broni nie powiodły się z powodu braku ochotników i wchłonięcia Pola-
ków zdolnych do służby wojskowej przez aparat mobilizacyjny armii rosyjskiej. 
Sformowany z inicjatywy ziemianina lubelskiego Witolda Gorczyńskiego Legion 
Puławski walczył w sile batalionu. Dał on początek utworzonej w październiku 
1915 roku Polskiej Brygadzie Strzeleckiej.

Obietnice składane przez naczelne dowództwa państw centralnych różniły się 
od siebie zasadniczo. Niemiecka, obliczona wyłącznie na efekt propagandowy, cy-
nicznie operowała pojęciami wolności i niepodległości. Znacznie bardziej ostrożni 
w słowach byli Austriacy, mimo że sam cesarz Franciszek Józef okazał się zwo-
lennikiem rozwiązania trialistycznego. Jedynym konkretem w ich wypowiedziach 
było odwołanie się do tradycji wspólnego zwycięstwa wiedeńskiego. Zezwolono 
natomiast Polakom na podjęcie konkretnych kroków militarnych i politycznych.

W chwili wybuchu wojny Galicja była głęboko politycznie podzielona. Komi-
sja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KSSN) reprezentowała 
tylko nurt lewicowy. Narodowi demokraci, konserwatyści wschodniogalicyjscy 
i PSL „Piast” utworzyli Centralny Komitet Narodowy (CKN). Rządzący Galicją 
konserwatyści zachodniogalicyjscy i demokraci stali na stanowisku lojalizmu, 
uzależniając całkowicie sprawę polską od woli Wiednia. Zgoda panowała tylko 
w jednym punkcie – przyłączenia Królestwa Polskiego do Austro-Węgier.

Mobilizacja oddziałów strzeleckich w Galicji przebiegała sprawnie. Zmieniło 
się natomiast nastawienie części austriackiego korpusu dowódczego. Pierwotne 
plany Piłsudskiego przewidywały wkroczenie do zachodniej części Królestwa. 
Wykorzystując silną pozycję PPS w Zagłębiu Dąbrowskim, planowano szybkie 
rozwinięcie oddziałów strzeleckich w armię powstańczą. Tymczasem teren ten 
znalazł się w obszarze działania armii niemieckiej. Podjęty 6 sierpnia 1914 roku 
marsz „pierwszej kadrowej” kompanii strzeleckiej na Kielce powiódł się tylko 
częściowo. Miasto zostało zajęte, nie zdołano natomiast uformować zapowiada-
nego ośrodka władzy powstańczej, jakim miał być Rząd Narodowy. Społeczeń-
stwo Kielecczyzny odniosło się do idei powstania antyrosyjskiego obojętnie, 
a nawet wręcz wrogo. Również werbunek ochotników do formacji strzeleckich 
utknął w martwym punkcie, mimo aktywnej działalności tzw. Komisariatów Woj-
skowych Rządu Narodowego. Nie widząc oczekiwanych rezultatów, władze au-
striackie zażądały przerwania akcji i wcielenia strzelców do formacji krajowych 
armii austro-węgierskiej.
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Uratowały Piłsudskiego elity polityczne rządzące Galicją. Za zgodą władz 
austriackich, uchwałą parlamentarzystów zasiadających w Radzie Państwa i Sej-
mie Krajowym, a także przedstawicieli partii galicyjskich, 16 sierpnia 1914 roku 
został powołany do życia Naczelny Komitet Narodowy (NKN). Organy NKN 
działały równolegle w Krakowie i we Lwowie. Na czele Komitetu stanął cieszący 
się dużym autorytetem w Wiedniu Juliusz Leo. NKN miał być najwyższą władzą 
polityczną, wojskową i skarbową Polaków w zaborze austriackim, toteż samoroz-
wiązaniu uległy KSSN i CKN. Do jego głównych zadań należało formowanie Le-
gionów Polskich u boku armii austro-węgierskiej w sile 16 tys. żołnierzy. Trzon 
nowej formacji miały stanowić oddziały strzeleckie. Plany zdołano zrealizować 
tylko częściowo. Na zachodzie kraju utworzono trzy pułki, przekształcone z cza-
sem w brygady. Ustanowiono nad nimi komendę austriacką, Piłsudskiemu powie-
rzając dowództwo 1. pułku piechoty Legionów. Pułk ten wsławił się w walkach 
odwrotowych w październiku i listopadzie 1914 roku. W połowie grudnia na jego 
bazie sformowano trzypułkową I Brygadę Legionów Polskich.

W drugim roku wojny postawa rządu rosyjskiego nie zmieniła się. Mikołaj II 
nie potrafi ł zaakceptować żadnego realnego programu w sprawie polskiej. Złożo-
ną przez rząd w sierpniu 1915 roku na posiedzeniu Dumy deklarację w sprawie 
nadania po wojnie Polsce autonomii w ramach Cesarstwa Rosyjskiego uznać na-
leży za krok wstecz, zwłaszcza że z samego tylko Królestwa ewakuowano pod-
czas odwrotu 800 tys. osób cywilnych, a do armii zmobilizowano 600 tys. Poten-
cjał ten nigdy nie został efektywnie wykorzystany.

W tej sytuacji inicjatywa w sprawie polskiej na długo przeszła w ręce państw 
centralnych. Od września 1914 roku działała na terenie Królestwa konspiracyjna 
Polska Organizacja Wojskowa, powołana przez Józefa Piłsudskiego. W obozie 
niepodległościowym sądzono, że z chwilą zajęcia Królestwa państwa centralne 
podejmą bardziej zdecydowane kroki w sprawie polskiej. Gdy wojska państw 
centralnych weszły do Królestwa, kraj podzielono na dwie strefy okupacyjne 
zwane generalnymi gubernatorstwami: niemieckie w Warszawie i austriackie 
w Lublinie. Niemcy łączyli bezwzględną eksploatację gospodarczą na potrzeby 
machiny wojennej II Rzeszy z liberalizacją polityki narodowej. W połowie listo-
pada 1915 roku otwarto w Warszawie dwie polskie wyższe uczelnie: uniwersytet 
i politechnikę. Przygotowano również realizowane przez cały następny rok re-
formy samorządowe na szczeblu powiatowym i miejskim. Inaczej ukształtowała 
się sytuacja w południowej części Królestwa, administrowanej przez Austriaków. 
Kadrę kierowniczą stanowili tam Polacy z Galicji. Nastąpiło ożywienie gospodar-
cze w przemyśle i rolnictwie, pracujących teraz również na potrzeby wyniszczo-
nej przez najazd rosyjski Galicji. Zaznaczyła się dość wyraźna tendencja integra-
cyjna obu regionów, mająca pewne podstawy historyczne. Ziemie obecnie zajęte 
przez Austriaków stanowiły niegdyś część tzw. Nowej Galicji, utworzonej po III 
rozbiorze Polski. Jednak postępujące uzależnienie Austro-Węgier od Niemiec 
przekreśliło ideę trialistycznej monarchii i oddało inicjatywę w ręce silniejszego 
mocarstwa.
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Walczące u boku armii austro-węgierskiej Legiony Polskie rozwinęły się 
w siłę korpusu, liczącego ponad 20 tys. żołnierzy i dysponującego wszystkimi 
rodzajami broni. Austriacy nie chcieli dopuścić do połączenia tych sił i użycia ich 
na jednym odcinku frontu, licząc się z polityczną wymową takiego faktu. Toteż 
Polacy walczyli w rozproszeniu:

• I Brygada brygadiera Józefa Piłsudskiego po ciężkich bojach pod Łowczów-
kiem w grudniu 1914 roku przeszła na teren Królestwa, gdzie uczestniczyła 
w ofensywie państw centralnych;

• II Brygada walczyła w Karpatach Wschodnich;
• III Brygada uczestniczyła w walkach na Lubelszczyźnie i Wołyniu.

Plany niemieckie dotyczące Królestwa Polskiego nie wykraczały poza reformę 
szkolną i samorządową. Niemcy chciały zachować okupacyjny status Królestwa, 
obawiając się, że przyznanie Polakom większych swobód może przekreślić szan-
sę zawarcia separatystycznego pokoju z Rosją. Sytuacja zmieniła się w 1916 roku 
w związku z pilną potrzebą uzupełnienia strat ludzkich i materiałowych na fron-
cie. Utworzenie kadłubowego państwa polskiego mogłoby umożliwić Rzeszy 
wykorzystanie rezerw ludzkich istniejących w byłym zaborze rosyjskim.

Latem 1916 roku coraz bardziej zależne od Niemiec Austro-Węgry wyrzekły 
się idei trialistycznej na rzecz „samodzielnego Królestwa Polskiego”. Miała to 
być dziedziczna monarchia, trwale jednak związana z państwami centralnymi. 
Ograniczenia jej suwerenności obejmowały nie tylko zakaz prowadzenia odręb-
nej polityki zagranicznej, lecz również gospodarczej. W skład przyszłego państwa 
polskiego miała wejść większa część dotychczasowego Królestwa, powiększona 
o okupowane przez Niemców ziemie litewsko-białoruskie. Zachodnie powiaty 
Królestwa, jako tzw. pas bezpieczeństwa, miały być włączone do Rzeszy. Oba 
mocarstwa spore nadzieje wiązały z mającą powstać armią przyszłego państwa, 
która zluzowałaby na pewnych odcinkach wojska państw centralnych.

Rysująca się możliwość odrodzenia państwa polskiego ponownie zantago-
nizowała społeczeństwo w kraju. Widząc słabość Austro-Węgier, część obozu 
niepodległościowego, skupiona wokół Piłsudskiego, zaczęła się skłaniać do ści-
ślejszej współpracy z Niemcami. Nowy program tej orientacji zapowiadał utwo-
rzenie niepodległej Polski, pozostającej w sojuszu antyrosyjskim z państwami 
centralnymi. Legiony miały się stać fundamentem siły zbrojnej odrodzonego pań-
stwa. Przeciwko takiej koncepcji opowiedział się NKN, w tym kierowany przez 
Władysława Sikorskiego Departament Wojskowy. Kryzys w Legionach, wywo-
łany złożeniem przez Piłsudskiego dymisji ze stanowiska komendanta, podważył 
autorytet NKN w oczach władz austriackich.

Wydany 5 listopada 1916 roku manifest dwóch cesarzy, Wilhelma II i Fran-
ciszka Józefa I, zapowiadał jedynie utworzenie państwa polskiego po zakończe-
niu wojny. Wspominał też wyłącznie o samodzielności, a nie o suwerenności. Nie 
próbowano nawet wstępnie zakreślać granic przyszłego państwa.

Mimo to akt 5 listopada miał dla sprawy polskiej znaczenie przełomowe. Kwe-
stia bowiem, uważana dotąd za wewnętrzną sprawę państw zaborczych, zaistniała 
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w polityce międzynarodowej, a w ofi cjalnym dokumencie międzypaństwowym 
pojawiła się zapowiedź odbudowy Polski. Początkowa negatywna reakcja Rosji 
już w grudniu 1916 roku zaowocowała deklaracją jej premiera o potrzebie odbu-
dowy wolnej Polski w granicach etnografi cznych. Dotychczasową Polską Bryga-
dę Strzelecką, formowaną na terenie Rosji, przekształcono w Dywizję Strzelców 
Polskich. Wielka Brytania i Francja zachowały daleko idącą wstrzemięźliwość, 
pozostawiając Rosji wyłączność inicjatywy w sprawie polskiej. Inna była reak-
cja Stanów Zjednoczonych. Prezydent Wilson w orędziu do Senatu z 22 stycznia 
1917 roku mówił o tym, że powinna powstać „zjednoczona, niepodległa i auto-
nomiczna Polska”. Deklaracja ta, łącząca w sobie zarówno elementy zaczerpnięte 
z aktu 5 listopada, jak i deklaracji rosyjskich, nie grzeszyła precyzją. Mimo to 
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród Polonii, jak i w wielu 
środowiskach w kraju.

6 grudnia 1916 roku władze okupacyjne powołały Tymczasową Radę Stanu, 
namiastkę rządu reprezentującego tę część obozu niepodległościowego, która 
zadeklarowała współpracę z Niemcami. Kierownictwo spraw wojskowych po-
wierzono Józefowi Piłsudskiemu. Legiony Polskie podporządkowano generało-
wi niemieckiemu Hansowi Beselerowi, generalnemu gubernatorowi niemieckiej 
strefy okupacyjnej.

Zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie stwarzało obce dowództwo nad woj-
skami polskimi, Piłsudski zabiegał, by werbunek do Polskiej Siły Zbrojnej (czyli 
dawnych Legionów) prowadzić za pośrednictwem oddanej mu, a dotąd konspi-
racyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Odmowa władz okupacyjnych 
doprowadziła do kryzysu w łonie Tymczasowej Rady Stanu (TRS). W maju wy-
stąpiła z niej PPS, w lipcu Piłsudski i jego najbliżsi współpracownicy. Na polece-
nie Piłsudskiego żołnierze I i III Brygady Legionów odmówili złożenia przysięgi 
na wierność dwóm cesarzom. Kilka tysięcy z nich rozbrojono, po czym osadzono 
w Beniaminowie i Szczypiornie. Posiadających obywatelstwo austro-węgierskie 
wcielono do armii i wysłano na front włoski. II Brygadę, w której znaleźli się 
m.in. pułkownicy Władysław Sikorski i Józef Haller, przemianowano na Polski 
Korpus Posiłkowy i wysłano na front wschodni. Sam Piłsudski został osadzony 
w twierdzy magdeburskiej.

Kryzys przysięgowy i bezceremonialne decyzje władz państw centralnych 
w sprawie wykorzystania Polskiego Korpusu Posiłkowego doprowadziły do sa-
morozwiązania TRS pod koniec sierpnia 1917 roku. W odpowiedzi 12 września 
1917 roku z woli obu monarchów została utworzona Rada Regencyjna. Po ponad-
miesięcznych pertraktacjach w jej skład powołano: arcybiskupa Aleksandra Ka-
kowskiego, księcia Zdzisława Lubomirskiego i Antoniego Ostrowskiego. Rada 
została upoważniona do utworzenia rządu, a faktycznie zarządu administracyjne-
go pod nadzorem państw centralnych.

Wobec internowania Józefa Piłsudskiego i założyciela Związku Walki Czyn-
nej Kazimierza Sosnkowskiego obóz niepodległościowy powrócił do koncepcji 
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walki konspiracyjnej. POW objęła swym zasięgiem ziemie zaboru austriackiego, 
a jej nowym komendantem został mianowany płk Edward Rydz-Śmigły.

Rada Regencyjna cieszyła się ograniczonym zaufaniem społeczeństwa pol-
skiego. Jej i tak mały autorytet doznał poważnego uszczerbku, gdy na żądanie 
delegacji reprezentującej Rosję bolszewicką nie została dopuszczona do rokowań 
brzeskich. Ostateczny cios orientacji na państwa centralne zadał traktat pokojowy 
z Ukraińską Republiką Ludową, zawarty 9 lutego 1918 roku w Brześciu. Na jego 
mocy tzw. Chełmszczyzna została włączona w obręb nowo utworzonego państwa 
ukraińskiego. Rada Regencyjna w specjalnym orędziu uznała ten akt za kolejny 
rozbiór Polski. Ze stanowiska premiera powołanego przez nią rządu ustąpił Jan 
Kucharzewski. Na wieść o pokoju brzeskim Polski Korpus Posiłkowy w bitwie 
pod Rarańczą przebił się przez front i połączył z formacjami polskimi na Ukra-
inie. W odróżnieniu od Tymczasowej Rady Stanu Rada Regencyjna nie podjęła 
decyzji o samorozwiązaniu. Pozwoliło jej to odegrać pozytywną rolę w ostatniej 
fazie okupacji niemieckiej.

Twórcy rewolucji rosyjskich 1917 roku nie potrafi li wyzwolić się z myśle-
nia kategoriami polityki imperialnej Rosji w XIX wieku. Deklaracje Mikołaja 
II, składane po umiędzynarodowieniu sprawy polskiej w listopadzie 1916 roku, 
mówiły co prawda o odbudowie wolnej Polski, złożonej z trzech zaborów, lecz 
oznaczało to w najlepszym razie taki stan prawny, jaki istniał po kongresie wie-
deńskim. Wybuch rewolucji lutowej i abdykacja cara sporo w tej sytuacji zmie-
niły. Rząd Tymczasowy mówił o odbudowie niepodległej Polski, stawiając tylko 
warunek, że państwo pozostanie w sojuszu wojennym z Rosją. Był to pewien 
krok naprzód, mimo iż sojusz musiałby oznaczać w praktyce kontrolę nad polską 
polityką zagraniczną. Również Piotrogrodzka Rada Delegatów, na wniosek pol-
skiego socjalisty Aleksandra Więckowskiego, podjęła w sprawie polskiej uchwa-
łę mówiącą o niepodległości. Jednak znaczna część delegatów, w tym SDKPiL, 
była temu przeciwna.

Rewolucja lutowa otworzyła przed Polakami nowe możliwości działania. Już 
pod koniec marca 1917 roku powstała w Piotrogrodzie Komisja Likwidacyjna ds. 
Królestwa Polskiego, kierowana przez Aleksandra Lednickiego. Rozkwitło pol-
skie życie polityczne, zaczęły powstawać organizacje społeczne i kulturalno-na-
ukowe. Sukcesem zostały uwieńczone starania o wyodrębnienie z armii carskiej 
oddziałów o polskim składzie narodowym. Możliwości były ogromne, w szere-
gach armii rosyjskiej służyło bowiem 500 tys. Polaków, a dalsze 100 tys. stanowi-
li jeńcy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej. W kwietniu 1917 roku powstała 
Dywizja Strzelców Polskich gen. Tadeusza Bylewskiego. Niestety, nie zdołała się 
ona oprzeć fermentowi rewolucyjnemu, panującemu w armii rosyjskiej. Sytuacja 
rewolucyjna antagonizowała środowiska polskie w armii, a SDKPiL nie wahała 
się oskarżać polskich wojskowych o zagrażanie rewolucji proletariackiej w Rosji.

W czerwcu 1917 roku przed I Ogólnym Zjazdem Związku Wojskowych Pola-
ków w Piotrogrodzie stanęło zadanie zespolenia polskich wysiłków militarnych. 
Na Zjeździe został utworzony Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol) kie-
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rowany przez Władysława Raczkiewicza. W lipcu Naczpol uzyskał zgodę Rządu 
Tymczasowego na formowanie polskich korpusów w Rosji. I Korpus Polski na 
Białorusi pod komendą gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego liczył około 29 tys. 
żołnierzy. Znacznie słabsze były pozostałe korpusy: II Korpus utworzony na tere-
nie Besarabii i Ukrainy, III Korpus również na Ukrainie, a IV w Odessie. Łącznie 
służyło w nich 11,5 tys. żołnierzy.

Planom polskim poważnie zagroziła rewolucja październikowa. Oszołomione 
brakiem dyscypliny wojskowej, zdemoralizowane przez wojnę masy żołnierzy 
łatwo ulegały propagandzie agitatorów bolszewickich. Przewrót październikowy 
i oddanie władzy w Piotrogrodzie w ręce kierowanej przez Lenina Rady Komi-
sarzy Ludowych rozpętały kilkuletnią wojnę domową. Rada świadomie podsy-
cała chaos i terror w państwie, stwarzający możliwość przechwycenia przez bol-
szewików władzy na prowincji. Po ich stronie opowiedziała się znaczna część 
zrewolucjonizowanych żołnierzy narodowości polskiej. Również we władzach 
bolszewickich Polacy odgrywali znaczącą rolę. Feliks Dzierżyński stanął na czele 
Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabota-
żem, tzw. Czeki. Głównym jej zadaniem było fi zyczne unicestwienie potencjal-
nych przeciwników rewolucji bolszewickiej.

Stosunek bolszewików do sprawy polskiej zmieniał się w zależności od sy-
tuacji wewnętrznej i położenia państwa na arenie międzynarodowej. Deklaracja 
Praw Narodów Rosji mówiła o prawie do „samookreślenia, aż do oderwania się 
i utworzenia samodzielnego państwa”, jednak pozostawało to w jawnej sprzecz-
ności z programem proletariackiej rewolucji światowej. Pokój brzeski odsłonił 
proniemieckie nastawienie nowych władz rosyjskich, a zarazem gotowość II Rze-
szy do współpracy z bolszewikami.

W maju 1918 roku w bitwie pod Kaniowem wojska niemieckie rozbiły II Kor-
pus Polski wzmocniony przez Polski Korpus Posiłkowy. Jednocześnie władze 
niemieckie podjęły decyzję o rozbrojeniu I Korpusu, mimo że bronił on ludności 
polskiej i białoruskiej przed napadami oddziałów bolszewickich. W czerwcu roz-
wiązano III Korpus ochraniający ludność polską na Ukrainie. Głównodowodzący 
sił bolszewickich Mikołaj Krylenko nakazał prowadzenie operacji wojskowo-
-pacyfi kacyjnych przeciwko formacjom polskim. Tylko nieliczni polscy żołnie-
rze, którzy uniknęli niewoli czy śmierci, przedostali się przez Murmańsk na tery-
torium Francji.

Bolszewicy ograniczyli kompetencje Komisji Likwidacyjnej w Piotrogro-
dzie, podporządkowując ją Radzie Komisarzy. Przeprowadzony latem 1918 roku 
zamach na Lenina rozpętał terror wymierzony również we wszystkie przejawy 
polskości. Nie została przez Czekę zniszczona jedynie siatka POW w Moskwie, 
kierowana przez płk. Waleriana Czumę, i kontrolowana przez SDKPiL Polska Za-
chodnia Dywizja Strzelców. Na tym tle sierpniowy dekret o anulowaniu rozbio-
rów Polski miał jedynie lokalne znaczenie w stosunkach rosyjsko-niemieckich, 
jako potwierdzenie postanowień pokoju brzeskiego.
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Prócz Stanów Zjednoczonych na akt 5 listopada zareagowały Włochy. Pod-
łożem uchwały grudniowej (1916) parlamentu Włoch w sprawie wskrzeszenia 
Polski było silne poczucie tożsamości losów obu narodów w XIX wieku. Rewo-
lucja lutowa w Rosji umożliwiła Romanowi Dmowskiemu akcję polską na terenie 
Francji i Anglii. Przedłożony rządom tych krajów w marcu 1917 roku memoriał 
w sprawie polskiej postulował przywrócenie narodowi własnej państwowości 
w granicach obejmujących:

• z dawnego zaboru austriackiego Galicję i Śląsk Cieszyński;
• z dawnego zaboru rosyjskiego Królestwo Polskie, większą część historycz-

nych obszarów Litwy z Kownem, Wilnem i Mińskiem oraz Wołyń;
• z dawnego zaboru pruskiego Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, Warmię i Ma-

zury oraz Śląsk Opolski.
Na początku czerwca 1917 roku ukazał się dekret prezydenta Poincarégo 

o utworzeniu armii polskiej na terytorium Francji. Pierwszym jej dowódcą został 
Francuz gen. Louis Archinard, a po nim dowództwo przejął gen. Józef Haller. Ka-
drę nowej armii mieli stanowić Polacy walczący w armii francuskiej oraz ochotnicy 
polscy spośród jeńców armii niemieckiej i austro-węgierskiej, a także spora grupa 
z Polonii amerykańskiej. Wpływowym reprezentantem interesów polskich w Sta-
nach Zjednoczonych był wybitny pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski.

15 sierpnia 1917 roku ukonstytuował się w Lozannie Komitet Narodowy 
Polski (KNP) pod przewodnictwem Romana Dmowskiego. Uznały go rządy 
Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kompetencje KNP 
obejmowały reprezentację interesów polskich wobec sprzymierzonych, politycz-
ne zwierzchnictwo nad armią polską oraz opiekę cywilną nad osobami narodo-
wości polskiej, mającymi dotychczas obywatelstwo państw zaborczych. Pełną 
zwierzchność nad armią uzyskał KNP dopiero we wrześniu 1918 roku.

Pozytywny impuls sprawie polskiej na Zachodzie dały rokowania brzeskie. 
Widmo porozumienia rosyjsko-niemieckiego i utworzenia Mitteleuropy skłoniło 
mocarstwa zachodnie do bardziej jednoznacznych wypowiedzi. W orędziu prezy-
denta Wilsona do Kongresu z dnia 8 stycznia 1918 roku, dotyczącym przyszłego 
ładu pokojowego, wśród 14 punktów szczególnie istotny dla sprawy polskiej był 
punkt 13. 

„Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie za-
mieszkane przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp 
do morza, jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być 
zagwarantowana układem międzynarodowym”. 

Dopiero w czerwcu 1918 roku podobnej treści deklarację ogłosili zgromadze-
ni w Wersalu premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Na przełomie września i października 1918 roku klęska państw centralnych 
wydawała się tylko kwestią czasu. Przygotowywana z wydatnym udziałem Ame-
rykanów wielka ofensywa miała w początkach 1919 roku rozstrzygnąć losy woj-
ny. Niemieckie i austro-węgierskie próby zawarcia kompromisowego pokoju nie 
uszły polskiej uwadze. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna wydała ma-
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nifest do narodu polskiego, zapowiadający odbudowę niepodległej Polski. Pro-
klamacja uzyskała poparcie konserwatystów i Narodowej Demokracji. Większą 
rezerwę zachowali ludowcy i lewica niepodległościowa. Jedyną partią atakującą 
otwarcie program odzyskania niepodległości była SDKPiL. Utworzony przez 
Radę Regencyjną pod koniec października nowy rząd, chcąc podkreślić swą nie-
zależność od państw centralnych, zwrócił się do KNP o reprezentowanie intere-
sów Królestwa Polskiego wobec innych państw.

Na terenie zaborów pruskiego i austriackiego od początku 1918 roku rozwi-
jała się konspiracyjna POW. W lipcu, w porozumieniu z KNP, powstał w zaborze 
pruskim Centralny Komitet Obywatelski (CKO). W październiku Marian Seyda 
i Wojciech Korfanty na forum parlamentu niemieckiego zażądali przywrócenia 
Polsce niepodległości. Dużą rolę w pracach CKO odgrywał społecznik ksiądz Sta-
nisław Adamski. Na dzień przed zakończeniem I wojny światowej, 10 listopada, 
CKO odrzucił konspiracyjne formy pracy i wystąpił jawnie jako najwyższe przed-
stawicielstwo polskie na terenie Rzeszy pod nazwą Naczelnej Rady Ludowej.

Manifest cesarza Karola I, zamiast zespolić, rozbił ostatecznie Austro-Węgry. 
W kilka dni po jego ogłoszeniu Polacy ze Śląska Cieszyńskiego powołali Radę 
Narodową Księstwa Cieszyńskiego. 28 października w Krakowie powstała Pol-
ska Komisja Likwidacyjna (PKL), uważająca się za tymczasowy rząd dzielnico-
wy. W jej skład weszły wszystkie partie galicyjskie z wyjątkiem konserwatystów. 
Przewodniczącym PKL został Wincenty Witos. 30 października spiskowcy z gar-
nizonu krakowskiego, byli legioniści i członkowie POW, przejęli kontrolę nad 
Krakowem. Komendę nad wojskami polskimi w Galicji objął brygadier Bolesław 
Roja. Bez większego trudu zdołano rozbroić garnizony w zachodniej części kraju.

Natomiast we Lwowie dowództwo austriackie umożliwiło przejęcie kontroli 
nad miastem i wschodnią częścią Galicji Ukraińcom. 1 listopada 1918 roku do 
walki w obronie Lwowa stanęła ludność polska, stanowiąca zdecydowaną więk-
szość mieszkańców. Nie mając broni i amunicji, siły polskie były początkowo 
nadzwyczaj słabe. Przeważające siły wroga znajdowały oparcie we wsiach ukra-
ińskich, otaczających miasto. Do walki stanęła polska młodzież i dzieci, zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta. Historia nadała im miano Orląt Lwowskich. Lwów 
od pierwszych dni walczył w osamotnieniu, odcięty od reszty kraju. Na krótko 
w ręce ukraińskie wpadł również Przemyśl.

Nad ziemiami polskimi zaboru rosyjskiego, a zwłaszcza nad Królestwem, za-
wisło w listopadzie 1918 roku niebezpieczeństwo rewolucji bolszewickiej. Po-
wracające do domu zdemobilizowane masy żołnierskie i uchodźcy cywilni przy-
wozili ze sobą idee rewolucyjne. W Lublinie utworzono pierwszą na ziemiach 
polskich radę delegatów. W Tarnobrzegu chłopi zorganizowali własny ośrodek 
władzy, ogłaszając rewolucję agrarną. Rady delegatów robotniczych powstawały 
w całym Królestwie. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz w Warszawie, Za-
mościu, Kraśniku i Płocku zaczęto formować oddziały Czerwonej Gwardii.

Republikę Tarnobrzeską zdołały pokonać siły zbrojne podporządkowane Pol-
skiej Komisji Likwidacyjnej. Znacznie trudniej było w Królestwie, gdzie rolę 
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przedniej straży rewolucji rosyjskiej odgrywała SDKPiL. Tym działaniom po-
trafi ła jedynie zapobiec lewica niepodległościowa, której trzon stanowiły PPS 
i POW. W nocy z 6 na 7 listopada został utworzony w Lublinie Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej. Jego premierem został Ignacy Daszyński, a komendę 
nad wojskiem objął płk Edward Rydz-Śmigły. Zawarty w manifeście rządu rady-
kalny program społeczny wiązał socjalizm z demokratycznym i parlamentarnym 
ustrojem państwa.

Odrodzenie Polski
U progu niepodległości we wszystkich trzech zaborach ukształtowały się pro-

wincjonalne ośrodki władzy narodowej. Kierowali nimi ludzie, którzy znajdowali 
się w przeciwstawnych obozach. W Królestwie Polskim inicjatywa należała do 
konserwatywnej Rady Regencyjnej. W Lublinie działał Tymczasowy Rząd Ludo-
wy Republiki Polskiej, zdominowany przez osoby związane z Piłsudskim. Wiel-
kopolska Naczelna Rada Ludowa reprezentowała nurt narodowo-katolicki i zde-
cydowaną orientację prozachodnią. Galicyjską Polską Komisję Likwidacyjną 
utworzyły partie nurtu niepodległościowego. Różnice programowe między tymi 
ośrodkami były zbyt wielkie, aby szybko i samoistnie mógł się na ich podstawie 
wyłonić jeden rząd centralny. Uwolnienie przez Niemców z Magdeburga Józefa 
Piłsudskiego, który wrócił do Warszawy 10 listopada, wytworzyło nową sytuację.

Lewica niepodległościowa widziała w Piłsudskim swego niekwestionowanego 
przywódcę. Konserwatyści i narodowi demokraci uważali go za męża opatrznoś-
ciowego, który zdoła skierować lewicę na drogę odbudowy niepodległości, a nie 
rewolucji socjalnej. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna podporządkowała 
się Piłsudskiemu i oddała mu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem, 
14 listopada podjęła zaś uchwałę o samorozwiązaniu, przekazując pełnię władzy 
w ręce Piłsudskiego. Do jego dyspozycji oddał się również rząd lubelski Ignace-
go Daszyńskiego. Utworzenie pierwszego rządu niepodległej Rzeczypospolitej 
powierzył Piłsudski socjaliście Jędrzejowi Moraczewskiemu. 22 listopada został 
ogłoszony dekret, który wprowadzał republikański ustrój odrodzonego państwa 
polskiego. Do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego najwyższą władzę miał 
sprawować Tymczasowy Naczelnik Państwa. Funkcję tę objął Józef Piłsudski.

Proces uznawania nowych władz przebiegał bardzo opornie. Jedynie pokona-
ne Niemcy utrzymywały kontakt z rządem Moraczewskiego. Mocarstwa zachod-
nie widziały partnera w uznanym przez siebie Komitecie Narodowym Polskim. 
Niemal natychmiast nowe władze polskie znalazły się w otwartym konfl ikcie 
z bolszewikami.

Pod koniec grudnia podporządkowały się Warszawie polskie ośrodki władzy 
w zaborze austriackim. Skupiona w radach delegatów i zjednoczona w Komuni-
stycznej Partii Robotniczej Polski lewica rewolucyjna groziła podminowaniem 
świeżo odzyskanego państwa. Jednak najbardziej liczącą się siłą, która odmówiła 
uznania socjalistycznego rządu Moraczewskiego, była Narodowa Demokracja, 
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w tym związane z nią Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu i Komitet Narodowy 
Polski w Paryżu. Przybycie do Poznania Ignacego Paderewskiego (członka pa-
ryskiego KNP) i wybuch powstania wielkopolskiego umożliwiły Piłsudskiemu 
wyjcie z impasu. 16 stycznia 1919 roku powstał koalicyjny rząd Paderewskie-
go. Znalazły się w nim wszystkie liczące się partie polityczne. Nowemu rządowi 
podporządkował się KNP, co z kolei doprowadziło do jego uznania przez sprzy-
mierzonych. W dziesięć dni później, 26 stycznia, na ziemiach polskich, kontrolo-
wanych przez rząd, zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Ustawodawczego.

Zgodnie z ordynacją wybory można było przeprowadzić tylko w Królestwie 
Polskim (bez Suwalszczyzny) i zachodniej części Galicji. Dopiero w czerwcu 
1919 roku przeprowadzono wybory w Wielkopolsce. Wobec przedłużającej się 
wojny polsko-ukraińskiej wschodnią część Galicji reprezentowali dawni posło-
wie do parlamentu austriackiego.

Sejm Ustawodawczy z chwilą zwołania stał się najwyższą władzą w państwie. 
Uchwalona przezeń 20 lutego mała konstytucja rozdzielała władzę ustawodawczą 
i wykonawczą. Pierwsza należała do Sejmu, druga do Naczelnika Państwa i Rzą-
du, którzy byli odpowiedzialni przed Parlamentem.

Rozpad monarchii habsburskiej ożywił aspiracje nie tylko polskie, ale i ukra-
ińskie. Ukraińcy, zwani w tym czasie jeszcze urzędowo Rusinami, zamieszkiwali 
wspólnie z Polakami środkową i wschodnią Galicję. Do I wojny światowej ist-
niał swoisty stan równowagi między obu nacjami. W październiku 1918 roku, 
za zgodą lokalnych austriackich władz wojskowych, na tych terenach doszło do 
koncentracji pułków z przewagą żołnierzy ukraińskich. W tym samym miesiącu 
została utworzona Ukraińska Rada Narodowa. 1 listopada Ukraińcy podjęli próbę 
opanowania Lwowa. Tego samego dnia proklamowano powstanie Zachodnio-
ukraińskiej Republiki Ludowej.

W obronie miasta stanęli jego polscy mieszkańcy. Na terenie Lwowa i okolic 
nie było polskich wojsk, które by mogły przyjść im z pomocą. Działająca w mie-
ście POW podjęła się roli koordynatora spontanicznego zrywu. Komendantem 
improwizowanych sił zbrojnych został kpt. Czesław Mączyński. W krwawych 
walkach o Lwów, trwających do 22 listopada, uczestniczyli kilkunastoletni skauci, 
młodzież akademicka, kobiety, przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa.

Na pomoc oblężonemu miastu pośpieszyły wojska polskie formujące się w za-
chodniej części Galicji. W dniach 19–22 listopada dowodzone przez płk. Micha-
ła Karaszewicza-Tokarzewskiego oddziały dotarły do Lwowa. Wąski pas ziemi 
wzdłuż linii kolejowej pomiędzy Lwowem a Przemyślem znalazł się w polskich 
rękach. Ukraińcy bezskutecznie usiłowali w lutym i marcu 1919 roku jeszcze raz 
zamknąć pierścień wokół miasta. Kolejna majowa ofensywa polska usunęła woj-
ska ukraińskie z części Galicji. W tym czasie w działaniach wojennych uczest-
niczyły już dywizje z armii gen. Hallera, sformowanej we Francji. Pewną rolę 
w wyzwalaniu Galicji odegrały również operujące na Pokuciu wojska rumuńskie.

Mocarstwa sprzymierzone usiłowały wykorzystać spór polsko-ukraiński do 
objęcia kontroli nad zagłębiem naftowym, ciągnącym się wzdłuż linii Karpat. Do 
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I wojny światowej Galicja należała do największych producentów ropy naftowej 
na świecie. Decyzja Rady Najwyższej z listopada 1919 roku upoważniła co praw-
da Polskę do objęcia władzy w całej Galicji, ale tylko na 25 lat i pod warunkiem 
zapewnienia Galicji Wschodniej szerokiej autonomii. Postanowienie to oprote-
stowały na konferencji pokojowej w Paryżu obie delegacje, polska i ukraińska. 
W obliczu niebezpieczeństwa bolszewickiego w grudniu 1919 roku Rada zawie-
siła niekorzystne dla Polski warunki, lecz nie zrezygnowała z używania sprawy 
Lwowa jako środka nacisku na Rzeczpospolitą.

Kapitulując na froncie zachodnim, Niemcy miały nadzieję, że uda im się 
utrzymać na wschodzie granice sprzed I wojny światowej. Obradujący na począt-
ku grudnia 1918 roku w Poznaniu Sejm Dzielnicowy postanowił złożyć sprawę 
przyszłości ziem zaboru pruskiego w ręce konferencji paryskiej. Gdy 26 grudnia 
przybył do Poznania Ignacy Jan Paderewski, żołnierze niemieccy zaatakowali 
manifestującą na jego cześć ludność polską. Następnego dnia w mieście wybu-
chło powstanie. Strona polska była dość dobrze przygotowana. Na terenie Wiel-
kopolski działały różne formacje konspiracyjne, które szykowały się do walki 
o wyzwolenie tej dzielnicy. Były to: POW, Straż Ludowa, Straż Obywatelska 
i Rady Robotniczo-Żołnierskie. Zwierzchnictwo polityczne nad powstaniem ob-
jęła Naczelna Rada Ludowa (NRL).

Trzon sił powstańczych stanowili żołnierze narodowości polskiej z armii nie-
mieckiej. W pierwszych dniach walk powstańcy zdobyli w twierdzy poznańskiej 
duże zapasy broni. W ciągu kilku następnych dni zdołali opanować większą część 
Wielkopolski, w tym zagrażające Poznaniowi lotnisko Ławica. Dowodzona przez 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego armia wielkopolska osiągnęła liczebność 70 
tys. żołnierzy. W drugiej połowie stycznia i w lutym 1919 roku Niemcy podjęli 
kontrofensywę z terenu Pomorza i Dolnego Śląska. Zawieszenie broni nastąpiło 
w połowie lutego na żądanie sprzymierzonych, którzy rozciągnęli warunki ro-
zejmu z Niemcami na front wschodni. Zgodnie z wolą sprzymierzonych obszar 
wyzwolony przez polskich żołnierzy miał pozostać pod władzą NRL do czasu 
zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami.

Litewskie odrodzenie narodowe opierało się na dwóch wartościach: języku li-
tewskim i tradycji historycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sformułowany 
podczas I wojny światowej program odbudowy państwa litewskiego przewidywał 
włączenie w jego obręb ziem zamieszkanych przez Polaków i Białorusinów. Li-
tewskie miały być zarówno Suwałki, Grodno, jak i Białystok. Kierując się zasadą 
granicy etnicznej, rząd polski już w końcu 1918 roku przekazał Litwinom nadnie-
meńskie tereny Królestwa Polskiego.

Głównym przedmiotem sporu polsko-litewskiego stało się od samego po-
czątku Wilno. Historyczna stolica Litwy była jednocześnie jednym z najważniej-
szych ośrodków kultury polskiej. Większość mieszkańców miasta i okolicznych 
powiatów stanowili Polacy. W grudniu 1918 roku Wilno znalazło się w rękach 
bolszewików, którzy proklamowali tu Radziecką Socjalistyczną Republikę Li-
twy i Białorusi. Polska ofensywa wiosenna 1919 roku doprowadziła w drugiej 
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połowie kwietnia do wyzwolenia miasta. W lipcu 1920 roku Wileńszczyzna po-
nownie znalazła się w rękach Armii Czerwonej, która przekazała miasto Litwie. 
Podpisany w Moskwie traktat litewsko-radziecki oddawał Litwie nie tylko Wilno, 
ale również Augustów, Grodno i Lidę. W najgorszym dla Polski okresie poprze-
dzającym bitwę warszawską mocarstwa zachodnie wymusiły na rządzie polskim 
obietnicę pozostawienia Wilna Litwie. Zawarty po trzech miesiącach walk rozejm 
polsko-litewski (październik 1920) potwierdzał ten stan rzeczy.

Litwini uważali rozejm wojskowy za równoznaczny z warunkami przyszłego 
traktatu pokojowego, Polacy – za przejściowe rozgraniczenie wojsk do czasu ro-
kowań pokojowych. Z inspiracji Piłsudskiego gen. Lucjan Żeligowski upozoro-
wał bunt oddziałów polskich na wschodzie i 9 października bez walki zajął Wilno. 
W akcji uczestniczyli żołnierze pochodzący z ziem litewsko-białoruskich i był to 
ich autentyczny powrót w rodzinne strony. Na zajętych terenach gen. Żeligowski 
proklamował powstanie nowego państwa – Litwy Środkowej. Wiosną 1922 roku 
Sejm Wileński podjął uchwałę o włączeniu Litwy Środkowej do Polski.

Republika Litewska pozostała w formalnym stanie wojny z Polską do 
1927 roku. W tym czasie nie prowadzono żadnych działań wojennych. Złożone 
w Lidze Narodów w 1927 roku oświadczenia obu państw kończyły stan wojny. 
Polska uznała niepodległość i integralność terytorialną Litwy. Nie zmieniło to 
zapisu konstytucji litewskiej, mówiącego o Wilnie jako stolicy państwa.

Działające na Śląsku Cieszyńskim reprezentacje obu narodów podpisały w li-
stopadzie 1918 roku układ wytyczający podział kraju między Polskę i Czechosło-
wację. W styczniu 1919 roku wojska czeskie, wykorzystując ciężką sytuację na 
froncie polsko-ukraińskim, zagarnęły całe terytorium dawnego księstwa cieszyń-
skiego aż po Wisłę. Interwencja sprzymierzonych powstrzymała agresję czeską, 
ale nowa linia demarkacyjna była znacznie mniej korzystna dla Polski. Po cze-
skiej stronie pozostały zamieszkane przeważnie przez ludność polską powiaty 
cieszyński i frysztacki. Rada Najwyższa chciała w przyszłości przeprowadzić na 
tym terenie plebiscyt. Podobnie jak w przypadku Wilna, decyzje sprzymierzo-
nych podjęte na konferencji w Spa w lipcu 1920 roku wyraźnie lekceważyły in-
teresy polskie. Na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu pozostała w ten sposób 
oderwana od macierzy mniejszość polska.

Powstanie wielkopolskie przekreśliło niemieckie plany utrzymania przedwo-
jennego stanu posiadania na wschodzie. Fakt istnienia armii powstańczej i rządu 
prowincjonalnego został usankcjonowany w decyzji Rady Najwyższej, uzna-
jącej tymczasową administrację polską na tych ziemiach. Delegacja polska na 
konferencję paryską była znakomicie przygotowana do rozmów, a jej pracami 
kierowali Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Wybitny polski geograf Eu-
geniusz Romer zgromadził materiały dokumentujące geografi czną, historyczną, 
etnografi czną i gospodarczą zasadność polskich postulatów. Propozycje polskie 
napotykały zdecydowany opór Anglików, domagających się w imię równowagi 
europejskiej pozostawienia Niemcom Górnego Śląska i części Wielkopolski. In-
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teresów polskich broniła głównie Francja. Tak więc wszystkie decyzje traktatu 
wersalskiego dotyczące Polski miały charakter kompromisowy.

Polska odzyskała większą część ziem I i II zaboru pruskiego, niemal całą Wiel-
kopolskę, Ziemię Chełmińską i Pomorze na lewym brzegu Wisły ze 140-kilome-
trowym pasem wybrzeża. Gdańsk wraz z Oliwą i Sopotem został proklamowany 
wolnym miastem. To nowe państwo zostało jednak włączone w obręb polskiego 
obszaru celnego. Polska miała reprezentować interesy Gdańska na arenie między-
narodowej. Uzyskała też pewne przywileje w bardzo ważnym z punktu widzenia 
polskich interesów porcie gdańskim, gdyż w przyznanym Rzeczypospolitej ryba-
ckim pasie wybrzeża nie było ani jednego portu pełnomorskiego.

Podstawą prawną do inkorporacji Wielkopolski i Pomorza do państwa pol-
skiego stał się traktat wersalski. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Naczelną 
Radą Ludową i rządem polskim postanowiono utworzyć odrębne Ministerstwo 
byłej Dzielnicy Pruskiej, mające czuwać nad tym procesem. W lipcu zniesiono 
granicę celną między Wielkopolską i resztą ziem Rzeczypospolitej. Pod koniec 
1919 roku Niemcy rozpoczęli wycofywanie swoich wojsk z Pomorza. 10 lutego 
1920 roku gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Znacznie trudniejsza sytuacja powstała na terytoriach plebiscytowych Górne-
go Śląska, Warmii i Mazur. Z wyjątkiem Francji wszystkie pozostałe mocarstwa 
były przeciwne przyznaniu tych ziem Polsce. Plebiscyt na Warmii i Mazurach 
przeprowadzono w lipcu 1920 roku, gdy Polsce i Europie zagrażała inwazja bol-
szewicka. Mimo obecności komisji międzynarodowych w Olsztynie i Kwidzynie 
Niemcy mieli zdecydowanie lepszą sytuację wyjściową. W ich rękach znajdowała 
się policja i siły samoobrony, niereagujące na terror stosowany wobec polskich 
działaczy plebiscytowych. Rząd polski, zaangażowany w wojnie z bolszewika-
mi, nie był w stanie udzielić skutecznego poparcia miejscowej ludności. Pytanie 
plebiscytowe zostało bardzo zręcznie sformułowane tak, że sugerowało szeroką 
autonomię Prus Wschodnich w ramach Niemiec. Jednocześnie podbój Rzeczy-
pospolitej przez bolszewików wydawał się kwestią dni. W tej sytuacji plebiscyt 
wypadł niekorzystnie dla Polski, która uzyskała tylko nieliczne gminy na Mazu-
rach i Powiślu.

Najdłużej trwała walka o Górny Śląsk. Odnośne postanowienia traktatu wer-
salskiego, zgodnie z którymi o przynależności państwowej tego regionu miał 
zadecydować plebiscyt, wywołały niezadowolenie zarówno Niemców, jak i Po-
laków. W sierpniu 1919 roku Polacy chwycili za broń. Trwające od 17 do 24 
sierpnia I powstanie śląskie ogarnęło wschodnią część prowincji od Tarnowskich 
Gór po Pszczynę. Wobec miażdżącej przewagi niemieckiej akcja powstańcza za-
kończyła się klęską.

Po ratyfi kacji przez Niemcy traktatu wersalskiego na Śląsk wkroczyły woj-
ska francuskie, angielskie i włoskie, które miały nadzorować przebieg plebiscytu. 
Władzę na spornych terenach objęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Ple-
biscytowa, rezydująca w Opolu. Niemcy wycofali swe wojska, pozostawiając 
jednakże posterunki policji i władze samorządowe na szczeblu gminnym, pod-
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ległe odtąd Komisji. Powstały dwa komisariaty plebiscytowe: polski w Bytomiu 
i niemiecki w Katowicach. Na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego sta-
nął Wojciech Korfanty.

Trudności wojsk polskich na froncie wschodnim w lipcu i sierpniu 1920 roku 
zaktywizowały Niemców śląskich. Sądzili oni, że w razie klęski Polski możli-
wa będzie korzystna dla Rzeszy rewizja traktatu wersalskiego. Niemieckie akcje 
zbrojne i terror policyjny wobec polskich działaczy plebiscytowych doprowadzi-
ły do wybuchu II powstania śląskiego. Tym razem walki trwały od 19 do 28 sierp-
nia 1920 roku, a Polacy zdołali opanować znacznie większy obszar – od Lublińca 
i Toszka na północy po Racibórz i Odrę na południu. Dzięki mediacji Komisji 
Międzysojuszniczej powstanie zakończyło się porozumieniem polsko-niemie-
ckim o zaniechaniu gwałtów. Komisja powołała też mieszaną, polsko-niemiecką 
policję plebiscytową. Do udziału w plebiscycie zostały dopuszczone wszystkie 
osoby urodzone na Górnym Śląsku, co dało Niemcom dodatkowo około 200 tys. 
głosów emigrantów ze Śląska, natomiast Polakom 10 tys. Agitację na rzecz Nie-
miec prowadziły nie tylko organizacje nacjonalistyczne, lecz również niemieccy 
socjaldemokraci i komuniści. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 roku. Za Polską 
opowiedziało się 40,2% głosujących, za Niemcami 59,4%, a 0,4% głosów unie-
ważniono. Wyniki plebiscytu nie zadowoliły żadnej ze stron, a faktyczna decyzja 
o podziale Górnego Śląska znalazła się w rękach mocarstw zachodnich. Projekt 
sprzymierzonych przyznawał Polsce jedynie powiaty pszczyński i rybnicki. Po 
jego ogłoszeniu Polacy znów chwycili za broń.

III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Polska Orga-
nizacja Wojskowa przygotowała się tym razem bardzo starannie. Wobec zakoń-
czenia działań na wschodniej granicy Rzeczypospolitej możliwe było wsparcie 
powstańców ze strony polskiej. Na Śląsk docierali instruktorzy, broń i materiały 
wojskowe. Po raz pierwszy Polacy uzyskali przewagę liczebną nad formacjami 
niemieckimi. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych utworzyła cztery samo-
dzielne grupy taktyczne. W pierwszej fazie walk powstańcy zdołali opanować 
2/3 terytorium plebiscytowego. Linia frontu przebiegała wzdłuż Odry od granicy 
czechosłowackiej po Gogolin, a stąd na północ do Praszki na granicy polsko-
-niemieckiej. Powstanie od początku nabrało cech regularnej wojny. Najcięższe 
walki toczyły się w rejonie Góry Św. Anny i Kędzierzyna. Trwająca od 21 maja 
do 6 czerwca bitwa o Górę Św. Anny była największą operacją III powstania 
śląskiego. W połowie czerwca walczące strony zostały rozdzielone przez wojska 
państw nadzorujących plebiscyt.

Ostateczną decyzję o podziale Górnego Śląska Rada Ligi Narodów podjęła 
dopiero w połowie października 1921 roku. Polska otrzymała 29% terytorium 
plebiscytowego, zamieszkanego przez 46% ludności. Po polskiej stronie znalazło 
się 250 tys. Niemców, a po niemieckiej ponad 500 tys. Polaków. Proces przejmo-
wania przyznanych terytoriów trwał dość długo i dla Polski zakończył się dopiero 
w lipcu 1922 roku.
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Polska polityka wschodnia w latach 1919–1920

Szansą rewolucji bolszewickiej na przetrwanie było rozszerzenie jej na inne 
kraje europejskie. Na przeszkodzie tym planom stanęły aspiracje narodów wcześ-
niej podbitych przez Rosję, a zwłaszcza Polaków, Ukraińców, Litwinów, Łoty-
szów i Estończyków. We wrześniu 1919 roku ukształtował się front polsko-bol-
szewicki wzdłuż linii: Połock–Borysów–Bobrujsk–Zasław–Zbrucz. Pod naporem 
bolszewików upadła Ukraińska Republika Ludowa (URL), a na terenach Białoru-
si istniała proklamowana jeszcze w styczniu 1919 roku republika rad.

Polskie działania wojenne przeciwko Armii Czerwonej skupiały się 
w 1919 roku na froncie litewsko-białoruskim. Po wkroczeniu wojsk polskich 
do Wilna w kwietniu 1919 roku Józef Piłsudski, w manifeście skierowanym do 
mieszkańców dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, potwierdził prawo tych 
ziem do samookreślenia. Był to pierwszy krok na drodze do urzeczywistnienia 
jego „idei prometejskiej”, czyli stworzenia między Niemcami a Rosją federacji 
państw narodowych pod przywództwem Polski. Obok Polski w jej skład miały 
wejść Litwa, Białoruś i Ukraina. Wobec wrogiej Polakom postawy Litwy, słabo-
ści sił białoruskich gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza i trudności armii URL 
plan ten miał być zrealizowany głównie siłami polskimi, które przyjęły na siebie 
ciężar walki z Armią Czerwoną.

Mimo porażek poniesionych w 1919 roku przez Armię Czerwoną bolszewicy 
nie zrezygnowali z zamiaru rozszerzenia rewolucji na zachód. Musieli jednak naj-
pierw złamać opór Polski i Ukrainy. Pokonanie tych państw dawało im też szan-
sę na wsparcie rewolucji węgierskiej. Prowadzone z Polską na przełomie 1919 
i 1920 roku rokowania pokojowe stanowiły jedynie zasłonę, za którą przygoto-
wywano nową agresję. W tej sytuacji szansą dla obu zagrożonych państw było 
przełamanie wrogości we wzajemnych stosunkach. Stojąca w obliczu zagłady 
Ukraińska Republika Ludowa zaakceptowała kompromis z Polską.

21 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski i reprezentujący Dyrektoriat URL ata-
man Semen Petlura podpisali umowę polityczną i wojskową. Polska uznawała 
niepodległość Ukrainy i zrzekała się pretensji do ziem na wschód od Zbrucza. 
Ukraina zrzekała się pretensji do Galicji i zachodniej części Wołynia. Oba pań-
stwa zobowiązywały się wspólnie wystąpić przeciwko Rosji Radzieckiej. Kryty-
kowany w obu krajach układ był w rzeczywistości najmniej bolesny z wszystkich 
możliwych kompromisów. Pozostawiał jednak znaczne skupiska ludności pol-
skiej na Ukrainie, a ukraińskiej w Polsce.

Wojna polsko-bolszewicka 

Odradzająca się Polska nie miała jednolitej koncepcji polityki wschodniej. 
Obóz narodowy dążył do inkorporacji tych ziem dawnej Rzeczypospolitej, na 
których Polacy stanowili przynajmniej znaczącą mniejszość. Ugrupowania sku-
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pione wokół Piłsudskiego opowiadały się za koncepcją federalistyczną, uwzględ-
niającą aspiracje niepodległościowe innych narodów: Litwinów, Białorusinów 
i Ukraińców. Zmagania z bolszewikami w 1919 roku stworzyły przesłanki dla 
częściowej przynajmniej realizacji tych planów. Celem kampanii 1920 roku mia-
ło być wyzwolenie tych ziem spod władzy bolszewików i przywrócenie narodom 
je zamieszkującym prawa do samostanowienia.

Pod koniec kwietnia 1920 roku wojska polskie i ukraińskie rozpoczęły ofensy-
wę. Wspólna proklamacja Petlury i Piłsudskiego zapowiadała odbudowę państwa 
ukraińskiego i całkowite wyparcie z jego granic bolszewików. Polska potwierdzi-
ła traktatowe zobowiązania wycofania swych wojsk za Zbrucz po zakończeniu 
działań wojennych.

7 maja 1920 roku oddziały obu armii wkroczyły do Kijowa. Umożliwiło to 
powołanie nowego rządu ukraińskiego, kierowanego przez Izaaka Mazepę. Od-
zyskanie stolicy Ukrainy było jednak ostatnim sukcesem. Zmęczona czterema 
latami rewolucji i wojen ludność Ukrainy zachowywała się biernie i Petlura nie 
był w stanie szybko rozbudować swych sił zbrojnych. Polskie możliwości mobili-
zacyjne i materiałowe były również na wyczerpaniu, zwłaszcza że sprzymierzeni 
odmawiali Rzeczypospolitej pomocy w sprzęcie wojennym. Sojusz polsko-ukra-
iński podkopywali zarówno komuniści, jak i nacjonaliści ukraińscy z Galicji.

Akcja polsko-ukraińska przyśpieszyła planowaną ofensywę Armii Czerwonej, 
która miała przenieść rewolucję na zachód Europy. Na całym terytorium Rosji Ra-
dzieckiej ogłoszono stan wyjątkowy. Po raz pierwszy od przewrotu październiko-
wego odwołano się do wartości patriotycznych. Poborem do Armii Czerwonej ob-
jęto kadry ofi cerskie dawnej armii carskiej. W Moskwie powołano specjalny sztab 
doradców, kierowany przez byłego naczelnego wodza gen. Aleksieja Brusiłowa.

Rozpoczęta w początkach czerwca kontrofensywa wojsk bolszewickich na 
Ukrainie zmusiła wojska polskie do opuszczenia Kijowa. Wraz z wojskami pol-
skimi wycofały się na zachód jednostki ukraińskie. Po próbie stawienia oporu 
na Wołyniu pod Równem wojska polskie i ukraińskie cofnęły się na linię Bugu, 
a następnie Wieprza i Wisły. 4 lipca ruszyło natarcie dowodzonych przez Micha-
iła Tuchaczewskiego głównych sił Armii Czerwonej, skoncentrowanych na fron-
cie litewsko-białoruskim. Mimo oporu stawianego przez wojska polskie, przyj-
mujące bitwy na przedpolach większych miast, Armia Czerwona w początkach 
sierpnia przekroczyła Bug, a na północy doszła pod Mławę i Płock. Pojawiło się 
niebezpieczeństwo okrążenia wojsk polskich na zachód od Wisły.

Wraz z Armią Czerwoną na ziemie polskie dotarli komuniści narodowości 
polskiej i ukraińskiej, mający na zdobytych terenach zorganizować władze ra-
dzieckie. Najpierw powstał w Tarnopolu Galicyjski Komitet Rewolucyjny, 
a 1 sierpnia – Polski Komitet Rewolucyjny z siedzibą w Białymstoku. Prokla-
macje komunistów zapowiadały utworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Wraz z nową władzą pojawił się na ziemiach polskich bolszewicki 
aparat terroru rewolucyjnego. Oparciem dla obu komitetów stała się w dużej mie-
rze ludność żydowska.
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Nadchodzące ze wschodu niebezpieczeństwo jeszcze raz zmobilizowało zmę-
czone siedmioletnią wojną społeczeństwo polskie. W czerwcu powstał pozapar-
lamentarny rząd Władysława Grabskiego. W szeregi Armii Ochotniczej wstąpiło 
ponad 100 tys. osób. Dowodem wielkiej ofi arności społeczeństwa były dary na 
Fundusz Obrony Państwa. Kościół katolicki w Polsce uznał tę wojnę za wojnę 
w obronie wartości narodowych i chrześcijańskich.

Osamotniona Polska zwróciła się do mocarstw zachodnich z prośbą o podjęcie 
w jej imieniu mediacji z Rosją Radziecką. W lipcu 1920 roku na zorganizowanej 
w tej sprawie konferencji w Spa Wielka Brytania wymogła na premierze Grab-
skim uznanie za przyszłą granicę Polski na wschodzie tzw. linii Curzona, biegną-
cej wzdłuż Niemna i Bugu. Jedynym państwem europejskim, pragnącym przyjść 
Polsce z pomocą, były tylko Węgry.

Pod wrażeniem porzucenia przez sprzymierzonych Polski powstał pod koniec 
lipca Rząd Ocalenia Narodowego. W jego skład weszły główne siły polityczne 
– od socjalistów po Narodową Demokrację. Mediacja Wielkiej Brytanii została 
odrzucona przez Rosję Radziecką, przekonaną o rychłym pokonaniu Polski.

W dniach 12–15 sierpnia skoncentrowane nad Wieprzem, Wisłą i Wkrą woj-
ska polskie prowadziły działania opóźniające marsz Armii Czerwonej. Krwawe 
bitwy pod Radzyminem i Ossowem przypominały front zachodni w okresie Ver-
dun. Symbolem bohaterskiej postawy Armii Ochotniczej stała się postać księdza 
Antoniego Skorupki.

16 sierpnia ruszyło kontruderzenie wojsk polskich znad Wieprza. W trakcie 
trwającej do 25 sierpnia bitwy warszawskiej do odwrotu przeszły nie tylko woj-
ska Tuchaczewskiego pod Warszawą, lecz również wysunięte daleko na zachód 
oddziały radzieckie pod Włocławkiem. Na przedpolach Lublina siły polsko-ukra-
ińskie zdołały zatrzymać I Armię Konną Siemiona Budionnego. W początkach 
września siły polskie osiągnęły linię Grodno–Równe–granica rumuńska.

Druga po warszawskiej największa bitwa kampanii, stoczona w dniach od 20 
do 26 września nad Niemnem, ostatecznie złamała opór Armii Czerwonej. W po-
ścigu za nieprzyjacielem wojska polskie osiągnęły linię Dzisna–Mińsk–rzeka 
Słucz–Bar na Ukrainie.

12 października podpisano rozejm kończący zmagania Polski w obronie włas-
nej niepodległości, ale i w obronie Europy zagrożonej rewolucją bolszewicką.

Powtarzane w okresie całej kampanii bolszewickiej deklaracje pokojowe 
były przyjmowane na Zachodzie za dobrą monetę. Propozycję mediacji brytyj-
skiej Rosja Radziecka przyjęła dopiero po rozpoczęciu kontrofensywy polskiej 
znad Wieprza. Warunki, które postawiła Polsce 19 sierpnia 1920 roku, były nie 
do przyjęcia. Wschodnią granicą Polski miała być linia Curzona, armia polska 
miała zostać dwudziestokrotnie zredukowana i nie przekraczać 50 tys. żołnierzy, 
a państwo polskie miało zrezygnować z produkcji broni. Przez terytorium Rze-
czypospolitej miała przebiegać eksterytorialna linia kolejowa Wołkowysk–Graje-
wo, łącząca Niemcy z państwem radzieckim. Zapasy broni i sprzętu po zdemobi-
lizowanej armii polskiej miały być przekazane Armii Czerwonej.
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Rozpoczęte w październiku 1920 roku rokowania pokojowe przebiegały w cał-
kiem odmiennych warunkach. Wytyczona w traktacie ryskim wschodnia granica 
Polski została wyraźnie przesunięta na zachód w stosunku do linii rozejmowej. 
Dokumenty podpisane 18 marca 1921 roku oznaczały rezygnację Rzeczypospo-
litej z „idei prometejskiej”. Zgoda Polski na złożenie obok Rosji Radzieckiej 
podpisów przez Ukrainę i Białoruś, opanowane przez bolszewików, była rów-
noznaczna z porzuceniem dotychczasowych sojuszników. Próby kontynuowania 
walki przez oddziały białoruskie gen. Bułaka-Bałachowicza i ukraińskie atamana 
Petlury zakończyły się klęską. Co gorsza, Polska internowała niedawnych sojusz-
ników po przekroczeniu przez nich granicy.

Traktat ryski regulował całość stosunków polsko-radzieckich i w wielu punk-
tach był bardzo korzystny dla bolszewików. Polska uznawała Rosję Radziecką 
na drodze dyplomatycznej, czego nie uczyniła większość państw europejskich. 
Rząd radziecki zobowiązywał się zwrócić Polsce archiwa oraz zbiory muzealne 
wywiezione w głąb Rosji po 1772 roku. Polską granicę na wschodzie mocarstwa 
zachodnie uznały dopiero w 1923 roku.

Polska w dobie sejmokracji 1921–1926

Prace nad pierwszą konstytucją odrodzonego państwa polskiego trwały w ko-
misji sejmowej przeszło rok. Wysuwane przez poszczególne partie polityczne 
projekty bardzo często przeczyły sobie wzajemnie. Lewica była przeciwna utwo-
rzeniu drugiej izby parlamentu w postaci Senatu, postulując zastąpienie go „izbą 
pracy”. Czynnikiem stabilizującym państwo miał być silny urząd prezydenta. Pra-
wica – przeciwnie – chciała podporządkować Sejmowi rząd i prezydenta. Osta-
tecznie przedłożony Sejmowi Ustawodawczemu projekt konstytucji opierał się na 
wzorach francuskich. Kompromisowość przyjętych w nim rozwiązań poważnie 
zaciążyła później nad życiem politycznym II Rzeczypospolitej. Konstytucję RP 
uchwalono 17 marca 1921 roku przy sprzeciwie partii lewicowych, skupionych 
wokół PPS. 

Pamiętać przy tym trzeba, że wraz z rozwojem w XIX-wiecznej Europie kul-
tury przemysłowej nastąpiło przyśpieszenie procesu integracji ziem polskich 
z państwami zaborczymi. To odwrócenie się zaborów do siebie plecami, spotę-
gowane świadomym niedoinwestowaniem pasów przygranicznych, wymagało 
przełamania, jeżeli Polska rzeczywiście miała się stać jednolitym organizmem. 
Nie było w państwie takiej dziedziny, która nie wymagałaby ujednolicenia. Przy-
kładem daleko posuniętego poczucia odrębności było ustanowienie oddzielnego 
ministerstwa dla ziem byłego zaboru pruskiego.

Każda część Polski miała swoje odrębne prawodawstwo, system monetarny 
i kredytowy oraz miary i wagi. Wymiana towarowa między ziemiami polskimi pod 
zaborami stanowiła jedynie 10% ich całego obrotu. Drogi kolejowe, bite i wodne 
były dostosowane do potrzeb militarnych i gospodarczych państw zaborczych. Na 
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terenie zaboru austriackiego do 1918 roku obowiązywał lewostronny ruch kołowy 
i kolejowy. Do 1920 roku w obiegu pozostawały wszystkie waluty państw zabor-
czych oraz emitowana w okresie okupacji niemieckiej marka polska. W 1920 roku 
marka polska stała się jedynym w Polsce prawnym środkiem płatniczym.

Znaczące były różnice administracyjne i prawne. Na terenie zaboru rosyjskie-
go obowiązywały dwa kodeksy cywilne: napoleoński w Królestwie, a rosyjski na 
pozostałych ziemiach. Na odmianę kodeks karny był tylko jeden. W dawnych za-
borach austriackim i pruskim funkcjonowało ustawodawstwo tych państw według 
stanu prawnego na 1918 rok. Inne były ustroje sądownictwa i procedura sądowa. 
Znaczne różnice występowały w organizacji administracji, zwłaszcza na szczeb-
lu powiatowym i gminnym. Samorząd terytorialny w zaborze pruskim posiadał 
szerokie uprawnienia gospodarcze, których niemal całkowicie był pozbawiony 
w zaborze rosyjskim. Władze samorządowe wybierano według różnych ordyna-
cji wyborczych. Zróżnicowane były kompetencje starostów i wojewodów. Prace 
nad ujednoliceniem całego systemu były bardzo skomplikowane i przebiegały 
powoli. Większość podstawowych dziedzin otrzymała nowe regulacje prawne do 
połowy lat trzydziestych.

Po przyłączeniu Górnego Śląska i Wileńszczyzny państwo polskie zajmowało 
obszar 388,6 tys. km2. Polska graniczyła z Niemcami, Czechosłowacją, Rumunią, 
ZSRR, Łotwą i Litwą. Tylko dwie spośród tych granic, rumuńską i łotewską, 
można uznać za przyjazne i bezpieczne. W 1921 roku kraj zamieszkiwało 27 mln 
ludzi. Zarówno pod względem liczby ludności, jak i rozległości terytorialnej Pol-
ska zajmowała 6 miejsce w Europie. Polacy stanowili 65% obywateli odrodzone-
go państwa. Na pozostałe 35% składały się mniejszości narodowe, z czego Ukra-
ińcy stanowili 16%, Żydzi wyodrębnieni na podstawie kryterium wyznaniowego 
10%, Białorusini 5% oraz Niemcy 4%. Inne mniejszości, jak Rosjanie, Litwini 
i Czesi, nie odgrywały większej roli. Polacy zdecydowanie przeważali w części 
zachodniej, centralnej i północno-wschodniej. Na terenie Małopolski Wschod-
niej, jak półofi cjalnie zaczęto nazywać Galicję Wschodnią, utrzymywała się swo-
ista równowaga demografi czna między Polakami i Ukraińcami. Przewaga mniej-
szości narodowych zaznaczyła się natomiast dość wyraźnie na Polesiu i Wołyniu.

Polska była typowym dla tej części Europy krajem rolniczo-przemysłowym. 
Blisko 2/3 ludności utrzymywało się z rolnictwa. Rozmieszczenie przemysłu 
było bardzo nierównomierne. Całkowicie pozbawione ośrodków przemysłowych 
były ziemie wschodnie. Trwające siedem lat zmagania wojenne na ziemiach 
polskich doprowadziły gospodarkę do ruiny. Wyjątek stanowiły jedynie Górny 
Śląsk, Wielkopolska i Pomorze. Zniszczeniu uległa w skali całego kraju blisko 
1/3 majątku narodowego. Poziom produkcji przemysłowej w 1919 roku był niż-
szy o 70% w porównaniu z 1913 rokiem. Rolnictwo straciło blisko milion koni, 
niezbędnych w gospodarstwach rolnych. Tylko na terenie dawnej Galicji obszary 
ziemi uprawnej zmniejszyły się o 45% na skutek działań wojennych. Przemysł 
Królestwa Polskiego zatrudniał zaledwie 1/5 pracowników w porównaniu z 1914 
rokiem. Po 1921 roku nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze.
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Państwo polskie należało, ze społecznego punktu widzenia, do najbardziej po-
stępowych w Europie, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia socjalnego obywate-
li. Pierwsze reformy przeprowadził socjalistyczny rząd Jędrzeja Moraczewskiego 
w listopadzie 1918 roku, wprowadzając 46-godzinny tydzień pracy, ubezpiecze-
nia na wypadek choroby, inspekcję pracy i biura pośrednictwa pracy oraz ochro-
nę prawną lokatorów. W 1922 roku Sejm uchwalił ustawę o płatnych urlopach 
pracowniczych.

Niezwykle paląca stała się po wojnie kwestia reformy rolnej. W społeczeństwie 
o wyraźnej przewadze ludności wiejskiej jedyną naprawdę groźną rewolucją mo-
gła być rewolucja agrarna. W lipcu 1919 roku Sejm Ustawodawczy zatwierdził 
mechanizm przyszłej reformy rolnej. Przewidziano parcelację majątków państwo-
wych, majątków spekulantów wojennych, wrogów państwa polskiego oraz źle 
zagospodarowanych. W odniesieniu do pozostałej własności ziemskiej przewidy-
wano wykup areału powyżej 180 ha, z wyjątkiem majątków w zaborze pruskim 
i na ziemiach wschodnich, gdzie górną granicę podniesiono do 400 ha. Właściwą 
ustawę o reformie rolnej Sejm uchwalił w lipcu następnego roku. Wysokość od-
szkodowań za wywłaszczoną ziemię ustalono na połowę wartości rynkowej. Chło-
pi mieli otrzymać na wykup kredyt w wysokości 75% kontraktu. Ustawa ta nie 
weszła w życie, gdyż naruszała konstytucyjnie zagwarantowane prawo własności. 
W grudniu 1920 roku uchwalono ustawę o osadnictwie wojskowym, przyznającą 
ziemię chłopom demobilizowanym po zakończeniu działań wojennych.

Na przeszkodzie szybkiej odbudowie gospodarki polskiej, zniszczonej przez 
wojnę, stał brak kapitału. Polska nie otrzymała żadnych odszkodowań od państw 
zaborczych ani pomocy od państw zwycięskich. Prywatne kapitały zagraniczne 
uważały państwo polskie za kraj wysokiego ryzyka i do połowy lat dwudziestych 
unikały inwestycji w Polsce. W tej sytuacji pozostawały do dyspozycji nader 
skromne środki z budżetu państwa.

Uchwalenie konstytucji marcowej nie oznaczało natychmiastowego wprowa-
dzenia wszystkich jej postanowień w życie. Dotyczyło to zwłaszcza wyborów 
nowego parlamentu i prezydenta. Niemal do końca 1922 roku władza spoczywała 
w rękach Naczelnika Państwa i Sejmu Ustawodawczego. Sprawa kredytów dla 
armii stała się w 1922 roku przyczyną konfl iktu pomiędzy Piłsudskim a parla-
mentem. Konfl ikt rychło przerodził się w spór konstytucyjny o uprawnienia Na-
czelnika Państwa w zakresie powoływania rządu. Gdy jednak prawica podjęła 
próbę usunięcia Piłsudskiego, Sejm udzielił mu wotum zaufania.

Pierwsze po uchwaleniu konstytucji wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w li-
stopadzie 1922 roku. Ujawniły one wszystkie słabości polskiej sceny politycznej. 
Zgłoszono 19 list ogólnokrajowych i kilkadziesiąt regionalnych. Takie rozdrob-
nienie było wynikiem dawnych podziałów polityczno-administracyjnych ziem 
polskich. W wyborach wzięło udział 68% uprawnionych do głosowania. Ukra-
ińcy zbojkotowali wybory, natomiast pozostałe mniejszości narodowe wystawiły 
własne listy. Dzięki temu Żydzi zdobyli 8% mandatów, drugie tyle przypadło 
Niemcom i Białorusinom. Najsilniejszym ugrupowaniem politycznym w nowym 
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Sejmie stał się Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, złożony z Narodo-
wej Demokracji, Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego i kilku mniejszych 
partii prawicowych (29% mandatów). Wśród partii centrowych (24%) najwięk-
szy sukces (13%) odniosło PSL „Piast”, w czym niewątpliwie była duża zasługa 
Wincentego Witosa. Z partii lewicowych (25% mandatów) jedynie PPS (10%) 
odniosła pewien sukces w porównaniu z poprzednimi wyborami. Przedstawiciel 
„Piasta” Maciej Rataj został wybrany na marszałka Sejmu.

8 grudnia 1922 roku zebrało się Zgromadzenie Narodowe w celu wybrania 
prezydenta Rzeczypospolitej. Wysunięto pięć kandydatur, z których liczyły się 
tylko trzy, a mianowicie: kandydat prawicy – Maurycy Zamoyski, centrolewi-
cy – Stanisław Wojciechowski i kandydat lewicy, popierany przez mniejszości 
narodowe – Gabriel Narutowicz. Po wielokrotnych głosowaniach na prezydenta 
został wybrany Narutowicz.

Niezadowolony z wyboru obóz narodowy rozpoczął kampanię polityczną 
przeciwko elektowi, zarzucając mu, że jest niewierzący, niemal całe życie spędził 
poza Polską, a wybory wygrał głosami mniejszości. Ani akcja bojkotu podjęta 
przez prawicę, ani żądanie Piłsudskiego przyznania mu nadzwyczajnych pełno-
mocnictw w związku z groźbą prawicowego zamachu stanu nie zastraszyły elekta 
i nie powstrzymały przed przyjęciem urzędu. Zaprzysiężenie Narutowicza odbyło 
się w atmosferze wrogości i manifestacji ulicznych. Dwa dni później, 16 grudnia, 
prezydent został zamordowany podczas uroczystości otwarcia wystawy w war-
szawskiej Zachęcie. Zamachu dokonał malarz Eligiusz Niewiadomski. Drugim 
z kolei prezydentem został Stanisław Wojciechowski.

W dniach kryzysu na czele rządu stanął gen. Władysław Sikorski. Rząd miał 
charakter pozaparlamentarny, a jego celem była stabilizacja polityczna i gospo-
darcza Polski. Minister skarbu Władysław Grabski przygotował program zrówno-
ważenia budżetu w ciągu 3 lat. Postanowiono również wybudować port w Gdyni, 
uniezależniający kraj od polityki władz Gdańska.

W maju 1923 roku Związek Ludowo-Narodowy (Narodowa Demokracja) 
i Chrześcijańska Demokracja zawarły porozumienie polityczne z PSL „Piast”, od 
miejsca podpisania umowy zwane paktem lanckorońskim. Na jego mocy powsta-
ła koalicja centroprawicowa, która uzyskała większość w Sejmie. W tej sytuacji 
prezydent powołał na szefa rządu Wincentego Witosa. Marszałek Piłsudski zrzekł 
się wówczas przewodnictwa Ścisłej Rady Wojennej twierdząc, że jako żołnierz 
nie może bronić rządu odpowiedzialnego za śmierć pierwszego prezydenta Rze-
czypospolitej. Nie mniej istotnym powodem usunięcia się Marszałka do Sulejów-
ka były różnice zdań w sprawie obronności państwa. Nacisk ziemiaństwa i burżu-
azji zmusił do ustąpienia również Władysława Grabskiego.

Wywołana polityką rządu hiperinfl acja spowodowała całkowity paraliż gospo-
darki. We wrześniu przez kraj przeszła fala terroru komunistycznego, bezpośred-
nio wspieranego przez radzieckie służby dyplomatyczne w Warszawie. W Kra-
kowie i Warszawie Wydział Wojskowy KPRP zorganizował zamachy bombowe. 
W jednym z nich na terenie Cytadeli warszawskiej zginęło 28 osób.
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Akcja komunistyczna zbiegła się z największą falą strajków w dziejach 
II Rzeczypospolitej. Ogarnęła ona także pracowników przedsiębiorstw państwo-
wych. Strajk kolejarzy i pocztowców groził sparaliżowaniem państwa. Rząd 
zmilitaryzował kolej i wprowadził stan wyjątkowy. W listopadzie proklamowany 
przez PPS strajk powszechny w byłej Galicji doprowadził w Krakowie do starcia 
uzbrojonego tłumu z wojskiem. 6 listopada 1923 roku robotnicy rozbroili 100 
policjantów i 200 żołnierzy, zdobywając 8 karabinów maszynowych i samochód 
pancerny. Po krwawym odparciu interwencji 8. pułku ułanów uzbrojeni robotnicy 
opanowali znaczną część miasta. Rewoltę zażegnano dzięki mediacji posłów tej 
samej PPS, która organizowała strajk. Do krwawych wystąpień doszło również 
w dniach 6–8 listopada w Borysławiu i Tarnowie. Wydarzenia krakowskie osta-
tecznie podkopały autorytet rządu Witosa.

Nieudana próba rządów opartych na większości parlamentarnej zmusiła pre-
zydenta do powołania gabinetu pozaparlamentarnego. 19 grudnia 1923 roku no-
wym premierem został Władysław Grabski. Najważniejszym celem nowego ga-
binetu stała się reforma skarbowo-walutowa. Przedstawiony przez Grabskiego, 
w dzień po wyborze na premiera, program uzyskał poparcie lub przychylną neu-
tralność wszystkich polskich ugrupowań politycznych. Przeciw były mniejszości 
narodowe i komuniści. Program zakładał zrównoważenie budżetu i wprowadze-
nie w miejsce marki polskiej nowej waluty – złotego polskiego. Środkami prowa-
dzącymi do celu były: nadzwyczajny podatek majątkowy, waloryzacja podatków 
i redukcja wydatków państwowych. Udzielone rządowi na pół roku nadzwyczaj-
ne pełnomocnictwa umożliwiły szybkie przeprowadzenie reformy.

W kwietniu 1924 roku został utworzony Bank Polski, który jako bank emisyj-
ny zastąpił dotychczasową Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Przeprowadzono 
wymianę pieniędzy w relacji 1 złoty za 1,8 mln marek. Kurs dolara USA ustalono 
na 5,18 zł (w grudniu 1923 r. za jednego dolara płacono 6,375 mln (!) marek 
polskich). Nowa waluta miała w drodze ustawy zagwarantowane 30-procentowe 
pokrycie w zapasach kruszcowo-dewizowych Banku Polskiego. Przewaga pry-
watnego kapitału w nowym banku emisyjnym miała zapobiec wymuszaniu przez 
rząd kredytu infl acyjnego w formie dodrukowywania pustego pieniądza. Równo-
legle przebudowano system banków państwowych, m.in. powstał Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Zreformowano także monopole państwowe. Reforma przy-
niosła szybkie, oczekiwane przez społeczeństwo rezultaty. Wzrosły płace realne, 
a ceny na rynku ustabilizowały się. Ciężar reformy dźwigał kapitał prywatny, 
który zapłacił ogromną daninę majątkową. Polityka Grabskiego silniej uderzała 
w rodzimy przemysł i polskie ziemiaństwo niż w kapitał obcy. W odróżnieniu od 
innych państw europejskich naprawa skarbu II Rzeczypospolitej została przepro-
wadzona własnymi siłami, bez uciekania się do pożyczek zagranicznych.

Ważne miejsce w pracach rządu Grabskiego zajęły sprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego kraju. W 1924 roku wysyłane z ZSRR oddziały sabotażowo-dy-
wersyjne usiłowały prowadzić małą wojnę partyzancką na Kresach Wschodnich. 
Wspólnie z Ukraińcami organizowały napady na dwory, miasteczka, urzędy pań-
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stwowe i posterunki policji. Najbardziej spektakularną ich akcją było opanowanie 
pogranicznego miasteczka Stołpce. Stan był na tyle groźny, że na wniosek mi-
nistra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego postanowiono powołać 
specjalną formację wojskową – Korpus Ochrony Pogranicza, który w ciągu kilku 
miesięcy przywrócił porządek.

Rząd Grabskiego rozwiązał również długo odkładany problem reformy rolnej. 
W 1925 roku po żmudnych negocjacjach udało się doprowadzić do uchwalenia 
przez obie izby parlamentu kompromisowego projektu ustawy. Przewidywała 
ona dobrowolną parcelację majątków powyżej 180 ha, tylko na Kresach limit 
ten podniesiono do 300 ha. Uwzględniając kryteria ekonomiczne, w przypadku 
majątków uprzemysłowionych próg ten podniesiono do 700 ha. Odszkodowania 
dla właścicieli miały być równe rynkowej cenie ziemi. Limit parcelacyjny ustalo-
no na 200 tys. ha rocznie. W razie trudności z realizacją ustawy rząd miał prawo 
podjąć parcelację z urzędu.

W lutym 1925 roku, po pięciu latach prac, został podpisany konkordat ze Sto-
licą Apostolską. Stanowił on w dużej mierze rozwinięcie zapisu konstytucyjnego. 
Biskupi i arcybiskupi mieli być mianowani przez papieża po zasięgnięciu opi-
nii władz Rzeczypospolitej, rząd uznał i potwierdził prawa majątkowe Kościoła 
w Polsce, z wyłączeniem majątków ziemskich, które miały podlegać ustawie o re-
formie rolnej. Następstwem konkordatu były zmiany w organizacji Kościoła na 
ziemiach polskich. Papież Pius XI podniósł biskupstwa wileńskie i krakowskie do 
rangi arcybiskupstw. Dla polskiej części Śląska utworzono odrębne biskupstwo 
w Katowicach.

Niepowodzeniem zakończyły się natomiast próby wzmocnienia bezpieczeń-
stwa Polski na arenie międzynarodowej. Francja wyraźnie straciła prymat w po-
lityce europejskiej, coraz bardziej uzależniając się od Wielkiej Brytanii. Polska 
od początku rokowań w sprawie układu gwarancyjnego, znanego jako układy 
lokarneńskie, zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa osłabienia sojuszu pol-
sko-francuskiego. Jednak była zbyt słaba, by przeciwstawić się woli mocarstw. 
Pozostało jej tylko zabieganie o możliwie korzystne rozwiązania. Do zagrożeń 
politycznych doszły też problemy ekonomiczne. Rzeczpospolita była poważnie 
uzależniona od Niemiec pod względem gospodarczym. Na ten kraj przypadało 
43% eksportu i 35% importu polskiego. W styczniu 1925 roku na tle handlu wę-
glem między obydwoma państwami wybuchła wojna celna. Rosła izolacja Polski 
na arenie międzynarodowej.

Jesienią 1925 roku rząd Grabskiego stracił poparcie większości parlamen-
tu. Nowy gabinet dotychczasowego ministra spraw zagranicznych Aleksandra 
Skrzyńskiego był koalicją wszystkich sił polskich – od Narodowej Demokracji 
po socjalistów. Tekę ministra spraw wojskowych objął gen. Lucjan Żeligowski 
związany z Piłsudskim. W lutym 1926 roku Marszałek publicznie skrytykował 
przygotowywaną ustawę o organizacji najwyższych władz wojskowych. Wiosna 
1926 roku przyniosła pogorszenie warunków materialnych wielu grup pracowni-
czych. Pojawiła się nowa fala strajków i manifestacji robotniczych. 5 maja rząd 
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Skrzyńskiego podał się do dymisji. Do władzy ponownie doszła koalicja centro-
prawicowa (odtworzenie paktu lanckorońskiego). 10 maja prezydent mianował 
Wincentego Witosa na premiera, co wywołało oburzenie lewicy, która zaczęła 
mobilizować swoje siły. Osłabienie Polski na zewnątrz i ponowne rozdarcie kraju 
na dwa zaciekle zwalczające się obozy stwarzały groźbę zaprzepaszczenia do-
tychczasowych osiągnięć.

Rządy Józefa Piłsudskiego

Powtarzające się kryzysy polityczne wskazywały zdaniem Piłsudskiego na 
niedostosowanie wzorów III Republiki Francuskiej do realiów polskich. Uważał 
on, że rozdrobnienie sceny politycznej naraża państwo na ustawiczne wstrząsy. 
Ratunek widział w stworzeniu silnego ośrodka władzy poza parlamentem i po-
nad partiami politycznymi. Poparcie dla przebywającego w Sulejówku Marszałka 
wyrażała wielokrotnie w latach 1923–1925 legionowa część korpusu ofi cerskie-
go. Pod wpływem generałów Gustawa Orlicza-Dreszera i Lucjana Żeligowskiego 
wokół tej grupy konsolidował się korpus ofi cerski wywodzący się z innych for-
macji polskich. Sporą rolę w upowszechnieniu w społeczeństwie fi lozofi i legio-
nowej odegrał Związek Strzelecki.

Od jesieni 1925 roku Piłsudski z pełną świadomością przygotowywał się do 
przejęcia władzy. 10 maja 1926 roku, a więc w dniu nominacji Witosa na premie-
ra, gen. Żeligowski, pod pozorem manewrów, skoncentrował w Rembertowie jed-
nostki dowodzone przez zwolenników Marszałka. Następnego dnia komendę nad 
nimi przekazał Piłsudskiemu. 12 maja oddziały te ruszyły w kierunku Warszawy. 
Zamachowcy zdobyli Dworzec Wschodni, koszary szwoleżerów, gmach MSW 
oraz budynek Dowództwa Okręgu Korpusu. Siły rządowe, stacjonujące w stolicy, 
były trzykrotnie słabsze. Pod wieczór w rękach Piłsudskiego był już most Kier-
bedzia, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście i Plac Saski, gdzie mieścił się 
m.in. Sztab Generalny. Stojący po stronie rządu generałowie Józef Malczewski 
i Tadeusz Rozwadowski zostali w Belwederze odcięci od reszty kraju.

Wysunięty przez Piłsudskiego warunek zdymisjonowania rządu Witosa pre-
zydent Wojciechowski odrzucił jako sprzeczny z konstytucją. 13 maja położe-
nie władz Rzeczypospolitej nie poprawiło się. Dowódcy okręgów wojskowych 
albo sprzyjali zamachowcom, albo zachowywali neutralność. We Lwowie gen. 
Władysław Sikorski odmówił wysłania wojsk na pomoc rządowi w obawie przed 
wystąpieniami ukraińskimi. W Poznaniu gen. Kazimierz Sosnkowski wydał roz-
kaz marszu w obronie rządu, ale sam usiłował popełnić samobójstwo nękany roz-
terkami. Gen. Edward Rydz-Śmigły, uczestniczący w zamachu, podporządkował 
sobie poza własnym okręgiem wileńskim także grodzieński i brzeski. PPS, popie-
rająca Piłsudskiego, wezwała do strajku powszechnego, a kolejarze wstrzymali 
transporty wojsk wiernych rządowi. 14 maja prezydent Wojciechowski wycofał 
się z Warszawy do Wilanowa. Mimo że pułki poznańskie były już niedaleko, 
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postanowił zrezygnować z dalszego oporu, aby nie wywołać wojny domowej, 
i złożył urząd. Zgodnie z konstytucją funkcję głowy państwa objął tymczasowo 
marszałek Sejmu Maciej Rataj. Piłsudski bez zastrzeżeń uznał jego konstytucyjną 
rolę. Nowy rząd miał być formowany w porozumieniu z Piłsudskim. Wojskom 
nakazano zawieszenie broni i powrót do koszar. W walkach po obu stronach 
śmierć poniosło 215 żołnierzy i 164 cywilów. Rannych było ponad 900 osób. 
Ofi ary zostały pochowane podczas wspólnych uroczystości pogrzebowych. Sam 
Piłsudski wezwał do pojednania i współdziałania dla dobra ojczyzny. Interno-
wanych polityków uwolniono, natomiast generałów wiernych rządowi osadzono 
w więzieniach.

Misję utworzenia rządu powierzono profesorowi Politechniki Lwowskiej 
Kazimierzowi Bartlowi. Postawa Piłsudskiego, który nie wprowadził dyktatury 
i zachował konstytucyjne mechanizmy władzy, sprzyjała uspokojeniu nastrojów. 
Partie popierające Piłsudskiego były przekonane, że przyjmie on urząd prezy-
denta. W głosowaniu Zgromadzenia Narodowego jego kandydatura uzyskała 
przewagę blisko 99 głosów nad kandydatem prawicy. Oprócz lewicy poparcia 
Marszałkowi udzieliła Chrześcijańska Demokracja, część PSL „Piast” i Narodo-
wej Partii Robotniczej (NPR) oraz Żydzi i Niemcy. Tym samym przewrót zo-
stał zalegalizowany. Ku zaskoczeniu wszystkich Piłsudski wyboru nie przyjął, 
tłumacząc to ograniczeniami nałożonymi na ten urząd przez ustawę zasadniczą. 
Na swoje miejsce zaproponował kandydaturę Ignacego Mościckiego, wybranego 
następnego dnia na prezydenta Rzeczypospolitej. Zachowując zręby konstytucji 
marcowej, przeprowadzono niezbędne w niej zmiany. Nowela konstytucyjna z 2 
sierpnia 1926 roku przyznawała prezydentowi prawo rozwiązywania Sejmu i Se-
natu. Jednocześnie odebrano obu izbom prawo do samorozwiązania. Prezydent 
otrzymał ponadto uprawnienia do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. De-
krety prezydenta podlegały zatwierdzeniu przez parlament. Kilka dni później pre-
zydent Mościcki wydał dekret o reorganizacji najwyższych władz wojskowych 
w państwie. Stanowił on, że do ministra spraw wojskowych, odpowiedzialnego 
przed parlamentem, należały tylko sprawy związane z funkcjonowaniem wojska 
jako instytucji podczas pokoju. Powołano natomiast Generalny Inspektorat Sił 
Zbrojnych odpowiedzialny za całość przygotowań na wypadek wojny i podlega-
jący wyłącznie prezydentowi. W razie konfl iktu zbrojnego generalny inspektor 
obejmował automatycznie stanowisko naczelnego wodza. Podlegający mu in-
spektorzy armii i generałowie do prac przy GISZ mieli stać się dowódcami armii 
i grup operacyjnych.

Podstawowym celem, który stanął przed obozem rządzącym, było zbudowa-
nie jedności ponad podziałami. Sama potoczna nazwa obozu – sanacyjny lub po 
prostu sanacja – była odwołaniem się do programu głoszonego jeszcze przed za-
machem. Zapowiadał on sanację, czyli odnowę moralną życia publicznego w Pol-
sce. Dobro państwa miało stanowić płaszczyznę, na której mogły się spotykać 
różne orientacje polityczne. W październiku 1926 roku poparcia Piłsudskiemu 
udzieliło ziemiaństwo. Niemalże cały historycznie ukształtowany obóz konser-
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watywny uczynił to samo rok później. Podobnie postąpili przemysłowcy i wiele 
innych warstw społecznych. Zwolennicy Piłsudskiego znajdowali się we wszyst-
kich partiach centrolewicowych. Stwarzało to podstawy do budowania społeczeń-
stwa opartego na idei solidaryzmu. Ułatwiało również zbliżenie ze środowiskami 
opierającymi swoją działalność na katolickiej nauce społecznej.

Objęcie władzy przez Piłsudskiego poprawiło pozycję Polski na arenie mię-
dzynarodowej. Dzięki angielskiej pożyczce stabilizacyjnej wydatnie wzmocnio-
no wartość złotówki. Napływ kapitałów z zagranicy pozwolił Polsce uzyskać 
dodatni bilans płatniczy. Dobra koniunktura poprawiła zarówno stan gospodar-
ki, jak i poziom życia ogółu mieszkańców. Szczególnie szybki rozwój nastąpił 
w przemyśle ciężkim i przetwórczym. Przyśpieszono realizację reformy rolnej. 
Roczna parcelacja znacznie przekraczała ustawowy limit 200 tys. ha. Najważ-
niejszą inwestycją pierwszych pomajowych lat była linia kolejowa łącząca Śląsk 
z Wybrzeżem. Przystąpiono do rozbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego, 
chcąc uniezależnić armię od dostaw z zagranicy. Programy wojskowe pozwalały 
w pełni wykorzystać potencjał nauk technicznych.

W przededniu wyborów 1928 roku zwolennicy Piłsudskiego opuścili ugrupo-
wania polityczne, w których dotąd działali, i utworzyli Bezpartyjny Blok Współ-
pracy z Rządem (BBWR). Na czele BBWR stanął Walery Sławek. Blok skupiał 
rzeczywiście przedstawicieli wszystkich warstw. Byli w nim socjaliści, konser-
watyści, ziemianie, chłopi, przemysłowcy i robotnicy, katolicy społeczni i masoni 
oraz duchowieństwo różnych wyznań, a także niektóre organizacje mniejszości 
narodowych. Spoiwem łączącym tych ludzi była wiara w słuszność drogi wska-
zanej przez Piłsudskiego i idea solidaryzmu społecznego.

Pojawienie się piłsudczyków na arenie politycznej zburzyło dotychczasowy 
układ sił. Narodowa Demokracja znalazła się w osamotnieniu. Nowa sytuacja skło-
niła część „młodych” działaczy obozu narodowego do przyjęcia nowego progra-
mu, zbliżonego w swym kształcie do włoskich koncepcji Mussoliniego. W grud-
niu 1926 roku Roman Dmowski, popierający „młodych”, powołał do życia Obóz 
Wielkiej Polski. Rozłam na tle stosunku do Piłsudskiego dotknął PSL „Piast”, 
NPR i Chrześcijańską Demokrację. W 1927 roku swoje poparcie dla Piłsudskiego 
cofnęła PPS. Wybory 1928 roku przyniosły sukces BBWR, który uzyskał ponad 
1/4 wszystkich mandatów w Sejmie i 42% w Senacie. Drugą partią, która z nich 
wyszła wzmocniona, była PPS. Najwięcej wyborców straciła Narodowa Demo-
kracja. Zaskoczeniem dla wszystkich było zdobycie przez komunistów 18 manda-
tów, w dużej mierze dzięki poparciu słowiańskich mniejszości narodowych.

Odejście piłsudczyków do BBWR ułatwiło konsolidację partiom lewicy 
parlamentarnej pozostającej w opozycji. W 1929 roku polską sceną polityczną 
wstrząsnęła sprawa ministra skarbu Gabriela Czechowicza, oskarżonego o fi -
nansowanie kampanii wyborczej BBWR. Kryzys parlamentarny doprowadził do 
utworzenia pierwszego w dziejach Rzeczypospolitej rządu złożonego wyłącz-
nie z wojskowych. Przez pół roku odraczano sesję sejmową, by nie dopuścić do 
rozpatrywania sprawy Czechowicza. Kiedy wreszcie, na przełomie października 
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i listopada 1929 roku, zwołano sesję budżetową, do gmachu Sejmu przybyła licz-
na grupa ofi cerów. W tej sytuacji marszałek Sejmu Ignacy Daszyński odmówił 
otwarcia obrad. Kolejny miesiąc przerwy w pracach parlamentu zmobilizował 
opozycję, która utworzyła wspólny blok, znany jako Centrolew. W jego skład we-
szły wszystkie partie centrum i lewicy – od Chrześcijańskiej Demokracji po PPS. 
Centrolew posiadał ogółem 40% mandatów w Sejmie. Domagał się zniesienia po-
majowych poprawek do konstytucji marcowej, co oznaczałoby w praktyce oba-
lenie obozu rządzącego. Sanacja postanowiła nie dopuścić do wznowienia obrad 
Sejmu. Wykorzystując swe uprawnienia prezydent systematycznie odraczał sesje 
bądź zamykał je przed debatą. W czerwcu 1930 roku Centrolew zorganizował 
w Krakowie Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu. Zapowiedź lewicowego 
zamachu stanu i utworzenia w Warszawie „rządu robotniczo-chłopskiego” zanie-
pokoiła Piłsudskiego, który nakazał prezydentowi Mościckiemu rozwiązać obie 
izby parlamentu (sierpień 1930).

Uczestnicy krakowskiego kongresu postanowili solidarnie wystąpić w no-
wych wyborach jako Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu. W dzień po za-
wiązaniu tego sojuszu 19 jego przywódców zostało aresztowanych pod zarzutem 
wywoływania zamieszek. Wśród zatrzymanych znaleźli się posłowie ukraińscy. 
Wszyscy zostali osadzeni w Brześciu Litewskim. Z czasem w twierdzy brzeskiej 
znalazło się znacznie więcej działaczy opozycji (ok. 5 tys. osób). Nad więźniami 
brzeskimi znęcano się. Aresztowania działaczy ukraińskich doprowadziły w Ma-
łopolsce Wschodniej do zamieszek, podczas których Ukraińcy napadali na dwory, 
zagrody chłopskie i instytucje państwowe. Akty terroru powstrzymały dopiero 
pacyfi kacje z użyciem wojska.

W takiej atmosferze w listopadzie 1930 roku przeprowadzono wybory, któ-
re opozycyjna prasa ironicznie nazwała „brzeskimi”. Różniły się one znacznie 
od poprzednich. Administracja publiczna jawnie wspierała BBWR. Na Kresach 
Wschodnich wskazywano na blok jako na jedyną ostoję polskości. Pod różny-
mi pretekstami unieważniano listy głównych partii opozycyjnych. Tym razem 
BBWR uzyskał 55% głosów. Z partii opozycyjnych najwięcej głosów zdobyło 
Stronnictwo Narodowe (dawne Zjednoczenie Ludowo-Narodowe) i PPS. Głów-
nym zadaniem nowego parlamentu miało się stać uchwalenie konstytucji sank-
cjonującej zmiany, jakie zaszły po przewrocie majowym.

Załamanie się na przełomie 1929 i 1930 roku koniunktury gospodarczej 
i wielki kryzys gospodarczy o zasięgu ogólnoświatowym zachwiały ekonomiczną 
pozycją Polski w Europie i bezpośrednio rzutowały na wszystkie dziedziny życia, 
nie wyłączając polityki wojskowej i pozycji na arenie międzynarodowej. Ostatnie 
symptomy kryzysu ustąpiły dopiero w 1935 roku. 

Trudności wywołane kryzysem gospodarczym, zewnętrzne zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i dotychczasowe doświadczenia z systemem rządów parla-
mentarno-gabinetowych wzmacniały w obozie rządzącym tendencje autorytar-
ne. W procesie więźniów brzeskich w 1933 roku pięciu z nich skazano na karę 
więzienia od 1,5 do 3 lat. Inni, jak Wincenty Witos, musieli opuścić kraj i udać 
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się na emigrację. W porównaniu z terrorem politycznym w Niemczech i pań-
stwach autorytarnych były to wyroki umiarkowane, świadczące o zachowaniu 
pewnej niezależności przez sądy polskie. Doświadczenia brzeskie zaowocowały 
w 1932 roku pakietem ustaw wzmacniających pozycję rządu w stosunku do spo-
łeczeństwa. Ograniczono swobodę zebrań publicznych, uznając za legalne tylko 
te, na które władze administracyjne wyraziły zgodę. Ograniczono autonomię uni-
wersytetów i szkół niższych szczebli. W 1933 roku weszła w życie jednolita usta-
wa o samorządzie terytorialnym, znosząca większość różnic międzyzaborowych. 
Jej wadą było zwiększenie nadzoru państwa nad samorządem.

W 1932 roku rozpoczęto proces reformy oświaty. Ustawa, przygotowana 
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusza Jędrzeje-
wicza, objęła wszystkie szczeble nauczania. Na szczeblu podstawowym różnico-
wała szkoły i programy w zależności od warunków lokalnych. Jednolite dotych-
czas gimnazja rozdzielono na dwa stopnie: 4-klasowe gimnazjum kończące się 
małą maturą i 2-letnie liceum, po którym uzyskiwano świadectwo dojrzałości. Na 
oświatę nałożono obowiązek kształcenia całej młodzieży do lat 18. Obok szkół 
ważną rolę w nowym systemie edukacji miały odgrywać kursy ogólnokształ-
cące i zawodowe. Wprowadzono zróżnicowane profi le liceów, uwzględniające 
zainteresowania młodzieży. Z punktu widzenia struktury oświaty oraz profi lu 
i treści nauczania reforma Jędrzejewicza stanowiła niewątpliwy postęp. Przy sła-
bości ekonomicznej oświaty i stałej liczbie szkół część młodzieży miała jednak 
utrudniony dostęp do dalszej edukacji, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie 
dominowały tzw. szkoły niżej zorganizowane, nieobejmujące całego programu 
7-klasowej szkoły powszechnej.

Uwieńczeniem całego procesu przebudowy państwa stała się nowa kon-
stytucja. W styczniu 1934 roku Komisja Konstytucyjna zakończyła prace nad 
projektem ustawy zasadniczej. Opozycja w Sejmie dysponowała dostateczną 
liczbą głosów, by zablokować projekt, jednak część posłów opozycyjnych, za-
miast głosować przeciw, opuściła salę. Umożliwiło to BBWR uzyskanie większo-
ści niezbędnej do przyjęcia projektu. Prace trwały jeszcze rok, zanim 23 kwietnia 
1935 roku Sejm i Senat przyjęły nową konstytucję, a prezydent ją podpisał.

Podstawową zasadą konstytucji kwietniowej była nadrzędność państwa, 
z czym wiązało się odrzucenie idei suwerenności narodu. Prezydent Rzeczypo-
spolitej miał odtąd skupiać w swym ręku jednolitą i niepodzielną władzę państwo-
wą. Do kompetencji prezydenta należało mianowanie premiera, członków gabine-
tu i wysokich urzędników państwowych. Przysługiwało mu prawo zwoływania, 
odwoływania oraz rozwiązywania obu izb parlamentu. Był też najwyższym 
zwierzchnikiem sił zbrojnych i czynnikiem rozstrzygającym w sprawach wojny 
i pokoju. Rozszerzono uprawnienia Senatu i uwolniono rząd od odpowiedzialno-
ści przed parlamentem. Obywatele mieli być oceniani według „wartości, wysiłku 
i zasług”. Opozycja zachowała możliwość legalnej działalności w ramach nakre-
ślonych przez konstytucję, choć faktycznie traciła szanse na przejęcie władzy.
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Objęcie rządów przez Piłsudskiego zmieniło na korzyść stosunek Wielkiej 
Brytanii do Polski. Francja nadal formalnie pozostawała najważniejszym sojusz-
nikiem Rzeczypospolitej, ale współpraca wojskowa obu państw ograniczała się 
do minimum. Stopniowo poprawiały się stosunki z Włochami i Stanami Zjed-
noczonymi. Po przyjęciu Niemiec do Ligi Narodów na prawach stałego członka 
Rady Ligi w Niemczech nasiliła się kampania antypolska. Niemiecka deklaracja 
ze stycznia 1927 roku mówiła wprost o Pomorzu jako niemieckiej ziemi. Stale 
podkreślano prawo Niemiec do pokojowej rewizji ich wschodnich granic.

W grudniu 1926 roku Niemcy zyskały partnera w Litwie w prowadzonej prze-
ciwko Rzeczypospolitej kampanii propagandowej. Zamach w Kownie wyniósł 
do władzy najbardziej antypolskie żywioły. Podobnie jak Niemcy, Litwini oskar-
żali Polskę w Lidze Narodów o agresywne zamiary. Nasiliły się prześladowa-
nia mniejszości polskiej na Litwie. Deklaracje w obronie rzekomo zagrożonej 
Republiki Litewskiej składał również ZSRR, wspierający kampanię antypolską. 
Rok później, podczas spotkania Piłsudskiego z premierem Litwy Augustinasem 
Voldemarasem, Kowno zostało przymuszone do złożenia w Lidze oświadczenia, 
że nie jest w stanie wojny z Polską. Jednocześnie Rzeczpospolita uznała niepod-
ległość i integralność terytorialną Litwy. Mimo to do pełnej normalizacji stosun-
ków było jeszcze daleko.

W tym okresie największe zagrożenie dla Polski stanowił jednak Związek Ra-
dziecki. Ani Niemcy, ani żaden inny sąsiad prócz ZSRR nie byli w stanie zagrozić 
Polsce militarnie. W drugiej połowie lat dwudziestych Armia Czerwona została 
wzmocniona organizacyjnie. We współpracy z Niemcami rozpoczęto na teryto-
rium radzieckim produkcję nowoczesnej broni, w tym czołgów i samolotów. Na 
granicy z Polską ZSRR stale utrzymywał znaczne siły wojskowe.

W tej sytuacji polska polityka zagraniczna wymagała ogromnej zręczności 
w szukaniu najlepszego rozwiązania. Kierujący polityką zagraniczną w latach 
1926–1932 August Zaleski starał się przede wszystkim podtrzymywać system 
wersalski, zdając sobie jednocześnie sprawę z kruchości gwarancji, na których 
opierało się bezpieczeństwo państwa. W 1928 roku Rzeczpospolita przystąpiła do 
paktu Brianda–Kelloga. W 1929 roku podpisała tzw. protokół Litwinowa. Było to 
porozumienie, które ZSRR zawarł z sąsiadami: Polską, Rumunią, Łotwą i Estonią. 
Przewidywało ono, poza natychmiastowym wejściem w życie w tej części Euro-
py paktu Brianda–Kelloga, wzajemne wyrzeczenie się stosowania siły i dotyczyło 
wszystkich granic, a więc odsuwało roszczenia radzieckie wobec Polski i Rumunii.

Wielki kryzys gospodarczy utwierdził niekorzystne dla Polski prognozy. 
Niemcy, uwolnione od pobytu wojsk okupacyjnych w Nadrenii i obowiązku spła-
cania odszkodowań wojennych, odbudowywały, mimo kryzysu, swój potencjał 
gospodarczy. Zdominowana przez pacyfi stów francuska opinia publiczna zaczęła 
upatrywać niebezpieczeństwo dla pokoju w zobowiązaniach sojuszniczych swe-
go kraju. Romain Rolland i wielu innych intelektualistów w kłamliwy sposób opi-
sywało Polskę i jej problemy. Lewica europejska mniej czy bardziej świadomie 
ulegała propagandzie antypolskiej, płynącej z Niemiec i ZSRR.
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Na początku lat trzydziestych Związek Radziecki zaczął zmieniać kierunki 
swojej polityki zagranicznej pod wpływem pogarszających się stosunków z Niem-
cami. Wykorzystując ochłodzenie radziecko-niemieckie, Polska doprowadziła 
w 1932 roku do zawarcia paktu o nieagresji z ZSRR. Podobne układy podpisały 
Finlandia, Estonia i Łotwa. Również Francja była zainteresowana porozumie-
niem z ZSRR. Pakt polsko-radziecki nawiązywał do traktatu ryskiego i zawierał 
wzajemne zobowiązanie nieuczestniczenia w żadnych układach skierowanych 
przeciwko drugiemu państwu. Duże wrażenie w Niemczech zrobiły deklaracje 
radzieckie, podkreślające polskie prawa do Pomorza. Układ podpisano na okres 
3 lat. W 1934 roku przedłużono okres jego obowiązywania na 10 lat.

Objęcie rządów w Niemczech przez Hitlera przyniosło z czasem pewne uspo-
kojenie w stosunkach polsko-niemieckich. Marszałek Piłsudski traktował nazizm 
jako zjawisko przejściowe, a samego kanclerza postrzegał jako Austriaka, dla któ-
rego tradycja pruska powinna być całkowicie obca. Antykomunizm Hitlera i pro-
wersalskie gesty Stalina stały się podstawą nowej polityki polskiej, polegającej 
na utrzymaniu równowagi między obu sąsiadami. Polityka „równych odległości” 
rodziła się powoli. W 1933 roku w przemówieniach Hitlera pojawiły się jeszcze 
silne akcenty antypolskie. Do zaostrzenia sytuacji doszło w Gdańsku z powodu 
bezprawnego rozwiązania przez Senat Wolnego Miasta policji portowej.

W październiku 1932 roku Włochy wysunęły projekt porozumienia z Fran-
cją, Wielką Brytanią i Niemcami. Jednym z jego celów miała być rewizja trak-
tatów pokojowych, usankcjonowana przez Ligę Narodów. Pod naciskiem Polski 
i państw małej ententy Paryż zrezygnował z ratyfi kacji tego zawartego w lipcu 
1933 roku paktu. „Pakt czterech” był jednym z pierwszych dokumentów mię-
dzynarodowych zagrażających bezpośrednio integralności terytorium II Rzeczy-
pospolitej.

Po opuszczeniu konferencji rozbrojeniowej i Ligi Narodów Niemcy nazistow-
skie znalazły się w pełnej izolacji. Podpisana w styczniu 1934 roku polsko-nie-
miecka deklaracja o niestosowaniu przemocy była bardzo kontrowersyjnym suk-
cesem dyplomacji polskiej tego okresu. Zobowiązywała Niemcy do zaniechania 
kampanii antypolskiej i umacniała pozycję Polski w stosunkach z ZSRR i Fran-
cją. Niemcom zapewniała wyjście z izolacji i potwierdzenie pokojowych intencji 
nowej Rzeszy.

Polityka równowagi zdecydowała o odrzuceniu przez Polskę w 1934 roku pla-
nu paktu wschodniego i wypowiedzeniu w Lidze Narodów traktatu w sprawie 
ochrony mniejszości narodowych. Polska chciała współpracować z Ligą w spra-
wach mniejszościowych tylko pod warunkiem, że obowiązki wynikające z układu 
zostaną rozciągnięte na wszystkich członków Ligi. Piłsudski zdawał sobie spra-
wę z niebezpieczeństw, jakie niesie polityka równowagi. Uważał ją jednak za 
przejściową, służącą umocnieniu Polski, dopóki nie ukształtuje się nowy układ 
europejski.
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Ostatnie lata II Rzeczypospolitej 1935–1939

Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zamknęła pewną epokę w dzie-
jach Polski. System, który wyrósł na autorytecie i osobowości jednego człowieka, 
miał odtąd funkcjonować bez swego twórcy. Śmierć Marszałka wstrząsnęła spo-
łeczeństwem polskim, zwłaszcza że zdawano sobie sprawę z przepaści dzielącej 
Piłsudskiego od piłsudczyków. Wielu polityków, jak Józef Beck, umiało jedynie 
realizować politykę Marszałka, ale nie potrafi ło dokonać jej twórczej rekonstruk-
cji. Funkcję generalnego inspektora sił zbrojnych objął Edward Rydz-Śmigły. 
Wolą Piłsudskiego, nigdy nie zrealizowaną, było, aby po Ignacym Mościckim 
kolejnym prezydentem został Walery Sławek.

Wybory 1935 roku przeprowadzono miesiąc po śmierci Piłsudskiego. Więk-
szość partii politycznych i mniejszości narodowych postanowiła je zbojkotować. 
Frekwencja, poza Górnym Śląskiem, była bardzo niska. W nowym Sejmie BBWR 
zdobył miażdżącą przewagę. Po wyborach Mościcki odmówił złożenia urzędu 
prezydenta na rzecz Sławka. Nowy rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego 
utworzyła głównie lewica sanacyjna oraz krąg osób skupionych wokół prezyden-
ta RP i wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Walka polityczna w obozie 
rządzącym doprowadziła do likwidacji BBWR w październiku 1935 roku. Po 
nieudanych próbach powołania solidarystycznej Powszechnej Organizacji Społe-
czeństwa Sławek odsunął się od polityki.

Nad obozem rządzącym zawisło niebezpieczeństwo powstania bloku poza-
parlamentarnej opozycji, skupiającej wszystkie siły, od obozu narodowego po 
socjalistów. Przeciwieństwa programów i bazy społecznej tych partii były zbyt 
wielkie, by zawiązana przez nie koalicja mogła przetrwać. Możliwa natomiast 
była chwilowa konsolidacja opozycji w celu obalenia rządu. W lutym 1937 roku 
obóz rządzący utworzył nową organizację o nazwie Obóz Zjednoczenia Narodo-
wego (OZN). Pracami OZN kierował najpierw płk Adam Koc, a następnie bar-
dziej umiarkowany gen. Stanisław Skwarczyński. Program organizacji opierał się 
na idei solidaryzmu społecznego.

Rozpad obozu rządzącego zaktywizował opozycję. W 1936 roku fala strajków, 
łączących żądania polityczne i ekonomiczne, ogarnęła wielkie miasta i ośrodki 
przemysłowe. W Krakowie, Chorzowie, Lwowie i Poznaniu strajki przekształ-
ciły się w krwawe starcia z policją. Stronnictwo Ludowe (powstałe w 1931 roku 
w wyniku zjednoczenia ruchu ludowego) wysunęło postulat powrotu z wygnania 
przywódcy chłopskiego Wincentego Witosa. Prorządowa manifestacja w Nowo-
sielcach z udziałem Edwarda Rydza-Śmigłego przekształciła się w wiec na rzecz 
demokratyzacji ustroju. Latem 1936 roku zaczęły narastać nastroje szowinistycz-
ne, zarówno wśród Polaków, jak i mniejszości narodowych. Kampania antyse-
micka nasiliła się do tego stopnia, że prymas Polski August Hlond, zaniepokojo-
ny zaangażowaniem w nią duchowieństwa, przestrzegał przed przyjmowaniem 
tej obcej narodowi polskiemu ideologii. Komuniści podjęli bezskuteczne próby 
wciągnięcia PPS w mechanizm „jednolitego frontu”, co w praktyce oznaczałoby 
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rozszerzenie wpływów Kominternu. W szwajcarskiej siedzibie Ignacego Pade-
rewskiego w Morges powstało ugrupowanie centrowe, tzw. Front Morges. Jego 
twórcami byli m.in. generałowie Józef Haller i Władysław Sikorski oraz chadecy 
Wojciech Korfanty i Karol Popiel.

Utworzenie OZN zmusiło opozycję do określenia swojego stanowiska wobec 
tej organizacji. Po śmierci Piłsudskiego PPS uznała sanację za obóz niezdolny do 
rozwiązania podstawowych problemów społecznych. Doświadczenia strajków 
politycznych uświadomiły zarazem socjalistom niebezpieczeństwo infi ltracji ko-
munistycznej w ich partii. Na czele PPS stanęli Tomasz Arciszewski, Mieczysław 
Niedziałowski i Kazimierz Pużak, reprezentujący niepodległościowy nurt polskie-
go socjalizmu. Rozwiązano komunizującą organizację młodzieżową OM TUR.

Stronnictwo Ludowe i związana z nim młodzieżowa organizacja ZMW „Wici” 
pozostawały pod wpływem agraryzmu. Ideologia ta, rozpowszechniona w wielu 
krajach Europy, uznawała warstwę chłopską za siłę motoryczną zdolną zbudować 
nowy ustrój, odmienny od dotychczasowych rozwiązań. Chłopów miał cechować 
solidaryzm i przywiązanie do demokracji parlamentarnej. Przejęto niektóre formy 
walki, w tym strajk, od ruchu robotniczego. Akcja strajkowa miała w przypadku 
chłopów polegać na niedostarczaniu artykułów rolnych do miast, bojkotowaniu 
wyrobów przemysłowych oraz niepłaceniu podatków.

Proklamowany w dniach 15–25 sierpnia 1937 roku strajk chłopski ujawnił 
siłę tkwiącą w ruchu ludowym. Świadomie i konsekwentnie ograniczono strajk 
do województw centralnych, by nie prowokować wystąpień mniejszości narodo-
wych. Na rogatkach miejskich chłopi tworzyli uzbrojone straże, by nie dopuś-
cić do wwozu towarów rolniczych do miast. Doszło do 188 wystąpień bojówek 
chłopskich. Część z nich przekształciła się w starcia z policją. W Pawłosiowie 
pod Jarosławiem 10-tysięczne zgrupowanie chłopskie założyło obóz warowny. 
Strajk został przerwany na rozkaz władz Stronnictwa Ludowego.

W październiku 1937 roku pod skrzydłami Frontu Morges powstało Stronni-
ctwo Pracy wyrosłe z trzech dotąd samodzielnych ugrupowań: Chrześcijańskiej 
Demokracji, NPR i Związku Hallerczyków. Nowa partia stała na gruncie katoli-
cyzmu społecznego.

Poważne trudności przeżywała natomiast Narodowa Demokracja, rozdarta 
walką „starych” z „młodymi”. Młodoendecy opuścili szeregi Stronnictwa Naro-
dowego (SN) w 1934 roku i utworzyli Obóz Narodowo-Radykalny (ONR). Wios-
ną 1935 roku doszło w nim do rozłamu na ONR ABC i ONR Falanga. O ile kie-
rowane przez Romana Dmowskiego SN zachowało wartości tradycyjnego ruchu 
narodowego, o tyle ONR, a zwłaszcza wyłoniona z niego ONR Falanga, zaczął 
się upodabniać do partii faszystowskich. Twórcami ONR byli Jan Mosdorf i Hen-
ryk Rossman.

Program gospodarczy rządu, ogłoszony w czerwcu 1936 roku przez wice-
premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, koncentrował się na rozwiązaniu szere-
gu problemów hamujących rozwój kraju. Najważniejszym narzędziem polity-
ki gospodarczej miało być, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, 
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tzw. nakręcanie koniunktury. Zamierzano podjąć zadania inwestycyjne związane 
z obronnością państwa, rozbudowywać infrastrukturę umożliwiającą systema-
tyczne uprzemysławianie kraju oraz walczyć z bezrobociem. Ważnym celem było 
zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia i gospodarowania między różnymi 
częściami Polski. Program miał być realizowany w ramach czteroletniego Planu 
Inwestycji Państwowych. W ciągu 4 lat rząd zamierzał przekazać na inwestycje 
1,8 mld złotych. Inwestycje te miały przyciągnąć kapitał prywatny.

Biorąc pod uwagę realne możliwości państwa i potrzebę rozbudowy prze-
mysłu obronnego w możliwie bezpiecznym regionie kraju, prace inwestycyjne 
postanowiono skupić w tzw. widłach Wisły i Sanu. W rzeczywistości objęły one 
również Kielecczyznę, Lubelszczyznę i część województw lwowskiego i krakow-
skiego, łącznie 15% powierzchni i 18% ludności Polski. Miał w ten sposób po-
wstać nowy region gospodarczy – Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Prace 
na terenie COP wydatnie przyśpieszyła francuska pożyczka zbrojeniowa. Uzu-
pełniający względem COP charakter miały inwestycje na terenie samej Warsza-
wy. W okręgu warszawskim powstały zakłady teletechniczne i radiotechniczne, 
optyczne oraz lotnicze. Do największych inwestycji w COP należały: Zakłady 
Zbrojeniowe w Radomiu i Sanoku, Huta Stalowa Wola, fabryki lotnicze w Miel-
cu i Rzeszowie oraz chemiczne w Dębicy i Niedomicach. Zaopatrzenie okręgu 
w niezbędną ilość energii zapewniała specjalnie w tym celu zbudowana elek-
trownia wodna w Rożnowie. Gdynia w 1938 roku stała się największym portem 
handlowym na Bałtyku. Podstawowe zadania Planu Czteroletniego zostały zreali-
zowane do końca 1938 roku. Zachęcony dotychczasowymi doświadczeniami Eu-
geniusz Kwiatkowski przedstawił pięcioletni plan rozwoju gospodarczego Polski. 
Zadania miały być realizowane w trzyletnich odcinkach. Celem ostatecznym mia-
ło być zlikwidowanie różnic gospodarczych i kulturalnych między Polską A i Pol-
ską B. Pierwsze działania w ramach tego planu rozpoczęto latem 1939 roku.

Po śmierci Józefa Piłsudskiego dotychczasowy wykonawca jego polityki 
zagranicznej Józef Beck stał się samodzielnym sternikiem dyplomacji polskiej. 
Nadal obowiązywała zasada równorzędności stosunków z sąsiadami: Rzeszą 
i ZSRR. Równowaga była jednak chwiejna, a gwarancje bezpieczeństwa wątpli-
we. W połowie 1936 roku Edward Rydz-Śmigły rozkazał opracować plan wojny 
z Niemcami. Plan wojny obronnej z ZSRR był niemal gotowy. Brano również 
pod uwagę wariant jednoczesnego uderzenia obu sąsiadów, tzw. Plan R plus N. 
Jednak w tym ostatnim wypadku, wobec wielokrotnej przewagi nieprzyjaciela, 
działania mogły mieć tylko charakter krótkotrwałej demonstracji zbrojnej poprze-
dzającej okupację. Podstawowym zadaniem Becka było możliwie jak najdłuższe 
odsunięcie w czasie agresji ze strony Niemiec lub ZSRR, by Polska mogła się 
do niej przygotować. W obu państwach zwyciężyły najbardziej skrajne formy 
totalitaryzmu i wojna była nieunikniona. W 1937 roku w imię równowagi Polska 
odrzuciła niemieckie zaproszenie do udziału w pakcie antykominternowskim.

Niemiecka ekspansja terytorialna w 1938 roku zniszczyła fundamenty dotych-
czasowej polskiej polityki zagranicznej. Postawa mocarstw zachodnich w spra-
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wie Austrii i Czechosłowacji wróżyła Polsce jak najgorzej. Na Anschluss Austrii 
Polska nie zareagowała, nie chcąc narażać się wielkim mocarstwom. W maju 
1938 roku, gdy już było wiadomo, że Francja i Wielka Brytania nie przyjdą Cze-
chosłowacji z czynną pomocą, rząd Polski postanowił upomnieć się o Zaolzie. 
Ultimatum w tej sprawie Polska wystosowała wówczas, gdy już zapadły decyzje 
o rozbiorze Czechosłowacji. Rzeczpospolita podkreślała odrębność tej akcji i bar-
dzo chłodno przyjęła układ monachijski. 2 października 1938 roku wojska pol-
skie wkroczyły na Śląsk Zaolziański, w przeważającej mierze zamieszkany przez 
Polaków. Zbieżność dat z ruchami wojsk niemieckich spowodowała, że w oczach 
Europy Polska stała się sojusznikiem Niemiec w ramach koalicji antyczeskiej, co 
było wbrew intencjom władz Rzeczypospolitej.

W marcu 1938 roku doszło do ponownego zaostrzenia stosunków polsko-li-
tewskich. Mimo pokojowych deklaracji Piłsudskiego i Voldemarasa, potwierdzo-
nych autorytetem Ligi Narodów, wciąż dochodziło do incydentów granicznych. 
Po jednym z nich w połowie marca rząd polski zażądał nawiązania w ciągu 2 dni 
stosunków dyplomatycznych pod groźbą użycia siły. Czynniki wojskowe w ca-
łym kraju prowadziły kampanię pod hasłem: „Wodzu, prowadź nas na Kowno!”. 
Sam marszałek Rydz-Śmigły przebywał w tym czasie w Wilnie. Cała akcja była 
uzgodniona z litewskimi partiami opozycyjnymi, pragnącymi radykalnej poprawy 
stosunków z Polską. 19 marca Litwa nawiązała z Polską stosunki dyplomatyczne.

Podjęta przez Niemcy w 1938 roku polityka bezpośrednich aneksji wykazała 
całkowitą bezsilność Ligi Narodów i dążenie mocarstw zachodnich do utrzymania 
pokoju za wszelką cenę, także za cenę utraty sojuszników w Europie Środkowej 
i Wschodniej. 24 października 1938 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy 
postawił Polsce ultimatum zbliżone do pierwszej wersji żądań wobec Czechosło-
wacji. Joachim von Ribbentrop zaproponował władzom Rzeczypospolitej przedłu-
żenie układu o nieagresji na 10 do 25 lat, przystąpienie do paktu antykominternow-
skiego i szerokie uprawnienia gospodarcze w Gdańsku. W zamian Polska miała 
się zgodzić na przyłączenie Gdańska do Niemiec i budowę eksterytorialnej linii 
komunikacyjnej, łączącej Rzeszę z Prusami Wschodnimi. Stan napięcia wzrósł po 
rozmowach Becka z Ribbentropem i Hitlerem w styczniu 1939 roku.

W połowie marca 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Pragi. Dzień 
wcześniej, 14 marca, Słowacja proklamowała niepodległość. Z ziem czeskich 
utworzono całkowicie zależny od Rzeszy Protektorat Czech i Moraw. W marcu 
i na początku kwietnia wojska węgierskie opanowały pograniczne powiaty Sło-
wacji i Ruś Zakarpacką, stając się sąsiadem Polski. Państwowość słowacka była 
zbyt słaba, by oprzeć się presji niemieckiej. Ze strategicznego punktu widzenia 
oznaczało to okrążenie Polski od południa.

Dyplomacja polska żywiła pewne nadzieje, że być może dalsza ekspansja Nie-
miec pójdzie w kierunku Bałkanów. Wskazywało na to wymuszenie przez Rze-
szę na Rumunii pod koniec marca 1939 roku traktatu gospodarczego oddającego 
Niemcom na 5 lat kontrolę nad gospodarką rumuńską, a zwłaszcza nad polami 
naftowymi. W tym samym miesiącu Hitler oderwał od Litwy okręg Kłajpedy. Co-



Historia polityczna Polski XX wieku 63

raz bardziej uzależnione od Niemiec Włochy w kwietniu zajęły Albanię, mimo że 
ten kraj utrzymywał z Rzymem przyjazne kontakty, a gospodarczo był od niego 
całkowicie uzależniony.

Dopiero marcowo-kwietniowa fala aneksji dokonanych przez państwa faszy-
stowskie uświadomiła mocarstwom zachodnim powagę sytuacji. Wielka Brytania 
dokonała radykalnego zwrotu w swojej polityce i postanowiła zbudować kon-
tynentalną zaporę, która powstrzyma dalszą agresję Niemiec. Francja przyjęła 
nowe stanowisko brytyjskie, podporządkowując się całkowicie decyzjom Londy-
nu. Pierwszym krokiem na tej drodze było udzielenie w marcu i kwietniu gwaran-
cji brytyjsko-francuskich Polsce, a w dalszej kolejności Rumunii i Grecji.

Wielka Brytania była potęgą kolonialną i morską, lecz siły lądowe miała nie-
wielkie i oparte na zaciągu ochotniczym. Dlatego wartość gwarancji miała przede 
wszystkim wymiar polityczny. Hitler nie zamierzał dalej ukrywać swoich planów. 
W Niemczech nasiliła się rewizjonistyczna kampania antypolska. Na początku 
kwietnia Hitler podpisał dyrektywę „Fall Weiss” – plan ataku na Polskę. 28 kwiet-
nia podczas przemówienia w Reichstagu wymówił polsko-niemiecki układ o nie-
agresji. 3 maja minister Józef Beck odrzucił żądania niemieckie i wskazał na fakt, 
że gwarancje brytyjskie służą pokojowi, a nie wojnie. Społeczeństwo polskie po 
raz pierwszy dowiedziało się o naciskach niemieckich.

Zdaniem mocarstw zachodnich bardzo ważne było stanowisko Związku 
Radzieckiego. Optymistycznie nastawiona Francja zakładała, że ZSRR będzie 
kontynuować politykę podtrzymywania ładu wersalskiego. Potwierdzało tę tezę 
zawarcie w lutym 1939 roku polsko-radzieckiej umowy handlowej. W kwietniu 
Stalin zaproponował Anglii i Francji zawarcie układu, w którym wszystkie trzy 
mocarstwa miały się zobowiązać do udzielenia pomocy każdemu zagrożonemu 
państwu sąsiadującemu ze Związkiem Radzieckim. W praktyce jedyną armią 
zdolną do udzielenia natychmiastowej pomocy byłaby Armia Czerwona. Sąsie-
dzi ZSRR, lepiej znający realia, obawiali się gwarancji trójstronnej, zdając sobie 
sprawę z ceny, jaką trzeba by za tę pomoc zapłacić.

W marcu 1939 roku na XVII Zjeździe WKP(b) po raz pierwszy Stalin publicz-
nie zapowiedział możliwość kolejnego zwrotu w radzieckiej polityce zagranicz-
nej. W początkach maja nowym komisarzem spraw zagranicznych został Wiacze-
sław Mołotow. W odróżnieniu od Litwinowa reprezentował on wielkorosyjską 
tradycję imperialną, tyle że realizowaną przez państwo komunistyczne. Związek 
Radziecki zaczął prowadzić równolegle rokowania dyplomatyczne z mocarstwa-
mi zachodnimi oraz Niemcami. W czerwcu Mołotow zażądał od Francji i Wielkiej 
Brytanii zgody na udzielenie pomocy państwom bałtyckim nawet wtedy, gdyby 
one same tego nie chciały. 24 lipca został podpisany układ trójstronny francusko-
-brytyjsko-radziecki o udzieleniu pomocy wzajemnej w razie agresji na sygnata-
riuszy porozumienia, a także państwo będące z którymś z nich w sojuszu. Układ 
miał wejść w życie dopiero po zawarciu odpowiednich konwencji wojskowych.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego układ ten nie miał żadnej 
wartości. Na dwa tygodnie przed jego podpisaniem rozpoczęły się tajne rokowa-
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nia niemiecko-radzieckie. Oferta III Rzeszy była dla Stalina znacznie atrakcyj-
niejsza. Hitler oferował ZSRR pakt o nieagresji, zapowiadał inwazję na Polskę 
i jej podział między oba państwa oraz mediację w konfl ikcie radziecko-japońskim 
na Dalekim Wschodzie. 23 sierpnia 1939 roku został zawarty w Moskwie pakt 
o nieagresji, zwany układem Ribbentrop–Mołotow. Dodatkowy tajny protokół do 
układu przewidywał podział Europy Środkowej i Wschodniej między oba pań-
stwa. W Polsce linia ich interesów miała biec wzdłuż rzek Narew–Wisła–San. 
Litwa miała się znaleźć w strefi e niemieckiej, natomiast Finlandia, Estonia, Ło-
twa i oderwana od Rumunii Besarabia w strefi e radzieckiej. Rozbioru tej części 
Europy dokonano zatem na tydzień przed wybuchem wojny.

Wojna obronna Polski 1939 roku

W połowie kwietnia 1939 roku Niemcy rozpoczęły bezpośrednie przygoto-
wania do ataku na Polskę, ukryte pod kryptonimem „Fall Weiss”, a 28 kwietnia 
wypowiedziały polsko-niemiecką deklarację o nieagresji z 1934 roku. Groźba 
niemieckiej hegemonii w Europie Środkowej skłoniła Wielką Brytanię i Francję 
do rezygnacji z polityki ustępstw. Chcąc umocnić polski opór, rząd brytyjski jed-
nostronnie zagwarantował 31 marca 1939 roku nienaruszalność terytorium Polski, 
a w tydzień później podpisał w Londynie dwustronny układ gwarancyjny. Również
Francja potwierdziła swoje zobowiązania sojusznicze wobec Polski. Równo-
cześnie rządy Francji i Wielkiej Brytanii podjęły rozmowy z rządem radzieckim 
w sprawie współpracy w przypadku nowej agresji niemieckiej. Rokowania prze-
biegały bardzo opornie. Nie ułatwiała też rokowań postawa Polski i Rumunii, 
które nie wyrażały zgody na przemarsz wojsk radzieckich przez ich terytorium 
w razie konfl iktu z Niemcami, z obawy przed nieuniknioną zdaniem tych państw 
sowietyzacją kraju. Państwa te nie zostały zaproszone na rozmowy moskiew-
skie, co dodatkowo pogłębiało nieufność Warszawy i Bukaresztu. Planowany 
już wówczas przez Stalina zwrot zapewnić miał ZSRR nawiązanie przyjaznych 
stosunków z Niemcami i tym samym zmniejszenie zagrożenia japońskiego na 
Dalekim Wschodzie. 19 sierpnia 1939 roku podpisana została umowa handlowa 
niemiecko-radziecka, a 23 sierpnia, już po zerwaniu rozmów z państwami za-
chodnimi, podpisano pakt o nieagresji, zwany układem Ribbentrop–Mołotow. 
Do układu dołączony został tajny protokół, przewidujący podział stref intere-
sów w Europie Środkowo-Wschodniej na wypadek wojny. Kwestię utrzymania 
niepodległości państwa polskiego uzależniano od rozwoju wypadków politycz-
nych. Pakt 23 sierpnia uważano wówczas w Moskwie za niezwykle korzystny 
dla bezpieczeństwa państwa radzieckiego zwrot w polityce międzynarodowej. 
Przed ZSRR otwierała się droga do przesunięcia granic państwowych o 200–300 
km na zachód. Zaskoczona tempem wydarzeń Wielka Brytania zdecydowała 
się podpisać 25 sierpnia układ o wzajemnej pomocy z Polską. Na wiadomość 
o podpisaniu układu polsko-brytyjskiego Hitler odwołał rozkaz o rozpoczęciu 
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ataku na Polskę przewidzianego na 26 sierpnia. Rozpoczął się ostatni tydzień 
pokoju w Europie i sondowania przez III Rzeszę prawdziwych zamiarów Francji 
i Wielkiej Brytanii. Gdy 31 sierpnia Niemcy upewniły się, że Polska nie otrzyma 
natychmiastowej pomocy swoich sojuszników, Hitler wydał ostateczny rozkaz 
ataku na Polskę, 1 września 1939 roku.

Porównanie potencjałów III Rzeszy i Polski w 1939 roku wypadało zdecydo-
wanie korzystnie dla Niemiec. Niemal dwukrotna przewaga w ludności, pogłę-
biona przez fakt istnienia w Polsce znacznego odsetka mniejszości narodowych, 
w tym ponad 900 tys. mniejszości niemieckiej, a wielokrotna, gdy porównać 
gospodarkę obu państw, znalazły swoje odbicie w stanie przygotowań do woj-
ny i organizacji sił zbrojnych. W latach 1936–1939 wydano w Polsce na obronę 
ponad połowę całości wydatków państwowych. Potencjał gospodarczy Niemiec 
pozwalał na wydatki 47-krotnie większe. Słuszne z politycznego punktu widze-
nia założenie obrony zachodnich rubieży Rzeczypospolitej było niekorzystne 
z militarnego, pociągając za sobą tragiczne skutki natury wojskowej we wrześ-
niu 1939 roku. Naczelne Dowództwo zdawało sobie sprawę z powagi sytuacji, 
ale oddanie bez walki Wielkopolski i Pomorza grozić mogło bezpowrotną ich 
utratą. Gdyby Niemcy osiągnęli te ziemie bez walki i wystąpili z propozycjami 
pokojowymi, nowe Monachium byłoby nieuniknione. W tej sytuacji siły polskie 
rozlokowane półkolem wzdłuż granic państwa miały, po stoczeniu bitwy granicz-
nej, przejść do odwrotu. Ostateczna linia obrony przebiegać miała wzdłuż Narwi, 
Wisły i Sanu. Zakładano, że w miarę wycofywania się na wschód linia frontu 
uległaby skróceniu, a tym samym wzrastałaby skuteczność obrony polskiej.

Zagrożenie Polski miało poważny wpływ na sytuację polityczną w kraju. Par-
tie opozycyjne prowadziły kampanię polityczną pod hasłami utworzenia Rządu 
Zaufania Narodowego. Większość legalnie działających stronnictw politycznych 
przystąpiła do Komitetu Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Powstał szeroki ruch 
społeczny na rzecz wzmacniania obronności kraju. Ustanowiono Fundusz Obro-
ny Narodowej. Od chwili jego utworzenia w 1936 roku do kwietnia 1939 roku na 
Fundusz Obrony Narodowej wpłynęło ogółem 11 mln 640 tysięcy złotych. Prze-
kazywano na ten cel wyroby ze srebra i złota, pamiątki rodzinne, obrączki, syg-
nety, biżuterię, nierzadko przedmioty o unikatowej wartości muzealnej. Spośród 
mniejszości narodowych przywiązanie do Polski jako swojej ojczyzny okazywali 
Żydzi i Białorusini, czynnie uczestniczący w manifestacjach patriotycznych, inne 
natomiast przyjmowały postawę wyczekującą. Wrogo zachowywali się nacjona-
liści ukraińscy i Niemcy o przekonaniach narodowosocjalistycznych.

Polska nie miała prowadzić wojny w osamotnieniu. Sojusz z Francją z 1921 
roku, układ o wzajemnej pomocy z Wielką Brytanią z sierpnia, poprzedzony gwa-
rancjami brytyjskimi dla Polski z kwietnia 1939 roku, i przychylna neutralność 
sojuszniczej Rumunii stanowiły podstawę polskiej koncepcji wojny koalicyjnej. 
Rzeczywistość jednak w sposób bardzo bolesny przekreśliła polskie plany. Wielka 
Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom 3 września. Wraz z Wielką 
Brytanią w stanie wojny z Rzeszą znalazły się jej dominia: Australia, Kanada, 
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Nowa Zelandia i Związek Południowej Afryki. Wypowiedzenie wojny w niczym 
jednakże nie zmieniło militarnego położenia Polski, ponieważ mocarstwa zachod-
nie nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań. Naprzeciw 90 dywizji francuskich 
stało 40 niemieckich, w większości rezerwowych. Tymczasem po napaści Nie-
miec na Polskę ofensywa na Zachodzie ograniczyła się do przekroczenia granicy 
Rzeszy i zajęcia kilkudziesięciu miejscowości na przedpolach Linii Maginota.

Wojna wybuchła 1 września 1939 roku o świcie. Niemcy wszędzie napot-
kali zdecydowany opór. Po trzech dniach bitwy granicznej poszczególne armie 
polskie zaczęły przechodzić do odwrotu. 3 września w Grudziądzu połączyły 
się wojska niemieckie nacierające ze środkowego Pomorza i Prus Wschodnich, 
odcinając obrońców Wybrzeża od reszty kraju. Rozcięcie frontu polskiego pod 
Częstochową otworzyło Niemcom drogę na Warszawę. Odwrót Armii „Kraków”, 
zagrożonej szybkim posuwaniem się kolumn nieprzyjaciela, przekreślił polski 
plan obrony. Między 2 a 3 września zajęty został przez Niemców Górny Śląsk. 
6 września oddziały Wehrmachtu weszły do Krakowa. Dzień wcześniej, po za-
jęciu Piotrkowa Trybunalskiego, zagrożona bezpośrednio została Warszawa. Na 
południe od stolicy wojska niemieckie dotarły do Dęblina i Sandomierza. Bitwa 
graniczna została przegrana.

W tak zarysowującej się sytuacji już 4 września rozpoczęto ewakuację na-
czelnych władz Rzeczypospolitej na wschód, do Brześcia Litewskiego i Lubli-
na. W tym samym kierunku wędrowały masy rezerwistów wierzących, że tam, 
za Wisłą czy Bugiem, zostaną wcieleni do jednostek rezerwowych i będą mo-
gli walczyć. Towarzyszyły im kolumny uciekinierów, których z domu wygnał 
strach przed barbarzyństwem najeźdźców i zarządzenia ewakuacyjne władz. Na 
terenach zajętych przez Niemców szalał terror. Mniejszość niemiecka na Śląsku 
aktywnie wspierała wkraczające oddziały. Znaczna liczba dywersantów niemie-
ckich ujawniła się też na Pomorzu i w Wielkopolsce. W Bydgoszczy mniejszość 
niemiecka podjęła 3 września próbę opanowania miasta. Akcja ta, przeprowadzo-
na przez dywersantów przerzuconych z Rzeszy i miejscowych Niemców, miała 
udokumentować prawa niemieckie do tych ziem. Ważne miejsce w świadomości 
Polaków odegrała obrona Wybrzeża. Wolne Miasto Gdańsk opanowane zostało 
przez miejscowych hitlerowców i gdańskie formacje policyjne już w pierwszym 
dniu wojny. Zaatakowano budynki i instytucje polskie. Polscy gdańszczanie stali 
się pierwszymi więźniami obozu koncentracyjnego w Stutthofi e. Cały dzień trwa-
ły walki o Pocztę Polską. Do działań morskich przeciwko Polsce Niemcy użyli 
większość sił fl oty bałtyckiej. Strona polska, obawiając się zniszczenia całości sił 
w Zatoce Gdańskiej, jeszcze przed wybuchem wojny przeprowadziła operację 
„Pekin”. Trzy polskie niszczyciele znalazły schronienie w sojuszniczych portach 
brytyjskich. Na straży Wybrzeża pozostała większość sił morskich. Po postawie-
niu zapór minowych w Zatoce Gdańskiej okręty podwodne przeszły 7 września 
na środkowy Bałtyk z zadaniem zwalczania żeglugi niemieckiej do Prus Wschod-
nich. Tego samego dnia Niemcy zacieśnili pierścień wokół Gdyni od Wejherowa 
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po Orłowo. Walki trwały do 19 września na Kępie Oksywskiej i początków paź-
dziernika na Półwyspie Helskim. 

Przełomowe znaczenie mogła mieć polska kontrofensywa nad Bzurą. Dowód-
cy armii „Poznań” i „Pomorze” podjęli decyzję o przejęciu inicjatywy w swe ręce 
i uderzeniu znad Bzury w kierunku południowym. Natarcie miało otworzyć obu 
armiom drogę na Warszawę. Ten zwrot zaczepny całkowicie zaskoczył Niemców. 
Uderzenia w odsłonięte skrzydło niemieckiej 8. Armii nacierającej na Warsza-
wę przyniosło odzyskanie Łęczycy i Łowicza. Wzrastająca jednak siła obrony 
niemieckiej uniemożliwiła dalsze natarcie na Łódź i spowodowała zmianę pla-
nów. Na zapleczu wojsk walczących z Niemcami Naczelne Dowództwo zaczęło 
tworzyć siły drugiego rzutu, przeznaczone do utrzymania głównej linii obronnej 
na wschód od Wisły. Plan Naczelnego Wodza na tym etapie wojny przewidy-
wał: oparcie zasadniczej obrony o wschodnią Małopolskę i południowy Wołyń; 
zebranie tutaj wszystkich wolnych sił i wytrwanie do czasu ujawnienia się skut-
ków mającej lada dzień rozpocząć się ofensywy francuskiej; ponadto planowano 
wyodrębnienie dwóch całkowicie zamkniętych obszarów oporu: 1 – Warszawy 
łącznie z Modlinem, 2 – Polesia. Ich zadanie polega na zatrzymaniu na sobie 
maksimum sił niemieckich w celu uzyskania czasu na zorganizowanie obrony 
Małopolski i Wołynia.

Najbliższe dni – jak się okazało – przekreślić miały koncepcję przedmościa 
rumuńskiego. 12 września wojska niemieckie pojawiły się pod Lwowem i Dro-
hobyczem. 16 września zagrożony został Włodzimierz Wołyński. Tego też dnia 
prezydent Ignacy Mościcki, rząd i Naczelny Wódz rozpoczęli marsz ku granicy ru-
muńskiej. Józef Beck uzyskał zapewnienie Rumunów o gotowości przyjęcia władz 
Rzeczypospolitej. Ostateczną decyzję o opuszczeniu terytorium państwa i ewaku-
acji władz do Rumunii przyśpieszyła wiadomość o nocie rządu radzieckiego.

Pomimo zawarcia układu z Niemcami Związek Radziecki kontynuował grę 
na dwie strony. Politycy ZSRR, przygotowując alibi na przyszłość, nie zamierzali 
wszczynać kroków wojennych przed upadkiem Warszawy. Dopiero przekroczenie 
przez wojska niemieckie linii demarkacyjnej wyznaczonej układem z 23 sierpnia 
i groźba utworzenia przez Niemców państwa ukraińskiego zmieniły stanowisko 
ZSRR. 17 września 1939 roku o godz. 3.00 nad ranem zastępca komisarza lu-
dowego spraw zagranicznych, Władimir Potiomkin, oświadczył ambasadorowi 
polskiemu w Moskwie, Wacławowi Grzybowskiemu, że w świetle rozwoju sytu-
acji militarnej na ziemiach polskich straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy 
ZSRR a Polską. Ambasador Grzybowski odmówił przyjęcia noty, wskazując na 
wspólnotę słowiańskich interesów wobec zagrożenia niemieckiego i fakt konty-
nuowania prac przez rząd polski na własnym terytorium. Strona radziecka nie 
przyjęła stanowiska polskiego i o godz. 4.00 rano wojska dwóch frontów: Bia-
łoruskiego i Ukraińskiego, w sile miliona żołnierzy, przekroczyły granice Rze-
czypospolitej. Przystępując do działań wojennych, Związek Radziecki pogwałcił 
polsko-radziecki pakt o nieagresji, którego ważność upływała 31 grudnia 1945 
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roku, jak również zobowiązania wynikające z umów wielostronnych, a zwłaszcza 
członkostwa Ligi Narodów. 

Agresja nastąpiła w chwili, gdy impet niemieckiego natarcia wyraźnie osłabł. 
Zdaniem generała Jodla zapasy amunicji niemieckich armii polnych w dniu 
17 września nie przekraczały 10 dni intensywnych działań wojennych. Położenie 
nacisku na działania Frontu Ukraińskiego wyraźnie wskazuje hierarchię zadań 
operacyjnych Armii Czerwonej. Pierwszoplanowym zadaniem było zniszczenie 
armii polskiej na Wołyniu i Podolu, by uniemożliwić Polsce dalszy opór. Prze-
kraczające 17 września granicę Polski wojska radzieckie napotkały opór jedno-
stek Korpusu Ochrony Pogranicza i innych oddziałów ochraniających granicę 
wschodnią. Władze Rzeczypospolitej, zaskoczone tempem wydarzeń, nie wie-
działy, jaką przyjąć postawę wobec Armii Czerwonej – wróg czy sprzymierzeniec. 
Dezorientację 300-tysięcznej armii polskiej na Kresach Wschodnich przerwała, 
ale tylko częściowo, dyrektywa generalna Naczelnego Wodza, wydana 17 wrześ-
nia w godzinach popołudniowych. Nakazywała ona podejmowanie walki tylko 
w razie natarcia lub próby rozbrojenia. Dowódcy mieli podejmować rozmowy 
z Armią Czerwoną w sprawie swobodnego przemarszu do granicy węgierskiej 
lub rumuńskiej. Na skutek złej łączności dyrektywa nie dotarła do znacznej części 
garnizonów i ugrupowań polskich. W tej sytuacji każdy z dowódców podejmo-
wał decyzję na własną rękę, zgodnie z oceną sytuacji. Część oddziałów złożyła 
broń lub przeszła granicę państw sąsiednich, gdzie została internowana. Na pół-
nocy toczono boje na Wileńszczyźnie, pod Oranami i w obronie Grodna. W wal-
kach z oddziałami polskimi broniącymi twierdzy w Brześciu Litewskim doszło 
do współdziałania wojsk niemieckich i radzieckich. Opór polski na ziemiach 
wschodnich zaczął wygasać 30 września. Działaniom Armii Czerwonej w Polsce 
towarzyszyły od samego początku zbrodnie wojenne. W Grodnie wymordowano 
130 uczniów i podchorążych broniących miasta. Do podobnych wydarzeń do-
chodziło na całym froncie polsko-radzieckim. Ginęli nie tylko ofi cerowie – mor-
dowano policjantów, ziemian, sędziów, urzędników państwowych i nauczycieli.

W nocy z 17 na 18 września prezydent, rząd i Naczelny Wódz przekroczy-
li granicę rumuńską. Początkowo tliła się nadzieja na kierowanie wydarzenia-
mi w kraju z terytorium „przyjaźnie neutralnego” państwa. Rząd rumuński nie 
zamierzał jednak ryzykować pogorszenia stosunków z niechętnymi Polsce pań-
stwami i internował władze Rzeczypospolitej. Zgodnie z zawartymi porozumie-
niami rząd polski miał nadzieję na swobodny przejazd przez terytorium neutralnie 
przyjaznego państwa do Francji. O internowaniu zadecydowały przede wszyst-
kim naciski niemieckie, a także niezbyt przychylny stosunek rządu francuskiego 
do obozu rządzącego przed wojną w Polsce. Nie bez znaczenia były też naciski 
rządu radzieckiego na Rumunię, by nie dopuściła do gromadzenia się większych 
sił polskich na Pokuciu. 22 września Lwów został poddany Sowietom po wielo-
dniowych ciężkich walkach z Niemcami. Trwające od 8 września walki o stolicę 
zakończyły się kapitulacją Warszawy i wejściem do niej 30 września oddziałów 
niemieckich. Twierdza w Modlinie skapitulowała dzień wcześniej. Pomimo pa-
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nowania na morzu, w powietrzu i wielokrotnej przewagi na lądzie, Niemcy zdo-
łali do 1 października zdobyć tylko niewielki skrawek Półwyspu Helskiego, po 
miejscowość Chałupy. Wobec jednak beznadziejności położenia dowódca Helu, 
komandor Włodzimierz Steyer, 2 października skapitulował. Idąca na odsiecz 
walczącej Warszawie Samodzielna Grupa Operacyjna (SGO) „Polesie” gen. 
Franciszka Kleeberga zaskoczona została 30 września wiadomością o kapitulacji 
stolicy. Gen. Kleeberg postanowił kontynuować marsz na Dęblin, zdobyć skła-
dy amunicyjne, a następnie przejść w Góry Świętokrzyskie. Czterodniowa (2–5 
października) bitwa 17 tys. żołnierzy SGO „Polesie” pod Kockiem była ostatnią 
wielką bitwą wojny obronnej. Siły polskie nie zostały w niej zniszczone, a o ka-
pitulacji zadecydowała sytuacja ogólna.

Złożenie broni przez ostatnią regularną armię polską nie oznaczało, że walka 
ustała. Od początku wojny w większych kompleksach leśnych operowały oddzia-
ły złożone z żołnierzy rozbitych jednostek. Pierwsi partyzanci pojawili się w Bo-
rach Tucholskich, potem w puszczach: Białej, Niepołomickiej, Sandomierskiej, 
Białowieskiej i na Suwalszczyźnie. Żywot ich był najczęściej krótki. Żołnierska 
śmierć, niewola lub przedzieranie się do Armii Polskiej we Francji kładło kres 
ich istnieniu. Nieliczne, jak oddział majora „Hubala” Henryka Dobrzańskiego, 
przetrwały do wiosny 1940 roku, lub jak grupa podchorążego Mikołaja Kossaka 
w Lasach Janowskich do czasu pojawienia się oddziałów konspiracyjnej party-
zantki wiosną 1942 roku. 

Epopea wrześniowa należy do najważniejszych czynników kształtujących 
świadomość narodową Polaków po II wojnie światowej. Jednocześnie wystąpił 
głęboki kryzys polityczny i stopniowe przewartościowanie dotychczas obowiązu-
jących koncepcji geopolitycznych. Polityka zagraniczna Józefa Becka nie cieszy-
ła się zrozumieniem i poparciem sojuszniczej Francji. Francuskie i brytyjskie so-
jusze nie zmieniły faktycznego politycznego i wojskowego osamotnienia Polski. 
Ich wyłącznym celem było powstrzymanie Hitlera przed użyciem siły, a gdyby 
tego nie udało się osiągnąć, należało skierować Niemcy na wschód, przeciwko 
Polsce. Dyplomacja niemiecka na początku wojny starała się przekonać Europę, 
że wojna polsko-niemiecka jest w istocie lokalnym konfl iktem o podłożu tery-
torialnym i chodzi wyłącznie o obalenie „niesprawiedliwych” granic z traktatu 
wersalskiego. Czynnikiem osłabiającym też wolę aliantów udzielenia Polsce po-
mocy była próba mediacji włoskiej w sporze polsko-niemieckim. Wypowiedzenie 
3 września wojny Niemcom przez Wielką Brytanię, Francję, a następnie przez 
dominia brytyjskie, nie oznaczało rozpoczęcia działań wojennych na zachodzie. 
Sojusznicy nie wywiązali się z przyjętych na siebie zobowiązań. Armia francu-
ska miała trzykrotną przewagę nad siłami pozostawionymi przez Hitlera nad Re-
nem. Wojska niemieckie na zachodzie niemal całkowicie pozbawione były broni 
pancernej i lotnictwa, a posiadane zapasy pozwalały według ocen sztabowców 
niemieckich – na 3 dni walki. Sami Francuzi ochrzcili tę sytuację mianem „dziw-
nej wojny”. Zdecydowanie odrzucono wcześniejsze polskie propozycje, aby na 
wypadek wojny lotnictwo francuskie dokonało nalotów na ważne punkty stra-
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tegiczne Rzeszy. Francja odmówiła nalotów na Niemcy, obawiając się odwetu, 
a Wielka Brytania nie chciała ryzykować utraty swych eskadr myśliwskich w Pol-
sce. Na posiedzeniu Rady Najwyższej Sprzymierzonych w Abbeville 12 września 
1939 roku Francja i Wielka Brytania postanowiły, że nie udzielą Polsce pomocy 
wojskowej. W tym samym czasie wstrzymano lokalne działania zaczepne armii 
francuskiej w rejonie Zagłębia Saary.

W połowie września, jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tery-
torium Rzeczypospolitej, zostały nawiązane kontakty opozycji antysanacyjnej 
z władzami francuskimi. Francja była zainteresowana przejęciem steru spraw 
polskich przez polityków związanych z opozycyjnym Frontem Morges. Pod naci-
skiem Francji i Wielkiej Brytanii prezydent Ignacy Mościcki skorzystał ze swoich 
uprawnień konstytucyjnych i mianował prezydentem Władysława Raczkiewicza. 
30 września 1939 roku utworzony został w Paryżu nowy rząd polski, na czele 
którego stanął gen. Władysław Sikorski. Wybuch wojny niemiecko-polskiej prze-
ciął łańcuch łatwych pokojowych zwycięstw Hitlera w Europie. Trzecia Rzesza, 
napadając na Polskę, realizowała program zapowiadany przez narodowych socja-
listów na długo przed wojną. Wojna ta stała się początkiem wielkiego konfl iktu 
światowego, a Niemcy, wbrew swym pierwotnym planom, zmuszeni zostali do 
prowadzenia wojny z koalicją. Kampania polska nie była łatwym zwycięstwem. 
Niemcy stoczyli ponad półtora tysiąca bitew i potyczek. Pomimo wyraźnej prze-
wagi liczebnej i technicznej wiele tych starć kończyło się taktycznym sukcesem 
Polaków. Straty niemieckie w sprzęcie pancernym i lotnictwie sięgały 1/3 sił rzu-
conych do walki. Armia niemiecka z całą bezwzględnością wprowadzała metody 
wojny totalnej. Przeciwnikiem było nie tylko wojsko, ale także ludność cywilna. 
Atakowano z powietrza i lądu otwarte, niebronione miasta i wsie. Ostrzeliwano 
kolumny uciekinierów na drogach, a nawet zdarzały się przypadki mordowania 
jeńców wojennych. Na skutek działań wojennych straciło życie co najmniej 300 
tys. cywilów obywateli polskich, w tym wiele kobiet i dzieci. Na Węgry przedo-
stało się 40 tys. żołnierzy, a do Rumunii 30 tys. Wojsku towarzyszyło uchodźstwo 
cywilne, liczące co najmniej 25 tys. osób. Uchodźcy uzyskali dużą pomoc i opie-
kę rządów obu tych państw.

Jeszcze w trakcie działań wojennych 22 września uzgodniona została między 
Niemcami i ZSRR tymczasowa linia demarkacyjna, biegnąca wzdłuż Pisy, Na-
rwi, Bugu i Sanu. 27 września 1939 roku w Moskwie rozpoczęły się rozmowy 
radziecko-niemieckie na temat przyszłej granicy. Niemcy nie mieli sprecyzowa-
nej koncepcji uregulowania spraw polskich. Rozpatrywano możliwość utworze-
nia uzależnionego od Rzeszy szczątkowego państwa polskiego, liczącego 13–20 
mln mieszkańców. Nowe państwo w tajnych planach niemieckich odgrywałoby 
rolę bastionu antyradzieckiego na Wschodzie. Jego zachodnia granica miałaby 
przebieg zgodny z granicą państwową II Rzeszy z 1914 roku, a wschodnia odpo-
wiadałaby linii Curzona, wzdłuż osi Grodno–Przemyśl. Projekt niemiecki spot-
kał się ze zdecydowanym sprzeciwem Stalina, który nie chciał wiązać sobie rąk 
w sprawie polskiej. W zawartym 28 września między ZSRR a III Rzeszą układzie 
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o przyjaźni i granicach ustanowiono granicę ich interesów państwowych na ob-
szarze byłego Państwa Polskiego. Linia graniczna nawiązywała do projektu lorda 
Curzona ze znacznymi odchyleniami na zachód na Białostocczyźnie i na południu 
Polski. Zamiast przewidywanej układem sierpniowym linii Narew, Wisła, San 
– jako zachodniej granicy strefy interesów ZSRR w Polsce, przyjęta została linia: 
Pisa, Narew do Ostrołęki, Małkinia, Bug i San od Leżajska do jego źródeł. W za-
mian za cofnięcie linii granicznej na Bug Niemcy zrezygnowali z objęcia swymi 
wpływami Litwy. Układ z 28 września regulował nie tylko sprawy graniczne, 
lecz całość stosunków radziecko-niemieckich po załamaniu się Polski. Układo-
wi towarzyszyły tajne protokoły. Pierwszy z nich dotyczył zniewolenia neutral-
nej dotąd Litwy, drugi mówił o współdziałaniu III Rzeszy i ZSRR w zwalczaniu 
wszelkich przejawów polskiego oporu.

Sytuacja narodu polskiego na ziemiach anektowanych 
przez ZSRR 1939–1941

Ziemie, które na mocy układu z 28 września 1939 roku znalazły się pod oku-
pacją radziecką, otrzymały nazwę Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. 
Miało to zatrzeć wszelki ślad ich polskości. Po przekazaniu Litwie w dniu 18 paź-
dziernika 1939 roku obszaru Wilna pod okupacją radziecką pozostało 50% tery-
torium II Rzeczypospolitej wraz z 14,3 milionami ludności. Polacy stanowili 45% 
mieszkańców tych ziem. Bezwzględną większość stanowili na Białostocczyźnie, 
we Lwowie, na Podolu i na przekazanej Litwie Wileńszczyźnie.

W pierwszych tygodniach zarząd zaanektowanych ziem sprawowały ustano-
wione przez Armię Czerwoną tymczasowe zarządy miast, powiatów i obwodów. 
Systematycznie rozbudowywano aparat partyjno-administracyjny i policyjny 
(NKWD). Wobec rozwiązania w 1938 roku przez III Międzynarodówkę KPP 
i związanych z nią KPZU i KPZB władze radzieckie stworzyły administrację 
z osób skierowanych tu z innych rejonów Związku Radzieckiego. Spośród miesz-
kańców okupowanych ziem Rzeczypospolitej wciągano do współpracy wyłącz-
nie środowiska wrogo nastawione do Polski i Polaków.

W październiku przystąpiono do organizowania wyborów do zgromadzeń lu-
dowych. Kampania prowadzona była pod hasłami konfi skaty wielkiej własności 
ziemskiej, nacjonalizacji banków i przemysłu oraz włączenia tych ziem do repub-
lik radzieckich – Białoruskiej i Ukraińskiej. Przeprowadzono rewolucję agrarną. 
Tworzone z inspiracji władz komitety włościańskie otrzymały prawo bezzwłocz-
nego podziału dóbr należących do ziemian, klasztorów i polskiego skarbu. Pro-
wadzona pod hasłami rewolucji społecznej akcja wyborcza adresowana była do 
najbiedniejszych warstw ludności białoruskiej, polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. 
Wybory przeprowadzono zgodnie z zasadami obowiązującymi w ZSRR. Głoso-
wano na jedną listę, na której umieszczono nazwiska osób uprzednio zaakcepto-
wanych przez władze okupacyjne. Same wybory przebiegły w atmosferze terroru, 
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aresztowań prewencyjnych i obstawiania lokali wyborczych siłami policyjnymi. 
Powstałe w wyniku wyborów Zgromadzenia Ludowe: Zachodniej Ukrainy w dniu 
27 października i Zachodniej Białorusi – 29 października podjęły uchwały o przy-
stąpieniu do ZSRR. 29 listopada 1939 roku, wbrew prawu międzynarodowemu, 
wszystkim osobom zamieszkałym na terenach wcielonych nadano obywatelstwo 
radzieckie. Osoby w wieku poborowym zostały objęte obowiązkiem powszechnej 
służby wojskowej w Armii Czerwonej. W pracy powołanych do życia kolabora-
cyjnych zgromadzeń ludowych uczestniczyli również Polacy. Na Białorusi zasia-
dało ich 127, czyli około 16% deputowanych. Podobne proporcje ukształtowały 
się na Ukrainie. W Radzie Najwyższej ZSRR społeczność polską reprezentowali 
m.in. Stefan Jędrychowski, Jan Turlejski i Wanda Wasilewska.

Polityka radziecka na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej zmierzała do 
pełnej integracji tych ziem w ramach ZSRR. Wprowadzono zróżnicowane formy 
terroru oraz indoktrynacji, w zależności od potencjalnej siły oporu stawianego 
nowej władzy. Najcięższe represje spadły na narody posiadające w pełni rozwi-
nięte poczucie tożsamości narodowej – Polaków i Ukraińców, a po czerwcu 1940 
roku na narody bałtyckie. Z polecenia centralnych władz NKWD opracowano od-
rębne dla każdej republiki radzieckiej, a czasami i narodowości, listy „elementów 
antysowieckich”. Zachowane tajne rozporządzenie komisarza NKWD Litewskiej 
SRR z 1940 roku nakazywało wciągnąć do ewidencji osoby, które ze względu na 
swą społeczną i polityczną przeszłość, nastroje szowinistyczne, przekonania reli-
gijne i inne są przeciwnikami ustroju. W praktyce stanowiło to podstawę nieogra-
niczonego masowego terroru. Na listach należało umieścić wszystkich członków 
partii niekomunistycznych, od anarchistów i trockistów poczynając, a na partiach 
prawicowych kończąc, wszystkich członków korporacji studenckich, organizacji 
strzeleckich, młodzieżowych, organizacji sportowych, byłych żandarmów, poli-
cjantów, byłych pracowników policji i więziennictwa, byłych ofi cerów wszyst-
kich armii niesowieckich, byłych ochotników armii „białych” i innych armii an-
tysowieckich, wszystkich uchodźców, emigrantów politycznych, reemigrantów, 
repatriantów, wszystkich przedstawicieli fi rm zagranicznych i pracowników by-
łych urzędów państwowych, osoby utrzymujące łączność z zagranicą lub z posel-
stwami i konsulatami państw obcych, byłych pracowników Czerwonego Krzyża, 
członków stowarzyszeń religijnych, duchownych, personel kościelny i „aktyw 
religijny”, a także byłą szlachtę, ziemian, kupców, bankierów, przemysłowców, 
którzy posługiwali się pracownikami najemnymi, właścicieli przedsiębiorstw, ho-
teli i restauracji.

Przytoczona lista nie wymienia wszystkich kategorii prześladowanych, jak 
np. osób schwytanych na próbie przedostania się przez granicę radziecką. Osoby 
aresztowane skazywano często za lojalną pracę na rzecz Polski, jako „przestęp-
stwo przeciw rewolucji i interesom proletariatu”. Radzieckie sądy specjalne nie 
uznawały prawa oskarżonych do obrony. Represje – w postaci deportacji – obej-
mowały zróżnicowane kategorie osób, które kwalifi kowano do jednej z trzech 
grup: „aresztowani” – osoby skazane na 3–15 lat łagru; „specprzesiedleńcy” 
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– ograniczona swoboda ruchów, ciężkie warunki pracy i obozowe normy żywnoś-
ciowe; „wolni zesłańcy” – nie zmuszani do pracy, ale zarazem pozbawieni środ-
ków do życia. Regułą było rozdzielanie rodzin: mężczyźni zasilali dwie pierwsze 
z wymienionych kategorii, kobiety, dzieci i starcy ostatnią.

Przeprowadzone przez władze radzieckie reformy, przejęcie i dewastacja ma-
jątku, wymiana pieniędzy i zablokowanie kont, masowy wykup towarów przez 
ludność napływową, rekwizycje i rabunek indywidualny doprowadziły mieszkań-
ców ziem okupowanych na skraj nędzy. Brakowało podstawowych towarów, jak 
sól, mydło, cukier i zapałki. Trudności pogłębiał rozwijający się wówczas eksport 
radziecki do Niemiec. Polityka zatrudnienia w gospodarce radzieckiej wyraźnie 
dyskryminowała Polaków. Dwukrotnie, wiosną 1940 i 1941 roku, przeprowa-
dzono pobór do Armii Czerwonej. W jej szeregach przymusowo służyło w tych 
latach 150 tys. Polaków, następne 100 tys. wcielono do specjalnych batalionów 
budowlanych, tzw. strojbatów.

Starannie zacierano ślady polskości. Językiem ofi cjalnym stał się język „repub-
likański”: ukraiński lub białoruski; z czasem nasiliły się tendencje rusyfi kacyjne. 
Zamknięto księgarnie i biblioteki polskie, kościoły, kaplice i klasztory zamieniono 
na magazyny, sklepy lub więzienia. Niszczono obiekty kultu i pamiątki narodowe, 
rabowano muzea i archiwa. Młodzież szkolna poddana została intensywnej indok-
trynacji. W miejsce gimnazjów i liceów wprowadzono stojące na niezbyt wysokim 
poziomie tzw. dziesięciolatki. Pod pretekstem braku podręczników zmuszano mło-
dzież do uczenia się w języku rosyjskim. Współpracujące ściśle z gestapo NKWD 
znacznie skuteczniej od swych niemieckich partnerów przenikało w społeczeń-
stwo. Sprzyjały temu ostre konfl ikty społeczne i narodowościowe.

W chwili wybuchu wojny z Polską Związek Radziecki nie był stroną konwen-
cji genewskiej z 1929 roku o jeńcach wojennych. Wolę przestrzegania postano-
wień umów międzynarodowych, regulujących prawa wojny, wyraził ZSRR do-
piero w lipcu 1941 roku, gdy został wciągnięty do wojny przez III Rzeszę. Wbrew 
powszechnie przyjętym zasadom 230 tys. żołnierzy armii polskiej wziętych do 
niewoli nie pozostało pod władzą Armii Czerwonej. Przekazano ich NKWD, któ-
re widziało w nich nie jeńców wojennych, a niebezpiecznych wrogów państwa 
radzieckiego. Stosunkowo szybko słowo jeniec zastąpiono terminami: internowa-
ny, więzień. Większość jeńców po przesłuchaniach kierowano do obozów przej-
ściowych lub do więzień śledczych, a następnie do obozów pracy niewolniczej. 
Ofi arą różnych form eksterminacji padło w latach 1939–1941 przynajmniej 150 
tys. polskich jeńców wojennych, rozmieszczonych w około 140 obozach. Nie-
zależnie od obozów zwykłych utworzono 3 obozy specjalne: w Kozielsku, Sta-
robielsku i Ostaszkowie. Do marca 1940 roku zgromadzono tam ponad 15 tys. 
ofi cerów, podofi cerów, policjantów, urzędników wojskowych, księży i nieliczną 
grupę cywilów. W Kozielsku i Starobielsku zdecydowanie przeważali ofi cerowie, 
w Ostaszkowie żołnierze KOP i policjanci. Generał NKWD Zarubin i podlegli 
mu komendanci obozów prowadzili badania jeńców pod kątem ich przydatności 
dla ZSRR. Od początku kwietnia do połowy 1940 roku z obozów tych systema-
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tycznie wywożono Polaków w transportach od 60 do 250 osób i skrycie mordo-
wano. Najpełniej znany jest los jeńców kozielskich wymordowanych w Katyniu. 
Na ślady zwłok ofi cerów ze Starobielska natrafi ono pod Charkowem, a jeńców 
z Ostaszkowa w Miednoje koło Tweru. Z pogromu ocalało 448 osób przewiezio-
nych do obozu w miejscowości Pawliszczew Bor. Akcja była przeprowadzona za 
wiedzą i zgodą najwyższych władz radzieckich. Decyzję o wymordowaniu jeń-
ców wojennych i osób cywilnych podjęło ścisłe kierownictwo radzieckiej partii 
komunistycznej 5 marca 1940 roku, a całą akcję bezpośrednio nadzorował Ła-
wrientij Beria. 

Jesienią 1939 roku rozpoczęły się masowe aresztowania osób cywilnych, 
przeprowadzane przez okupanta na podstawie tajnych rozporządzeń władz 
NKWD. Miejscowe władze policyjne dość swobodnie interpretowały otrzymane 
rozkazy, rozszerzając zakres represji na osoby pochodzące z ziem okupowanych 
przez Niemców, rodziny osób aresztowanych bądź skazanych przez radzieckie 
sądy specjalne. W pierwszych miesiącach okupacji NKWD natrafi ło na ślad pol-
skiej konspiracji wojskowej na Kresach. Wobec więźniów politycznych i żoł-
nierzy podziemnego państwa polskiego stosowano w śledztwie tortury fi zyczne 
i psychiczne. Symbolem męczeństwa Polaków w ZSRR pozostaną na zawsze 
moskiewskie więzienia Butyrki, Łubianka i podmoskiewskie Lefortowo, lwow-
skie Brygidki i więzienie zamarstynowskie czy wileńskie Łukiszki. W drodze 
na katorgę więźniowie przechodzili przez więzienia etapowe. Nieogrzewane cele 
i głód czyniły je kolejnym miejscem kaźni. Ci, co przeżyli, dostawali się do obo-
zów koncentracyjnych podległych Głównemu Zarządowi Obozów (GUŁAG), na 
czele którego stał gen. NKWD Aleksij Nasiedkin. Na terytorium ZSRR istniały 
co najmniej 132 obozy, w których przebywali Polacy. Rozmieszczone były one 
na dalekiej północy i na pustkowiach z dala od osad ludzkich. Obozy takie znaj-
dowały się na półwyspie Kola, nad Morzem Białym, w republice Komi, na Uralu, 
a zwłaszcza na Syberii. Więźniów wykorzystywano również do 16–18-godzinnej 
pracy w kopalniach zagłębia krzyworoskiego na Ukrainie. Szczególnie złą sławą 
cieszyły się kopalnie złota nad Kołymą i ołowiu na Czukotce. Napaść Niemiec 
na Związek Radziecki nie przerwała fali krwawego terroru. Wycofywaniu się 
wojsk radzieckich z Wilna 23 czerwca, Lwowa 29 czerwca i wielu innych miast 
polskich towarzyszyły masowe mordy na więźniach NKWD. Zesłańcy wywoże-
ni w głąb państwa radzieckiego reprezentowali wszystkie narodowości i grupy 
społeczne zamieszkujące ziemie wschodnie Rzeczypospolitej. Prócz rodzin osób 
uwięzionych lub osadzonych w obozach wywożono w tym trybie grupy zbyt licz-
ne, by można je poddać policyjnej procedurze sądowej, zwłaszcza że deportacja 
obejmowała całe rodziny. W lutym 1940 roku deportowano 220 tys. osób; znacz-
ną ich część stanowili chłopi, którzy otrzymali nadziały ziemi z reformy rolnej 
1925 roku i osadnicy wojskowi. Przesiedlono je do północnych obszarów euro-
pejskiej Rosji. Druga deportacja – w kwietniu – objęła ponad 320 tys. członków 
rodzin osób aresztowanych przez NKWD. Na miejsce osiedlenia wyznaczono im 
Kazachstan. Trzecia deportacja – w czerwcu i lipcu – objęła ponad 200 tys. osób 
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skierowanych na Syberię. Ostatnia fala deportacji miała miejsce w czerwcu 1941 
roku i objęła blisko 300 tys. osób. Oblicza się, że z terenów należących przed 
wojną do II Rzeczypospolitej wywieziono w głąb Rosji co najmniej 1 mln 200 
tys. osób, z czego Polacy stanowili 60%, Ukraińcy i Białorusini 30%, a Żydzi 
niecałe 10%. Połowa deportowanych zmarła przed czerwcem 1941 roku. O na-
rodowościowym, a nie klasowym charakterze tych prześladowań świadczy fakt, 
że 56% zesłańców to chłopi i robotnicy. Prowadzona w latach 1939–1941 polity-
ka represji nie zdołała zniszczyć społeczności polskiej na ziemiach wschodnich 
II Rzeczypospolitej.

Ziemie wcielone do Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo

Po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku Niemcy część ziem polskich 
włączyli bezpośrednio do Rzeszy, a na pozostałych utworzyli Generalne Guber-
natorstwo. W skład Rzeszy weszły: Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk, Za-
głębie Dąbrowskie, Suwalszczyzna oraz część byłych województw – łódzkiego 
z miastem Łodzią, warszawskiego z Ciechanowem, krakowskiego i kieleckiego. 
Obszary te przed wojną zamieszkiwało około 10 mln ludzi. Na terenach włączo-
nych Niemcy przed wojną stanowili tylko 6% mieszkańców. Polityka hitlerowska 
zmierzała do natychmiastowej germanizacji, toteż wprowadzono tu niemiecką li-
stę narodowościową – Volkslistę, która miała zapewnić Rzeszy pozyskanie tzw. 
wartościowej rasowo części społeczeństwa polskiego. Dzieliła ona ludność na 
następujące grupy: Niemcy aktywni politycznie w okresie międzywojennym (I); 
ludność przyznająca się do narodowości niemieckiej (II); Polacy pochodzenia 
niemieckiego i zdatni do zniemczenia ze względów rasowych (III); „spolonizo-
wani Niemcy”, czyli Polacy aktywnie walczący z Niemcami, ale uznani za „war-
tościowych rasowo” (IV). Przy silnym nacisku administracyjno-policyjnym zdo-
łano wciągnąć na Volkslistę ponad 2 mln Polaków. Pozostali mieli być wysiedleni 
do Generalnego Gubernatorstwa lub deportowani na roboty przymusowe do Nie-
miec, a ich majątek nieruchomy przekazany na rzecz III Rzeszy. W październiku 
1939 roku rozpoczęto wysiedlenia. Do końca wojny ponad milion osób zostało 
zmuszonych do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wysiedlo-
nym wolno było zabrać ze sobą jedynie niewielki bagaż ręczny. Ich domy i miesz-
kania przekazano około 720 tys. Niemców przybyłych z Rzeszy i różnych krajów 
europejskich. Władze okupacyjne przejęły też wszystkie większe polskie przed-
siębiorstwa handlowe, przemysłowe i rolne. Na obszarach włączonych do Rzeszy 
Polacy uznawani byli za „poddanych”, a Żydzi i Cyganie za bezpaństwowców. Po 
napaści na Związek Radziecki do Rzeszy wcielono Białostocczyznę.

Dekretem Hitlera z 12 października 1939 roku utworzono z pozostałych ziem 
polskich Generalne Gubernatorstwo. W ostatnich dniach października dotych-
czasowy zarząd wojskowy przekazał władzę niemieckiej administracji, kierowa-
nej przez nowo mianowanego generalnego gubernatora, Hansa Franka. Siedzibą 
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władz GG stał się Kraków. Kraj podzielono na cztery dystrykty: krakowski, lubel-
ski, radomski i warszawski. Po napaści na ZSRR utworzono piąty dystrykt – Ga-
licję z siedzibą we Lwowie. Generalne Gubernatorstwo obejmowało w 1941 roku 
obszar 145 tys. km2, zamieszkany przez 16,6 mln mieszkańców. W odróżnieniu 
od ziem wcielonych do Rzeszy w GG dopuszczalny był język polski, natomiast 
plany germanizacji odkładano na czas powojenny. Większość Polaków miała być 
wówczas przesiedlona na tereny Syberii Zachodniej. W czasie wojny terytorium 
rządzone przez Franka stanowić miało zaplecze rolniczo-surowcowe III Rzeszy. 
Zadaniem administracji niemieckiej na zdobytych obszarach było obezwładnie-
nie, a następnie wyniszczenie narodu polskiego. Jeszcze przed wybuchem wojny 
opracowano specjalne listy osób znanych z działalności politycznej, gospodarczej, 
kulturalnej i naukowej, a przede wszystkim z głębokiego patriotyzmu. Likwida-
cja inteligencji polskiej, a także najbardziej wyrobionej społecznie części klasy 
robotniczej i chłopstwa umożliwić miała okupantowi przekształcenie narodu pol-
skiego w bezkształtną masę „podludzi” posiadających znikomą wiedzę o świecie 
i własnym położeniu. Plany biologicznej i cywilizacyjnej zagłady narodu polskie-
go decydowały o metodach postępowania okupanta hitlerowskiego. Na ziemiach 
wcielonych do Rzeszy przystąpiono natychmiast do likwidacji wszelkich prze-
jawów polskości. W GG odmówiono Polakom dostępu nie tylko do oświaty na 
poziomie szkoły średniej i wyższej, ale także kultury, a nawet sportu i turystyki. 
Rozwiązano wszystkie polskie organizacje polityczne, związki zawodowe i orga-
nizacje społeczne. Pozostawiono tylko Polski Czerwony Krzyż i ochotnicze stra-
że pożarne. W pierwszym wypadku zadecydowała obawa przed niekorzystną dla 
Niemiec reakcją Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, 
w drugim względy praktyczne. Poglądy Polaków ukształtować miała niemiecka 
prasa polskojęzyczna, zwana przez Polaków „gadzinową”. W 1940 roku Niem-
cy zgodzili się na utworzenie w GG Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), licząc, 
że tego rodzaju organizacja dobrowolnej opieki społecznej umożliwi penetrację 
wielu wrogo nastawionych środowisk. W rzeczywistości RGO odegrała bardzo 
pozytywną rolę, współpracując z władzami polskiego państwa podziemnego. 
W instytucjach i zakładach pracy zależnych od okupanta wprowadzono podział 
pracowników na „nadzór niemiecki” i „siłę tubylczą”. System przywilejów dla 
Niemców rozbudowywany był przez cały okres okupacji. Terror okupanta jako 
metoda sprawowania rządów dotknął wszystkie grupy i warstwy społeczeństwa 
polskiego. Zagłada inteligencji polskiej była tylko częścią programu, który miał 
na celu przekształcenie Polaków w naród bez historii i bez przyszłości. Próbo-
wano bezskutecznie rozbić spoistość narodu, wykorzystując w tym celu lokalne 
patriotyzmy i odrębności języka. Wzmożono nacisk administracyjno-policyjny 
na górali, Kaszubów, Mazurów i Ślązaków, by ci odcięli się od polskości. 

W 1940 roku istniejący w Rzeszy system obozów koncentracyjnych i obozów 
pracy rozszerzony został na ziemie okupowanej Polski. Celem obozów było po-
czątkowo unicestwienie przeciwników narodowego socjalizmu, w miarę jednak 
rozwoju wydarzeń wojennych stały się one głównym narzędziem ludobójstwa. 
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Więźniowie w obozach byli zmuszani do niewolniczej pracy, zwłaszcza w związ-
ku z przedłużającą się wojną w przemyśle zbrojeniowym. Stworzony system 
obejmował: ośrodki natychmiastowej zagłady; obozy koncentracyjne; obozy pra-
cy, karne, przejściowe i wiele innych. Na ziemiach polskich obok obozów kon-
centracyjnych Auschwitz-Birkenau, Majdanek, utworzono ośrodki natychmiasto-
wej zagłady: w Bełżcu, Chełmnie nad Nerem, Sobiborze i Treblince. W obozach 
przebywali więźniowie różnych narodowości, poglądów politycznych i religii. 
Największe straty biologiczne ponieśli Żydzi i Polacy. W 1941 roku w związku 
z planem „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” przystąpiono do bu-
dowy w niektórych obozach komór gazowych. Pierwsza prowizoryczna powsta-
ła w Oświęcimiu w bloku 11. Polaków umieszczano nie tylko w tych obozach. 
Wielu przebywało w obozach w Niemczech: Dachau, Buchenwald, Flossenbürg, 
Gross-Rosen, Mauthausen, Ravensbrück, Sachsenhausen i Stutthof. W wielu obo-
zach tworzono specjalne oddziały dziecięce, a w Łodzi, Iławie, Potulicach, Lub-
lińcu i Lubawie zorganizowano oddzielne obozy dla dzieci i młodzieży.

Podstawowym narzędziem terroru okupanta były formacje SS i policja nie-
miecka. Liczba funkcjonariuszy SS i policji na ziemiach polskich sięgała w nie-
których okresach okupacji 150 tys. ludzi. Aparat ten wspierało sądownictwo 
hitlerowskie, nadające aktom terroru pozór wymiaru sprawiedliwości. Masowe 
aresztowania w miejscach publicznych lub domach prywatnych, łapanki i obławy 
miały służyć zastraszeniu społeczeństwa polskiego. Ofi ary tych akcji trafi ały naj-
częściej do więzień. W pamięci Polaków pozostały jako miejsca kaźni więzienia: 
Pawiak w Warszawie, Montelupich w Krakowie, Fort VII w Poznaniu, Zamek 
w Lublinie, Rotunda w Zamościu, więzienie na Łąckiego we Lwowie i wiele in-
nych. Terror niemiecki działał w myśl zasady: „jedynym źródłem ustawodawstwa 
jest wola narodowej społeczności wyrażająca się w osobie Führera”, a „prawo 
może obowiązywać również bez żadnych norm”. 

Podczas II wojny światowej Niemcy, podobnie jak inne państwa walczące, 
zobowiązani byli do przestrzegania konwencji haskich i genewskich o zasadach 
prowadzenia wojny i o losie żołnierzy. Hitlerowskie Niemcy traktowały jednak 
jeńców wojennych w różny sposób, uzależniając warunki życia w obozach od ich 
narodowości. Nie wszyscy wzięci do niewoli żołnierze polscy znaleźli się w obo-
zach. Wielu rozstrzelano bez wyroku sądowego w trakcie działań wojennych we 
wrześniu 1939 roku. Innych pozbawiono praw jenieckich i skierowano do pracy 
przymusowej lub obozów koncentracyjnych. Polacy przebywali w 37 obozach 
jenieckich. Jeńcy wojenni nie przeżywali co prawda koszmaru obozów koncen-
tracyjnych, żyli jednak stale pod groźbą utraty praw jenieckich. 

Plany hitlerowskie zmierzały do utworzenia tam zwartego niemieckiego ob-
szaru osadniczego w GG, zasiedlonego przez Niemców z krajów nadbałtyckich, 
Wołynia i Rumunii. Masowym wysiedleniom, aresztowaniom i egzekucjom to-
warzyszyły pacyfi kacje. Wprowadzenie zasady zbiorowej odpowiedzialności słu-
żyć miało zastraszeniu ludności i tym samym pozbawić ją woli oporu. W okresie 
okupacji pacyfi kacje objęły 440 wsi i osiedli. Hitlerowska ideologia pozbawiła 
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Żydów i Cyganów wszelkich praw. Wprowadzono obowiązek noszenia przez Ży-
dów opasek z gwiazdą Dawida. Ten sam znak nakazano umieszczać na sklepach 
i przedsiębiorstwach należących do Żydów. Mienie żydowskie ulegało konfi ska-
cie. Ludność żydowską bez względu na wyznanie skupiono w wyznaczonych 
i izolowanych dzielnicach, zwanych gettami. Pierwsze getto na ziemiach polskich 
powstało w październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W GG opuszcze-
nie terenu getta groziło karą śmierci. Taką samą karę wprowadzono w 1941 roku 
za przechowywanie Żydów poza gettem, po tzw. aryjskiej stronie. Getta otoczone 
były zazwyczaj murem lub drutem kolczastym. Panowała w nich straszliwa cias-
nota. Szerzyły się choroby, a setki osób umierały z głodu. Mieszkańców dzielnic 
żydowskich systematycznie wywożono do obozów i ośrodków natychmiastowej 
zagłady. Większość gett żydowskich zlikwidowano w 1943 roku. Łącznie Niemcy 
wymordowali na ziemiach polskich 2,7 mln Żydów-obywateli polskich i 1,5 mln 
przywiezionych z innych krajów Europy. Ustawodawstwo hitlerowskie tak samo 
jak Żydów traktowało Cyganów. Bezpośrednio z rąk hitlerowców w egzekucjach 
i obozach zginęło nie mniej niż 30 tys. Cyganów. Wiele rodzin umierało na sku-
tek epidemii i głodu. Na ukrywające się tabory cygańskie organizowano obławy 
policyjne. Pojmanych mordowano na miejscu. Cyganie w wielu wypadkach sta-
wiali opór Niemcom, tak jak to było w Karczewie i w więzieniu na terenie getta 
warszawskiego, gdzie doszło do buntu. Przed całkowitą zagładą uratował Cyga-
nów rozwój wydarzeń wojennych i ruchliwość tej społeczności. Widmo zagła-
dy narodu żydowskiego usunęło w cień wiele wzajemnych uprzedzeń i animozji 
panujących przed wojną. Co światlejsi przedstawiciele narodu polskiego różnych 
orientacji politycznych ze wszystkich warstw społecznych udzielali spontanicz-
nej pomocy ludności żydowskiej. Pomimo groźby utraty życia Polacy ukrywali 
Żydów w mieszkaniach i specjalnie do tego celu przygotowanych kryjówkach. 
Dopomagali w ucieczkach z gett, dostarczali fałszywych dokumentów, żywności, 
odzieży, lekarstw. Pomoc ta uratowała przed niechybną śmiercią ponad 100 tys. 
osób żydowskiego pochodzenia. Rychło okazało się, że pomoc indywidualna nie 
wystarcza, w Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj 
utworzono więc Wydział „Żegota”. We wrześniu 1942 roku powstał Tymczasowy 
Komitet Pomocy Żydom, skupiający przedstawicieli katolickich, demokratycz-
nych i socjalistycznych ugrupowań polskich. Komitet ten przekształcił się pod 
koniec roku w Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Zadaniem Rady było niesienie 
pomocy Żydom jako ofi arom eksterminacyjnej akcji okupanta. Polacy za pomoc 
Żydom płacili cenę najwyższą – własnego życia i życia najbliższych. W Cie-
pielowie w Radomskiem hitlerowcy spalili żywcem 33 osoby, mężczyzn, kobiet 
i dzieci. W Grabówce pod Białymstokiem wymordowano 26-osobową rodzinę 
Sawickich. Polska pomoc indywidualna i zorganizowana dla Żydów nie ustała 
mimo represji aż do wyzwolenia.
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Polityka władz polskich na wychodźstwie 

Dnia 1 października 1939 roku prezydent Władysław Raczkiewicz zaprzysiągł 
rząd gen. Władysława Sikorskiego mający uosabiać ideę jedności narodowej. 
W skład gabinetu weszli przedstawiciele czterech stronnictw przedwojennej opo-
zycji: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy 
i Stronnictwa Narodowego oraz umiarkowani piłsudczycy. Utworzono również 
namiastkę parlamentu polskiego – Radę Narodową. Pierwszym jej przewodni-
czącym został Ignacy Paderewski. Siedzibą rządu polskiego był początkowo Pa-
ryż, a od połowy listopada 1939 roku niewielka miejscowość Angers. W Paryżu 
pozostał jedynie Naczelny Wódz ze swoim sztabem. Poparcia władzom polskim 
we Francji udzieliły wszystkie organizacje polityczne w okupowanym kraju, nie 
wyłączając lewicy socjalistycznej. Rząd gen. Sikorskiego natychmiast po utwo-
rzeniu uznany został przez Francję i Wielką Brytanię, a następnie inne państwa 
zaprzyjaźnione i neutralne. Niektóre z nich z obawy przed Niemcami nie uznały 
formalnie nowego rządu, utrzymując jedynie kontakty z polskimi placówkami 
dyplomatycznymi ustanowionymi w ich stolicach przed wybuchem wojny, które 
mogły nadal normalnie pracować, ale jakby bez pełnej aprobaty.

W grudniu 1939 roku został ogłoszony program rządu kreślący wizję powo-
jennej Polski. Program stwierdzał, że Polska będzie państwem stojącym na grun-
cie kultury i zasad chrześcijańskich, państwem demokratycznym, opierającym 
się na najszerszych warstwach narodu. Swoboda jednostki i prawa obywatelskie 
zespolą się w niej w celu zapewnienia rządów sprawnych, odpowiedzialnych 
i kontrolowanych przez rzetelne przedstawicielstwo narodowe, wybrane w uczci-
wych wyborach, dokonanych na podstawie demokratycznej ordynacji wyborczej. 
W stosunkach gospodarczo-społecznych Polska urzeczywistni zasadę sprawied-
liwości, prawo wszystkich do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzesz 
pracujących na ziemi i do warsztatów pracy. Mniejszościom narodowym, które 
wraz z narodem polskim wzięły udział w walce i pozostały wierne państwu pol-
skiemu, Polska zapewni sprawiedliwość, swobodny rozwój narodowy i kultural-
ny oraz opiekę prawa.

Pomimo utraty terytorium, państwo polskie w sensie prawnym istniało na-
dal, z wyjątkiem bowiem Niemiec i Związku Radzieckiego żadne państwo nie 
zerwało z nim stosunków dyplomatycznych. W wielu krajach europejskich pol-
skie placówki dyplomatyczne uległy likwidacji dopiero w latach 1940–1941 na 
skutek ekspansji politycznej i wojskowej III Rzeszy. Celem polityki rządu pol-
skiego było utrzymanie koalicji i doprowadzenie do wyzwolenia ziem polskich 
spod okupacji. W marcu 1940 roku wydana została tzw. Polska Biała Księga, 
zawierająca wybór dokumentów na temat stosunków z Niemcami i Związkiem 
Radzieckim w latach 1933–1939. Wydawnictwo miało na celu przedstawienie 
światu polskiej racji stanu. Najsilniejszym atutem w rękach gen. Sikorskiego była 
jednak odbudowana na obczyźnie armia. To polscy żołnierze w Norwegii, Francji 
i na Bliskim Wschodzie, uczestnicy bitwy o Anglię i walk w Afryce Północnej 
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mieli świadczyć o wiarygodności polskiego sojusznika. Po przybyciu władz pol-
skich do Londynu nastąpiło zbliżenie w stosunkach polsko-czechosłowackich; 
w listopadzie 1940 roku ogłoszona została wspólna deklaracja zarysowująca plan 
przyszłej konfederacji polsko-czechosłowackiej. Plany te załamały się jednak 
w związku z kryzysem w stosunkach polsko-radzieckich w 1943 roku.

Po napaści Niemiec na Związek Radziecki wzrosło zainteresowanie Wielkiej 
Brytanii normalizacją stosunków polsko-radzieckich. Rozmowy ambasadora 
ZSRR Iwana Majskiego z rządem polskim były bardzo trudne. Najtrudniejszą 
i nierozstrzygniętą kwestią w układzie zawartym 30 lipca 1941 roku była sprawa 
granicy polsko-radzieckiej. Strona polska nie uznawała jednostronnych decyzji 
i zmian na obszarze Wileńszczyzny, Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białoru-
si. Strona radziecka powoływała się zaś na ofi cjalne wyniki wyborów do zgro-
madzeń ludowych, jako podstawę prawną trwałej przynależności tych ziem do 
ZSRR. Podpisany układ zawierał ważne dla Polski stwierdzenie, że rząd ZSRR 
uznaje traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorial-
nych w Polsce, za pozbawione mocy prawnej. Rząd ZSRR wyraził zgodę na 
utworzenie na terytorium ZSRR Armii Polskiej, której dowództwo będzie miano-
wane przez rząd Polski w porozumieniu z rządem ZSRR. Armia Polska na teryto-
rium ZSRR podlegać miała w sprawach operacyjnych Naczelnemu Dowództwu 
ZSRR, w skład którego wejdzie przedstawiciel Armii Polskiej. Z chwilą przy-
wrócenia stosunków dyplomatycznych rząd radziecki udzieli amnestii wszyst-
kim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni wolności na terytorium 
ZSRR bądź jako jeńcy wojenni, bądź na innych dostatecznych podstawach. Cha-
rakterystyczne dla dyplomacji radzieckiej swoiste rozumienie prawa między-
narodowego zaciążyło nad przyszłymi stosunkami. W rozumieniu ZSRR unie-
ważnienie traktatów radziecko-niemieckich z 1939 roku nie było równoznaczne 
z przywróceniem wschodnich granic Polski. Bolesny dla narodu polskiego był 
protokół o amnestii, stawiający niewinne ofi ary terroru stalinowskiego na równi 
z przestępcami. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Związ-
kiem Radzieckim zapobiegło utracie przez Polskę dotychczasowej pozycji we 
wspólnym antyniemieckim froncie. Dowództwo Armii Polskiej w ZSRR powie-
rzono gen. Władysławowi Andersowi. Na stosunki polsko-radzieckie w owym 
czasie poważnie wpłynęła wzajemna nieufność będąca następstwem tragicznych 
wydarzeń lat 1939–1941. W grudniu 1941 roku przybył z wizytą do Moskwy gen. 
Sikorski. Podczas rozmów Stalin uchylił się od omówienia sprawy granic i innych 
kwestii spornych. 

Realizacją umów polsko-radzieckich nie był zainteresowany Churchill, któ-
ry domagał się ewakuacji całości sił polskich z ZSRR, chcąc je wykorzystać do 
obrony interesów brytyjskich na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Anglicy świa-
domie opóźniali pomoc w uzbrojeniu i wyposażeniu sił polskich, do której byli 
zobowiązani. Postawa Churchilla spowodowała ugruntowanie przekonania Sikor-
skiego o potrzebie pozostawienia sił polskich w ZSRR. Polityka brytyjska zaczęła 
przynosić jednak efekty. W lutym 1942 roku liczba żołnierzy polskich w Związku 
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Radzieckim osiągnęła 73 tys. 2 lutego władze radzieckie zażądały od gen. Ander-
sa wysłania na front 5 DP gen. Boruty-Spiechowicza, uznanej przez nie za zdolną 
do walki. Odmowa gen. Andersa skłoniła władze ZSRR do zmniejszania racji 
żywnościowych dla wojska. Tymczasem służyły one również do utrzymywania 
tysięcy uchodźców cywilnych, głównie kobiet i dzieci. W tej sytuacji w ośrodkach 
formowania Armii Polskiej pozostawiono 44 tys. żołnierzy, a resztę w maju 1942 
roku ewakuowano do Iranu. Pod całkowicie bezpodstawnym zarzutem szpiego-
stwa zlikwidowane zostały delegatury ambasady polskiej w ZSRR sprawujące 
opiekę konsularną nad ludnością polską oraz wstrzymano werbunek do armii. Po-
mimo to Sikorski nadal kategorycznie domagał się, by wojsko dla wyższych ce-
lów pozostało na terytorium radzieckim. Zmiana stanowiska polskiego nastąpiła 
latem 1942 roku pod naciskiem Wielkiej Brytanii, w atmosferze obaw, by w razie 
niemieckiego sukcesu strategicznego Armia Polska w ZSRR nie podzieliła losu 
polskich sił we Francji w 1940 roku. Zdecydowano się na całkowitą ewakua-
cję Armii Polskiej do Iranu. W styczniu 1943 roku rząd radziecki wypowiedział 
przyjęte na siebie zobowiązanie w sprawie obywatelstwa Polaków przebywają-
cych w ZSRR. W kwietniu 1943 roku Niemcy ogłosili odnalezienie w lasach koło 
Katynia pod Smoleńskiem masowych grobów ofi cerów polskich, internowanych 
przez Armię Czerwoną w 1939 roku. Komunikat niemiecki obciążał odpowie-
dzialnością za to radzieckie władze bezpieczeństwa. Rząd radziecki stanowczo 
odrzucił te oskarżenia. Rząd polski, pomimo nacisków części emigracji, zajął sta-
nowisko wyczekujące i zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
z prośbą o zbadanie grobów odnalezionych w Katyniu. Na całości sprawy zacią-
żył fakt, że wielokrotne starania polskie u władz radzieckich w latach 1941–1943 
o wyjaśnienie losu kilkunastu tysięcy zaginionych ofi cerów pozostawały bez 
odpowiedzi zadowalającej stronę polską. Rząd polski na posiedzeniu w dniu 17 
kwietnia 1943 roku, po zaznajomieniu się z wszelkimi informacjami w sprawie 
ofi cerów polskich, których zwłoki odkryto pod Smoleńskiem, i po zapoznaniu się 
z raportem z kraju w tej sprawie, wydał następujące oświadczenie. Rząd Polski 
polecił 15 kwietnia br. swemu przedstawicielowi w Szwajcarii zwrócić się do 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o wysłanie dele-
gacji, która by zbadała na miejscu istotny stan rzeczy. Również Niemcy zwrócili 
się za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża do MCK o utworzenie 
międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni katyńskiej. W ocenie ówczesnych 
władz Związku Radzieckiego wystąpienie polskie, niepoprzedzone wcześniejszy-
mi konsultacjami z ZSRR, przekreślało sens układu z 1941 roku. Toteż uznając 
decyzje rządu polskiego za akt wrogi, 25 kwietnia 1943 roku Związek Radziecki 
zerwał z nim stosunki dyplomatyczne. Sprawa ofi cerów polskich zamordowa-
nych przez NKWD w 1940 roku posłużyła władzom radzieckim do prowadzenia 
gry dyplomatycznej, mającej na celu wyeliminowanie rządu polskiego ze składu 
koalicji antyhitlerowskiej. Zebrany przez historyków i prawników polskich mate-
riał dowodowy w sposób jednoznaczny potwierdza odpowiedzialność NKWD za 
tę zbrodnię. Mimo to ZSRR aż do 1989 roku odmawiał przyznania się do winy, 
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czyniąc z własnej zbrodni papierek lakmusowy „dobrych intencji” Polaków wo-
bec państwa radzieckiego. 

Po zerwaniu przez Związek Radziecki sojuszniczych stosunków z Polską rząd 
gen. Sikorskiego znalazł się pod silną presją mocarstw anglosaskich, domaga-
jących się ustępstw ze strony polskiej na rzecz ZSRR. Część ofi cerów z otocze-
nia gen. Andersa nalegała na zmianę rządu. Podróż gen. Sikorskiego do armii 
na Bliskim Wschodzie i uspokojenie nastrojów miało być pierwszym krokiem 
na drodze do wznowienia stosunków polsko-radzieckich. W miarę upływu cza-
su Sikorski tracił wiarę w szczerość intencji polityki Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych wobec Polski. Szansę zmiany sytuacji widział natomiast w bez-
pośrednim porozumieniu ze Stalinem. Sądził, że tylko w dwustronnych rozmo-
wach polsko-radzieckich będzie można rozstrzygnąć sprawę granic wschodnich. 
W drodze powrotnej z inspekcji Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie gen. Si-
korski zatrzymał się w Gibraltarze. 4 lipca 1943 roku samolot brytyjskiej eskadry 
specjalnej runął po starcie do morza. W katastrofi e zginął gen. Władysław Sikor-
ski z córką i wszystkie towarzyszące mu osoby. Okoliczności tego wydarzenia po 
dzień dzisiejszy nie zostały wyjaśnione. Ze sceny politycznej odszedł najwybit-
niejszy mąż stanu polskiej emigracji, niekwestionowany wówczas kandydat na 
premiera rządu polskiego w wyzwolonym kraju.

W utworzonym 14 lipca 1943 roku rządzie Stanisława Mikołajczyka – przy-
wódcy SL na emigracji, decydujący głos mieli ludowcy i socjaliści. Rząd dekla-
rował wierność programowi politycznemu Sikorskiego. Za najważniejsze zadanie 
uznano normalizację stosunków z ZSRR na warunkach określonych w umowie 
z lipca 1941 roku. Jeżeli chodzi o wschodnią granicę Polski, rząd stanął na stano-
wisku jej przywrócenia zgodnie z traktatem ryskim. Stanowisko to w istocie uza-
leżniało władze Polski od mocarstw anglosaskich, od woli których coraz bardziej 
zależała pozycja nowego rządu na arenie międzynarodowej. Alianci zachodni do-
magali się od rządu uznania linii Curzona za podstawę przyszłej polskiej granicy 
na wschodzie, w zamian Wielka Brytania obiecywała poparcie dla polskich starań 
o ziemie nad Odrą. Również Związek Radziecki zdawał sobie sprawę z niedogod-
ności braku sojuszniczych stosunków z Polską. Warunkiem odnowienia współpra-
cy było spełnienie żądań radzieckich, m.in. rezygnacji z granicy ryskiej i usunięcia 
z rządu osób uznanych przez ZSRR za niewygodne. Strona polska nie przyjęła 
tych propozycji, uznając je za godzące w suwerenność państwa polskiego.

Polskie państwo podziemne

Pierwsza siatka konspiracyjna na ziemiach polskich powstała we wrześniu 
1939 roku w Krakowie. Organizacja ta kierowana przez mjr. Kazimierza Kierz-
kowskiego przybrała nazwę Związku Orła Białego. Wpływami swymi objęła 
prawie całe Generalne Gubernatorstwo oraz Śląsk i Zagłębie. Posiadała również 
placówki na Węgrzech i w Rumunii. Własne organizacje w podziemiu tworzył 
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Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Strzelecki. Wielu dowódców polskich 
w ostatnich przedkapitulacyjnych rozkazach polecało podwładnym podjęcie 
pracy w konspiracji. Rozkazy takie wydali generałowie: Tadeusz Piskor (Armia 
„Lublin”), Józef Olszyna-Wilczyński (GO „Grodno”), Franciszek Kleeberg (SGO 
„Polesie”) oraz Wilhelm Orlik-Rückemann (KOP). Stworzona przez mjr. Bole-
sława Studzińskiego oparta na kadrze KOP organizacja pod nazwą – Komenda 
Obrońców Polski objęła swym zasięgiem cały kraj. Bardzo często organizacje 
podziemne zakładali żołnierze służący w jednej jednostce wojskowej. Tak po-
wstał pod komendą płk. Stanisława Sosabowskiego konspiracyjny związek 21 pp 
„Dzieci Warszawy”.

Najistotniejsza jednak dla przyszłości Polski Podziemnej decyzja zapad-
ła 27 września w oblężonej Warszawie, kiedy to utworzono Służbę Zwycięstwu 
Polski (SZP). Kierownictwo SZP objął gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski 
(komendant). Armia konspiracyjna miała opierać się na podziemiu politycznym. 
Statut organizacji podkreślał jej podporządkowanie legalnym władzom państwa 
polskiego, jednakże SZP nie uzyskała poparcia rządu polskiego na emigracji. Gen. 
Sikorski i związani z nim politycy z niepokojem śledzili wzrost wpływów piłsud-
czyków w organizacji i nawiązywanie do tradycji legionowo-peowiackiej. Toteż 
w listopadzie 1939 roku zapadła decyzja o powołaniu nowej organizacji umożli-
wiającej rządowi kontrolę nad wydarzeniami w kraju. W listopadzie 1939 roku 
utworzony został Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). W odróżnieniu od SZP, ZWZ 
miał być wyłącznie wojskiem polskim w konspiracji. Wszystkie sprawy politycz-
ne i administracyjne przejść miały w ręce władz cywilnych Polski Podziemnej.

Pierwszym komendantem głównym ZWZ został przebywający w Paryżu gen. 
Kazimierz Sosnkowski. Dowództwo ogólne na ziemiach okupowanych przez 
Niemcy powierzono płk. Stefanowi Roweckiemu, a na obszarach okupowanych 
przez ZSRR gen. Michałowi Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu. W skład ZWZ 
weszło 24 tys. zaprzysiężonych członków SZP, a współpracę nawiązało kilka-
dziesiąt organizacji konspiracyjnych, skupiających ponad 50 tys. ludzi. Wiosną 
1940 roku organizacja liczyła 81 tys. członków. W pierwszym okresie działal-
ności ZWZ za najważniejsze zadanie uznano wywiad na rzecz aliantów i akcje 
propagandowe. Warunki działania podziemia w poszczególnych częściach kra-
ju bardzo się od siebie różniły. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy wysiedlenia 
i obecność miejscowych Niemców paraliżowały szybki rozwój konspiracji. Na 
obszarach włączonych do ZSRR niejednoznaczność położenia powodowała, że 
tylko część społeczeństwa polskiego akceptowała potrzebę walki. Najszybciej 
prace organizacyjne postępowały w GG. Dopiero po wybuchu wojny radziecko-
-niemieckiej ZWZ uznany został za część składową Polskich Sił Zbrojnych. W lu-
tym 1942 roku na bazie ZWZ powstała Armia Krajowa. Zgodnie z wytycznymi 
rządu polskiego w Londynie wszystkie organizacje podziemne miały obowiązek 
bądź podporządkować się w całości AK, bądź przekazać jej swoje komórki woj-
skowe. Akcja scaleniowa trwała do końca wojny i z różnych przyczyn nie została 
zrealizowana do końca. Poza AK została sieć terenowa Batalionów Chłopskich, 
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część Narodowych Sił Zbrojnych oraz prosowiecka Armia Ludowa i niektóre sa-
modzielne zgrupowania partyzanckie. W październiku 1942 roku przystąpiono do 
odtwarzania jednostek wojskowych w konspiracji, które na podstawie wcześniej 
opracowanych przez ZWZ planów miały być trzonem sił zbrojnych w dniach po-
wstania powszechnego. Ciężar walki bieżącej z okupantem hitlerowskim spoczął 
od kwietnia 1940 roku na barkach Związku Odwetu, przekształconego na prze-
łomie 1942/1943 w Kierownictwo Dywersji – Kedyw. Dowództwo AK obawiało 
się przedwczesnego wybuchu powstania, które mogłoby ściągnąć na ludność cy-
wilną represje okupanta hitlerowskiego. Dlatego też wszystkie akcje zbrojne ze 
względu na możliwość represji były bardzo starannie przygotowywane. W latach 
1942–1944 nastąpił szybki rozwój różnych form samoobrony. Głośnym echem 
odbiły się walki w obronie Zamojszczyzny, a także ludności polskiej przed nacjo-
nalistami ukraińskimi na Wołyniu.

Oblicze Armii Krajowej nie było jednolite. Akcja scaleniowa stworzyła zdol-
ną do działań armię powstańczą, lecz żołnierze tej armii zachowywali z reguły 
kontakty ze środowiskiem społecznym i politycznym, z którego się wywodzili. 
Dość powszechnie wierzono w powtórzenie rozwoju wydarzeń z końca I woj-
ny światowej, rozpad państw „osi” i załamanie się potęgi Związku Radzieckie-
go, co pozwoliłoby na odbudowę państwa polskiego w warunkach podobnych 
do 1918 roku. 30 czerwca 1943 roku Niemcy aresztowali komendanta głównego 
AK, gen. Stefana Roweckiego. Wywieziony do obozu Sachsenhausen, został póź-
niej zamordowany z rozkazu Himmlera po wybuchu powstania warszawskiego. 
Po aresztowaniu „Grota” komendantem został gen. Tadeusz Komorowski, ps. 
„Bór”. Od wiosny 1944 roku w związku z realizacją planu „Burza” dochodziło 
do współdziałania niektórych oddziałów AK z Armią Czerwoną, co kończyło się 
rozbrojeniem i internowaniem polskich żołnierzy. Od internowanych żołnierzy 
AK domagano się wstąpienia do ludowego Wojska Polskiego i uznania władz 
polskich w Lublinie. Niektóre oddziały wcielono przymusowo do Armii Czer-
wonej. Po upadku powstania warszawskiego ostatnim komendantem AK został 
gen. Leopold Okulicki, ps. „Niedźwiadek”. W styczniu 1945 roku wydał on roz-
kaz rozwiązujący AK.

Konspiracja polityczna i wojskowa były ze sobą ściśle powiązane. Przy Ko-
mendzie Głównej SZP, a następnie ZWZ, utworzono polityczny organ doradczy 
złożony z przedstawicieli ważniejszych partii i stronnictw działających w podzie-
miu. W lutym 1940 roku powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy, w któ-
rym zasiadali przedstawiciele SL, SN, PPS-WRN i SP. Kolejnym krokiem było 
utworzenie jako konspiracyjnej władzy cywilnej w Polsce Delegatury Rządu na 
Kraj. Pierwszym Delegatem Rządu został działacz Stronnictwa Pracy, Cyryl Ra-
tajski. Delegat reprezentował rząd polski na wychodźstwie, a równocześnie pol-
skie państwo podziemne. Podstawę polityczną Delegatury Rządu, podobnie jak 
wcześniej Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, stanowiły cztery stronni-
ctwa przedwojennej opozycji: SL, SN, PPS-WRN i SP. Zgodnie z obowiązującą 
przed wojną konstytucją Delegatura Rządu była zwierzchnikiem sił zbrojnych 
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w kraju w zakresie ustalonym przez rząd. Najsilniejsi partnerzy SN i SL, mimo 
udziału w pracach rządu na emigracji i Delegatury, starali się zachować nieza-
leżność w sprawach politycznych i wojskowych. Delegatura Rządu na Kraj dzie-
liła się na departamenty, będące odpowiednikiem przedwojennych ministerstw. 
Departamenty realizowały zadania polityki polskiej na terenach okupowanych 
i przygotowywały administrację i kadry gospodarcze na czas wyzwolenia. Ko-
mórki Delegatury opracowywały między innymi plany zagospodarowania ziem 
zachodnich i północnych. W terenie tworzono delegatury okręgowe i powiatowe. 
Delegaturze podlegała podziemna policja, tzw. Państwowy Korpus Bezpieczeń-
stwa. Organem prasowym była „Rzeczpospolita Polska”. Środki fi nansowe prze-
kazywane Delegaturze przez rząd polski na emigracji pozwalały wspierać inicja-
tywy społeczne służące ratowaniu ludzi. Pomoc taką otrzymywała Rada Pomocy 
Żydom – „Żegota” i Wydział „Żegota” w Departamencie Spraw Wewnętrznych, 
a Departament Pracy i Opieki Społecznej współpracował z działającymi jawnie 
PCK i RGO. Za ich pośrednictwem pomoc materialną otrzymało wiele rodzin 
żołnierzy konspiracji.

W okresie okupacji ruchem ludowym w kraju kierowało Centralne Kierow-
nictwo Ruchu Ludowego „Roch”. W pierwszym okresie okupacji ludowcy nie 
zamierzali tworzyć własnych sił zbrojnych. Niekwestionowanym przywódcą 
konspiracyjnego SL był w tym czasie Maciej Rataj, zamordowany przez Niem-
ców w Palmirach w 1940 roku. Dopiero po klęsce Francji wielu działaczy chłop-
skich w terenie zaczęło domagać się stworzenia, na bazie SL i Związku Młodzie-
ży Wiejskiej – „Wici”, „chłopskiego wojska”. Pierwsze grupy bojowe powstały 
w okolicach Jędrzejowa, Włoszczowej i Łodzi. We wrześniu 1940 roku utworzo-
na zostaje Straż Chłopska („Chłostra”). Nazwa ta nawiązywała do tradycji stra-
ży powoływanych na wsi dla osłony strajków rolnych. Podstawową jednostką 
w walce miał być batalion, stąd późniejsza nazwa Bataliony Chłopskie (BCh). 
Komendantem organizacji został Franciszek Kamiński. Na przełomie 1942/1943 
roku zaczęto tworzyć stałe oddziały partyzanckie BCh. Oddziały taktyczne BCh 
na wypadek wybuchu powstania przejść miały pod wspólne dowództwo AK. 
W maju 1943 roku podpisana została umowa scaleniowa pomiędzy komendami 
głównymi AK i BCh. Dotychczasowy komendant główny BCh, płk Franciszek 
Kamiński, stanął na czele Oddziału I Organizacyjnego Komendy Głównej AK. 
Akcja ta, prowadzona w terenie do lipca 1944 roku, napotykała opór wielu dzia-
łaczy chłopskich. Do wyzwolenia sieć terenowa BCh zachowała całkowitą nieza-
leżność pod nazwą Ludowa Straż Bezpieczeństwa.

Analogicznie postępował obóz narodowy. W październiku 1939 roku przeby-
wający w kraju działacze Stronnictwa Narodowego przystąpili do organizowania 
siatki wojskowej. Podziały wewnętrzne w obozie narodowym utrudniały pracę 
konspiracyjną. W maju 1941 roku powstała Narodowa Organizacja Wojskowa 
(NOW), kierowana przez ppłk. Józefa Rokickiego. Pod koniec 1942 roku na tle 
akcji scaleniowej dochodzi do rozłamu w NOW. Z części nie podporządkowa-
nej AK i skrajnie prawicowego Związku Jaszczurczego powstają Narodowe Siły 
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Zbrojne. Pierwszym ich komendantem był płk Ignacy Oziewicz. Próby podpo-
rządkowania NSZ Armii Krajowej nie przyniosły w 1944 roku oczekiwanych 
rezultatów. Niektóre oddziały NSZ czynnie zwalczały komunistów polskich, par-
tyzantów radzieckich, lewicę obozu rządowego, a nawet podejrzanych o poglądy 
lewicowe żołnierzy AK. Natomiast oddziały scalone z AK wzięły czynny udział 
w „Burzy” i powstaniu warszawskim. Jeden z oddziałów NSZ, tzw. Brygada 
Świętokrzyska, wycofał się w 1945 roku na Zachód. Żołnierze tej brygady służyli 
po wojnie w alianckich oddziałach wartowniczych na południu Niemiec.

Komuniści polscy znaleźli się po klęsce Polski we wrześniu 1939 roku w wy-
jątkowo trudnej sytuacji. Rozwiązanie KPP przez Międzynarodówkę Komuni-
styczną w 1938 roku pozbawiało ich prawa tworzenia własnej organizacji. Ukła-
dy radziecko-niemieckie z sierpnia i września 1939 roku ostatecznie podkopały 
pozycję komunistów w społeczeństwie polskim. Uznanie przez Komintern to-
czącej się wojny za imperialistyczną nie odpowiadało faktycznemu położeniu 
narodu polskiego pod okupacją niemiecką. W poczuciu słuszności prowadzonej 
walki komuniści włączali się w różne inicjatywy o radykalnym, socjalistycznym 
obliczu. Procesy integrujące lewicę socjalistyczną i komunistów nasiliły się po 
wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w czerwcu 1941 roku. W sierpniu 1941 
roku powstał w Warszawie Związek Walki Wyzwoleńczej. Pion wojskowy orga-
nizacji powierzono Marianowi Spychalskiemu. Pierwsze kroki zmierzające do 
odbudowy partii komunistycznej w Polsce podjęto w Związku Radzieckim je-
sienią 1940 roku. Pod koniec 1941 roku dotarła do Polski drogą lotniczą grupa 
inicjatywna. W jej imieniu Paweł Finder prowadził rozmowy z komunistami dzia-
łającymi w różnych organizacjach podziemnych. 5 stycznia 1942 roku utworzona 
została Polska Partia Robotnicza (PPR). Pracami Komitetu Centralnego kiero-
wali: Marceli Nowotko, styczeń – listopad 1942 (zamordowany skrytobójczo); 
Paweł Finder, grudzień 1942 – listopad 1943 (aresztowany przez gestapo i osa-
dzony na Pawiaku) i Władysław Gomułka, od listopada 1943 roku. Poważnym 
ciosem dla partii była śmierć Marcelego Nowotki. Sąd partyjny oskarżył o to 
morderstwo Bolesława Mołojca, byłego ofi cera brygad międzynarodowych w Hi-
szpanii, i skazał go na śmierć. Sprawa ta po dzień dzisiejszy nie została w pełni 
wyjaśniona. W ciągu 1942 roku PPR objęła zasięgiem działania całe Generalne 
Gubernatorstwo ze Lwowem i część ziem wcielonych do Rzeszy. W styczniu 
1943 roku PPR przedstawił własną, trzeba dodać całkowicie nierealną i grożącą 
wyniszczeniem narodu koncepcję walki podziemnej, prowadzącej faktycznie do 
przejęcia władzy w kraju przez komunistów: program PPR wymagał powołania 
własnej siły zbrojnej, zdolnej do prowadzenia akcji sabotażowo-dywersyjnych 
i działań partyzanckich – tak powstała Gwardia Ludowa (GL). W ramach GL 
działało wiele radzieckich i żydowskich oddziałów partyzanckich, złożonych 
z uciekinierów z obozów i gett. PPR dążyła do umocnienia swych wpływów 
w społeczeństwie poprzez pozyskanie do współpracy radykalnego odłamu Pol-
skich Socjalistów i lewicy SL. Miało to uwiarygodnić komunistów w oczach spo-
łeczeństwa i odsunąć podejrzenia o związki organizacyjne z Kominternem i partią 



Historia polityczna Polski XX wieku 87

radziecką. W okresie styczeń – kwiecień 1943 roku z inicjatywy PPR doszło do 
nawiązania kontaktów z Delegaturą Rządu. Rozpoczęte w lutym 1943 roku roz-
mowy nie przyniosły rezultatów. PPR nie zgodziła się na przeprowadzenie akcji 
scaleniowej i oświadczenie, że nie jest podporządkowana Międzynarodówce Ko-
munistycznej. Przedstawiciele GL chcieli jednak uczestniczyć w pracach Komen-
dy Głównej i komend terenowych AK i w ten sposób uzyskać wpływ na życie 
polskiego państwa podziemnego. PPR zaproponowała, aby Polityczny Komitet 
Porozumiewawczy został zastąpiony przez szersze porozumienie stronnictw poli-
tycznych działających w kraju. Podziemie polityczne jeszcze w warunkach oku-
pacji utworzyłoby rząd i zwołało Konstytuantę. Poza koalicją rządową pozostać 
miały sanacja i Obóz Narodowo-Radykalny. Projekty te zostały przez Delegaturę 
odrzucone, jako naruszające kompetencje władz polskich na emigracji i w kraju.

Ruch oporu

Najpowszechniejszym przejawem walki społeczeństwa polskiego z okupan-
tem był bierny opór, bojkot zarządzeń i uchylanie się od współpracy z Niemcami. 
Pojawiła się tzw. propaganda szeptana, krytykująca i ośmieszająca posunięcia 
okupanta. Świadomie łamano nakazy i zakazy, zrywano urzędowe wywieszki, 
obwieszczenia i plakaty. Prowadzono również nasłuch alianckich stacji radio-
wych, pomimo że posiadanie radioodbiorników przez Polaków było surowo za-
kazane. Kolportowanie wiadomości uzyskanych tą drogą dało początek prasie 
konspiracyjnej. W 1941 roku przy Delegaturze Rządu powstało Kierownictwo 
Walki Cywilnej (KWC), którego pracą kierował Stefan Korboński. KWC organi-
zowało bojkot werbunku na roboty do Rzeszy, instytucji rozrywkowych i prasy 
wydawanej przez okupanta, piętnowało publicznie osoby utrzymujące kontak-
ty z Niemcami. Wydawało też wyroki na zdrajców narodu i prowadziło rejestr 
zbrodni popełnionych przez okupanta. W celu podporządkowania wszelkiej ini-
cjatywy bojowej ośrodkom dyspozycyjnym AK i prowadzenia tzw. walki bieżą-
cej powołano jesienią 1942 roku Kierownictwo Walki Konspiracyjnej (KWK). 
Na czele KWK stał Komendant Główny AK. W połowie 1943 roku doszło do 
połączenia wysiłków Delegatury i AK. W miejsce KWC i KWK utworzono jed-
nolite Kierownictwo Walki Podziemnej. W ramach samoobrony społeczeństwa 
i walki cywilnej wyodrębniły się różne formy działania: walka gospodarcza, taj-
ne nauczanie, podziemne życie kulturalne, konspiracyjna prasa i propaganda. Po 
ataku Niemiec na Związek Radziecki w ramach ZWZ-AK powstała organizacja 
pod kryptonimem „Wachlarz”, do której zadań należała dywersja na tyłach frontu 
wschodniego. Żołnierze „Wachlarza” wykonali na wschód od Bugu i Niemna bli-
sko 80 akcji bojowych, wysadzając mosty i transporty kolejowe. 

Początki „wojny leśnej” w Polsce wiązać należy z partyzantką powrześnio-
wą. Pozostające na tyłach wojsk niemieckich zgrupowania polskie podejmowały 
działania na własną rękę. Na Kielecczyźnie do wiosny 1940 roku walczył Oddział 
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Wydzielony Kawalerii WP mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Sławę ogól-
nopolską zdobyła sobie tarnobrzeska organizacja „Odwet”, kierowana przez Wła-
dysława Jasińskiego, ps. „Jędruś”, stąd popularna jej nazwa „Jędrusie”. Początko-
wo organizacja prowadziła fundusz pomocy dla rodzin aresztowanych i jeńców 
wojennych, a akcje zbrojne służyły jedynie zdobyciu środków pieniężnych, 
odzieży i żywności na ten cel. Latem 1942 roku „Jędrusie” rozpoczęli regularną 
wojnę partyzancką, atakując posterunki niemieckie i likwidując konfi dentów ge-
stapo. Armia Krajowa nie dążyła do tworzenia oddziałów partyzanckich. Akcje 
dywersyjno-sabotażowe uważano za bardziej skuteczne, przynoszące mniejsze 
straty w ludziach i sprzęcie. Istniały jedynie oddziały leśne złożone z ludzi tzw. 
spalonych, to jest żołnierzy konspiracji nie mogących wrócić do normalnego ży-
cia. Prowadziły one ograniczoną działalność bojową, aby nie wywoływać repre-
sji okupanta wobec ludności cywilnej. Dopiero wysiedlenia na Zamojszczyźnie 
zmieniły pogląd KG AK na sprawę tworzenia oddziałów partyzanckich.

W drugiej połowie 1943 roku do walki z polskim podziemiem obok skosza-
rowanych oddziałów policji i SS wprowadzono wielkie jednostki Wehrmachtu. 
Przez ziemie polskie przebiegały główne i najkrótsze zarazem szlaki komunika-
cyjne na wschód. W okresie od czerwca 1941 roku do końca okupacji Niemcy 
stracili 2,2 tys. pociągów na skutek akcji dywersyjnych, tj. wysadzania torów 
lub pożarów. Zestawienie to nie obejmuje drobnych aktów sabotażu, takich jak 
zniszczenie pojedynczych wagonów czy lokomotyw. Najczęściej akcje kolejowe 
wiązały się ze starciem zbrojnym z osłoną pociągu lub idącymi na odsiecz poste-
runkami niemieckimi. W ramach akcji represyjno-odwetowych ostrzeliwano też 
tzw. pociągi urlopowe wiozące żołnierzy niemieckich z frontu. Oddziały party-
zanckie atakowały posterunki policji, żandarmerii i straży granicznej, rozbijały 
obławy niemieckie, broniły ludność przed pacyfi kacjami, wysiedleniami i grabie-
żą mienia. W walkach przeciwko oddziałom polskim, których liczebność nigdy 
nie przekroczyła w polu 150 tys., Niemcy musieli utrzymywać w GG 950 tys. 
żołnierzy w formacjach policyjnych, wojskowych i pomocniczych.

W grudniu 1939 roku w Warszawie grono polskich żołnierzy-Żydów założy-
ło Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW). Komendantem organizacji został kpt. 
M. Apfelbaum „Kowal”. ŻZW współpracował z ZWZ-AK. W grudniu 1942 roku 
w getcie warszawskim z połączenia wielu tajnych ugrupowań lewicowych powsta-
ła Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) z komendantem Mordechajem Anie-
lewiczem „Aniołkiem” na czele. Obie organizacje wojskowe podporządkowane 
były Żydowskiemu Komitetowi Narodowemu (ŻKN) skupiającemu wszystkie 
ugrupowania, od ortodoksów po komunistów. Podziemne organizacje żydowskie 
miały charakter kadrowy. Skoszarowana w gettach ludność żydowska prowadziła 
tragiczną w swym wymiarze walkę o przetrwanie. Na co dzień największe znacze-
nie miała walka cywilna. Znaczna część ludności żydowskiej przejawiała niechęć 
do podejmowania walki zbrojnej. Zachowanie w gettach namiastki samorządu 
(judenraty) i utworzenie żydowskiej policji porządkowej stwarzało wrażenie sta-
bilizacji życia. Niestety, ciemną kartą w dziejach okupacji była postawa niektó-
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rych Polaków. Osoby wywodzące się z polskiego środowiska przestępczego, tzw. 
szmalcownicy, wydawały Niemcom ukrywających się Żydów i pomagające im 
rodziny polskie. Sądy Specjalne Polski Podziemnej skazały na karę śmierci wielu 
z nich. Wśród Żydów działała ściśle współpracująca z gestapo organizacja „Ża-
giew”. 19 kwietnia w obliczu całkowitej zagłady getta warszawskiego wybuchło 
na wezwanie ŻKN powstanie. Trzon sił powstańczych stanowiły walczące pod 
biało-czerwonymi fl agami oddziały ŻOB i ŻZW. Powstańcy otrzymali pomoc 
w postaci broni i amunicji od AK. W dniach powstania przez mur okalający getto 
przeszły nieliczne oddziały polskie uczestniczące w walkach. 18 maja załamał się 
zorganizowany opór Żydów, tylko nieliczni z nich zdołali przedrzeć się na pol-
ską stronę. Po wywiezieniu reszty ludności żydowskiej do Treblinki getto zostało 
zburzone. Na mniejszą skalę walki zbrojne wybuchły w gettach w Białymstoku, 
Będzinie, Częstochowie, Wilnie, Hrubieszowie i Krzemieńcu. W sierpniu 1943 
roku wybuchł bunt w obozie zagłady w Treblince, przygotowany przez grupę do-
wodzoną przez kpt. dr. Leicherta, a w połowie października wybuchł bunt wśród 
więźniów Sobiboru. Uratowani z zagłady bojownicy żydowskiego ruchu oporu 
włączali się czynnie w życie Polski Podziemnej.

Sprawa polska, lipiec 1943 – lipiec 1944 roku 

Zerwanie stosunków polsko-radzieckich ujawniło kruchość podstaw polskiej 
polityki zagranicznej. ZSRR nie był zainteresowany partnerską współpracą. Przy-
szła Polska miała się znaleźć w obszarze wpływów politycznych, a być może 
gospodarczych i wojskowych państwa radzieckiego. W imię ratowania jedności 
koalicji antyhitlerowskiej ten punkt widzenia coraz częściej skłonni byli przy-
jąć sojusznicy anglosascy. Rząd polski znalazł się na uboczu wielkiej polityki. 
O sprawach najbardziej żywotnych dla narodu polskiego miały decydować trzy 
wielkie mocarstwa: Anglia, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Zdaniem 
mocarstw anglosaskich przyszła wschodnia granica Polski miała być oparta na 
linii Curzona, z poprawkami na korzyść Polski w rejonie Lwowa. Równocześnie 
Polska uzyskałaby znaczny przyrost terytorialny na zachodzie. Poglądy te, w czę-
ści dotyczącej granic wschodnich, spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem 
rządu polskiego na wychodźstwie. Przewidywane wkroczenie wojsk radzieckich 
w przedwojenne granice Polski wymagało uzgodnienia stosunków między Dele-
gaturą Rządu i AK a oddziałami Armii Czerwonej. Anglosasi uważali, że jedynie 
wznowienie stosunków dyplomatycznych mogło zapewnić prawidłową współ-
pracę polsko-radziecką. Jednocześnie, nie chcąc zadrażniać stosunków z ZSRR, 
ograniczyli, a nawet okresowo wstrzymali pomoc aliancką dla AK.

Na konferencji w Teheranie Stalin związał sprawę granic Polski i istnienia 
silnego państwa polskiego z bezpieczeństwem ZSRR. Związek Radziecki nie za-
mykał formalnie drogi do rokowań z rządem polskim na wychodźstwie. Bardziej 
natomiast stanowczo niż w 1941 roku domagał się pełnego politycznego, gospo-
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darczego i wojskowego uregulowania wzajemnych stosunków w sposób zgod-
ny z celami radzieckiej polityki zagranicznej. W styczniu 1944 roku dyplomacja 
zachodnia zaskoczona została powstaniem prosowieckiej Krajowej Rady Naro-
dowej. 11 stycznia, odpowiadając na notę władz polskich na emigracji, rząd ra-
dziecki odrzucił powrót do rozmów na podstawach przyjętych w układzie z 1941 
roku. Niepowodzeniem zakończyła się próba mediacji anglo-amerykańskiej. Dal-
sze kroki dyplomacji radzieckiej przybrały postać jawnej ingerencji w wewnętrz-
ne sprawy państwa polskiego.

Jednym z pierwszych posunięć było utworzenie pod auspicjami radzieckimi 
Związku Patriotów Polskich (ZPP). Geneza tej organizacji sięga 1941 roku, kiedy 
to 27 października na wiecu radiowym w Saratowie Wanda Wasilewska, Stefan 
Jędrychowski i Jerzy Putrament ogłosili Manifest do Narodu Polskiego, w któ-
rym zapowiadali utworzenie organizacji pod tą nazwą. Przewodniczącą Zarządu 
Głównego ZPP została Wanda Wasilewska. We władzach prócz komunistów za-
siadali socjaliści i ludowcy przebywający w ZSRR w wyniku deportacji. W maju 
1944 roku ZPP uznał KRN za jedyną reprezentację narodu. 

8 maja 1943 roku rząd radziecki wyraził zgodę na utworzenie polskiej dy-
wizji im. Tadeusza Kościuszki podległej ZPP. Tym samym powstała w ramach 
koalicji druga polska siła zbrojna niepodlegająca legalnym władzom polskim na 
wychodźstwie. Rejonem formowania miały być Sielce nad Oką w pobliżu Riaza-
nia. Na wieść o tworzeniu polskiej jednostki nastąpił szybki napływ ochotników. 
Przybywali uchodźcy, wywiezieni, a także Polacy stale mieszkający przed wojną 
w ZSRR. Dowódcą dywizji mianowany został płk Zygmunt Berling. Dywizja pol-
ska podporządkowana została radzieckiej 33 Armii i w dniach 12–13 październi-
ka przeszła swój chrzest w bitwie pod Lenino. Bitwa ta dla sił proradzieckich stała 
się na dziesięciolecia symbolem politycznym. W ciągu następnych kilku miesięcy 
sformowano 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, przekształcony w marcu 
1944 roku w Armię Polską (AP) w ZSRR. Nowym ośrodkiem formowania stały 
się Sumy, położone w pobliżu polskich skupisk na Wołyniu i Podolu. 22 czerwca 
1944 roku Rada Najwyższa ZSRR przywróciła obywatelstwo polskie żołnierzom 
AP i ich rodzinom. Dla Polaków deportowanych w głąb Rosji bądź osiadłych na 
Kresach Wschodnich było to często jedyną drogą powrotu do Ojczyzny.

Równocześnie komuniści przystąpili do formowania krajowego ośrodka wła-
dzy. Zerwanie przez Związek Radziecki stosunków z Rządem RP w Londynie 
skłoniło PPR do ogłoszenia w listopadzie 1943 roku deklaracji ideowo-progra-
mowej zatytułowanej O co walczymy. Program zapowiadał nacjonalizację wiel-
kiego przemysłu, banków i transportu, reformę rolną i wprowadzenie gospodarki 
planowej, a także radykalne zmiany struktury społecznej. Program zapowiadał 
eliminację ziemiaństwa i burżuazji z życia społeczeństwa. Struktury PPR/KRN 
były ściśle powiązane z utworzonym w styczniu 1944 roku w Moskwie Central-
nym Biurem Komunistów Polskich. 1 stycznia 1944 roku Krajowa Rada Narodo-
wa wydała dekret o utworzeniu Armii Ludowej. W skład Armii Ludowej weszły 
oddziały GL oraz niektóre oddziały BCh, Milicji Ludowej RPPS, Gwardii Ludo-
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wej WRN. Dużą grupę stanowili jeńcy radzieccy zbiegli z obozów na ziemiach 
polskich. Naczelnym Dowódcą AL został gen. Michał Żymierski „Rola” usunięty 
przed wojną z wojska polskiego. Armia Ludowa odrzuciła tezę o apolityczności 
sił zbrojnych, wyraźnie deklarując swoje powiązania z ruchem komunistycznym. 

W marcu 1944 roku KRN wysłała przez linię frontu swoją delegację do Mos-
kwy. Dotarła ona do Moskwy w maju, zapoznając się na miejscu z całością prac 
ZPP oraz organizacją Armii Polskiej w ZSRR. Jeszcze w maju delegacja KRN 
pod przewodnictwem Edwarda Osóbki-Morawskiego przyjęta została na Krem-
lu przez Stalina. Strona polska otrzymała obietnicę zaopatrzenia oddziałów AL 
w broń ze zrzutów. Związek Radziecki uzależniał uznanie KRN od ogólnego roz-
woju sytuacji międzynarodowej. Ważnym krokiem na drodze umocnienia autory-
tetu KRN było podporządkowanie się jej ZPP.

W obliczu uzurpacji przez KRN uprawnień przysługujących parlamentowi 
przyszłego odrodzonego państwa zmienione zostały struktury Polski Podziemnej. 
W miejsce Krajowej Reprezentacji Politycznej (poprzednio Politycznego Komi-
tetu Porozumiewawczego) utworzona została Rada Jedności Narodowej (RJN). 
W skład RJN weszło po trzech przedstawicieli partii polskiego państwa pod-
ziemnego: PPS-WRN, SL, SN, SP, oraz po jednym przedstawicielu mniejszych 
ugrupowań – Zjednoczenia Demokratycznego, Chłopskiej Organizacji Wolności 
„Racławice”, działającej na ziemiach zachodnich narodowej demokratycznej or-
ganizacji „Ojczyzna” oraz Kościoła katolickiego i spółdzielców. Przewodniczą-
cym RJN został Kazimierz Pużak z PPS-WRN.

Opublikowana 15 marca 1944 roku deklaracja RJN O co walczy naród Polski? 
zawierała program polityczny polskiego państwa podziemnego. Głosiła ona odro-
dzenie państwa polskiego opierającego swą politykę zagraniczną na ścisłym soju-
szu z Wielką Brytanią, USA, Francją oraz Turcją. Na tych samych zasadach Pol-
ska pragnie oprzeć swoje stosunki z sąsiadem wschodnim ZSRR pod warunkiem 
uznania z jego strony integralności przedwojennego terytorium Rzeczypospolitej 
oraz zasady nieingerowania w sprawy wewnętrzne. Do Rzeczypospolitej winny 
być włączone całe Prusy Wschodnie, Gdańsk, przylegający do dawnej granicy 
Polski klin pomorski pomiędzy Bałtykiem i ujściem Odry a Notecią, ziemie mię-
dzy Notecią i Wartą, wreszcie Śląsk Opolski z odpowiednim pasem bezpieczeń-
stwa. Na całej Odrze i w portach nadodrzańskich winny być trwale zabezpieczone 
żywotne, gospodarcze interesy Polski. Szeroki pas ziem położonych na zachód 
od nowej granicy Polski winien być poddany długotrwałej okupacji polskiej. Na 
wschodzie Polski utrzymana być musi granica polska ustalona w traktacie ryskim. 

Wszystko to działo się w warunkach ścisłej współpracy polskiego podziemia 
z SOE [Special Operations Executive – Kierownictwo Operacji Specjalnych], 
która przeszkoliła około 2,5 tys. ofi cerów polskich, tzw. cichociemnych. Prze-
rzucani oni byli drogą lotniczą do kraju, podobnie jak broń i pieniądze. Wśród 
„cichociemnych” byli m.in. ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki, płk Ka-
zimierz Iranek-Osmecki, por. Jan Piwnik „Ponury” i wielu innych bohaterskich 
żołnierzy podziemia. Samoloty eskadr specjalnych startowały z Wysp Brytyjskich 
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lub Włoch. Długie loty do Polski nad obszarami okupowanej Europy pociągały 
za sobą wysokie straty w ludziach i sprzęcie. Zaopatrzenie docierające tą drogą 
było nieproporcjonalnie niskie w porównaniu z potencjalnymi możliwościami 
bojowymi AK. Pomoc dla Polski przestała interesować mocarstwa anglosaskie 
z chwilą, gdy stwierdziły one, że Polska znajduje się w radzieckim obszarze ope-
racyjnym. Wyjątek stanowiły zrzuty dla powstania warszawskiego. Inną formą 
współpracy była działalność wywiadowcza na rzecz aliantów. Gromadzono in-
formacje dotyczące dyslokacji i ruchów wojsk niemieckich, a także przemysłu 
zbrojeniowego. Polski wywiad gospodarczy obejmował całe terytorium Rzeszy. 
Dane polskiego wywiadu umożliwiły lotnictwu alianckiemu przeprowadzenie 
wielu operacji przeciwko niemieckim zakładom zbrojeniowym. W sierpniu 1943 
roku lotnictwo brytyjskie dokonało nalotu na ośrodek rakietowy w Peenemünde 
na wyspie Uznam. W maju 1944 roku wywiadowi udało się zdobyć całą rakietę 
„V-2”. Po zbadaniu przez grono uczonych pod kierunkiem profesorów Janusza 
Groszkowskiego i Marcelego Struszyńskiego najistotniejsze fragmenty rakiety 
wraz z wynikami badań przekazano drogą lotniczą do Londynu.

Po rezygnacji Wielkiej Koalicji z planów utworzenia frontu na Bałkanach 
i wobec poważnych braków w uzbrojeniu plan powstania powszechnego za-
stąpiony został w 1943 roku planem „Burza”. W założeniu władz polskich na 
wychodźstwie i dowództwa AK „Burza” miała łączyć w sobie cechy akcji woj-
skowej i politycznej. Zmobilizowane oddziały AK miały atakować siły niemie-
ckie na zapleczu frontu wschodniego. Na obszarach wyzwolonych planowano 
tworzyć administrację, występującą wobec Armii Czerwonej w roli gospodarzy. 
Wyjście z podziemia całości sił zbrojnych w kraju uzależniono od stanu stosun-
ków polsko-radzieckich. W trakcie „Burzy” miało dojść do odtworzenia regular-
nych sił zbrojnych w kraju. Pierwszy do realizacji operacji „Burza” przystąpił 
okręg wołyński. Sformowana w lutym 1944 roku 27 Wołyńska Dywizja piechoty 
AK współdziałała z Armią Radziecką, walcząc nad rzeką Turwią i biorąc udział 
w ataku na Włodzimierz Wołyński. W lipcu 1944 roku „Burza” ogarnęła okrę-
gi Wilno i Nowogródek. Wileńsko-Nowogródzki Korpus AK, dowodzony przez 
gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 7 lipca rozpoczął operację „Ostra 
Brama” uderzając na Wilno. Miasto zostało zdobyte wspólnie z radziecką 5 Ar-
mią 13 lipca. Nie uchroniło to sztabów okręgów AK Wilno i Nowogródek przed 
aresztowaniem, a żołnierzy przed deportacjami. Część oddziałów AK, nie dając 
się rozbroić, ruszyła na zachód. Za każdym razem po przejściu frontu jednostki 
AK wraz z organami terenowymi Delegatury Rządu na Kraj występowały w roli 
prawowitych gospodarzy wyzwolonych terenów. Żołnierzy rozformowanych po 
wyzwoleniu oddziałów AK postawiono przed wyborem – uznanie KRN i wstą-
pienie do prokomunistycznego Wojska Polskiego bądź internowanie w Związ-
ku Radzieckim. Los deportowanych stał się udziałem większości żołnierzy AK 
walczących na wschód od Bugu. W tej sytuacji wiele oddziałów rezygnowało 
z ujawnienia się, pozostając na tyłach Armii Czerwonej bądź usiłując przebić się 
przez linię frontu na teren okupacji niemieckiej. Podstępne aresztowania podczas 
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rozmów służących rzekomo ustaleniu współdziałaniu w walce z Niemcami były 
na porządku dziennym. 

Powstanie warszawskie

Plan „Burza” nie przewidywał walk w Warszawie ze względu na zgromadzo-
ne tu dobra kultury. Koncentracja warszawskich oddziałów AK nastąpić miała na 
zachód od stolicy. Możliwość wybuchu powstania w samej stolicy rozpatrywać 
zaczęto w początkach lipca. Zmiana decyzji nastąpiła 21 lipca 1944 roku. Szybki 
marsz wojsk radzieckich ku Wiśle, oznaki paniki wśród administracji niemieckiej 
i zarządzenia ewakuacyjne zdawały się wskazywać na rychły upadek III Rzeszy. 
Gen. Tadeusz Komorowski „Bór” 25 lipca ogłosił „stan czujności do powstania”. 
W odpowiedzi rząd RP upoważnił Delegata Rządu na Kraj do podejmowania de-
cyzji wynikających z postępów ofensywy wojsk radzieckich. Poważny wpływ 
na tę decyzję miało również powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego (PKWN), komunistycznej namiastki rządu polskiego. Władze polskiego 
państwa podziemnego nie zamierzały rezygnować z walki o kształt ustrojowy 
i suwerenność odrodzonej Polski. Zryw w stolicy uprzytomnić miał światu wolę 
narodu polskiego odzyskania niepodległości. By umocnić krajowe agendy, rząd 
w Londynie powołał w lipcu 1944 roku Krajową Radę Ministrów, do której jako 
wicepremier wszedł Delegat Rządu. Wybuch powstania planowano na 12 godzin 
przed wkroczeniem wojsk radzieckich, tak by umożliwić ujawnienie się i obję-
cie władzy przez Krajową Radę Ministrów. Miało być również powstanie atu-
tem w moskiewskich rozmowach Stanisława Mikołajczyka ze Stalinem na temat 
wznowienia stosunków polsko-radzieckich. 30 lipca działająca pod egidą ZSRR 
radiostacja „Kościuszko” nadała apel do ludności stolicy wzywający do powsta-
nia. Odezwy takie emitowała przez radio Armia Czerwona przed szturmem każ-
dego większego miasta. Zdaniem dowództwa radzieckiego nie nakładały one żad-
nych zobowiązań wojskowych czy politycznych wobec ludności, która podjęła 
walkę. W dniu 31 lipca na posiedzeniu Komendy Głównej AK z udziałem De-
legata Rządu Jana Stanisława Jankowskiego podjęto decyzję, iż 1 sierpnia o go-
dzinie 17.00 rozpocznie się akcja „W”. Przyjęto założenie, że siły powstańcze 
w pierwszym uderzeniu wydrą Niemcom kontrolę nad miastem. Broni i żywności 
wystarczało na siedem dni. Liczono na zaopatrzenie ze strony sprzymierzeńców 
drogą powietrzną, lecz nie można było przewidzieć w jakiej ilości, zwłaszcza 
że ZSRR odmawiał sojusznikom prawa lądowania na wyzwolonych terenach po 
wykonaniu operacji zrzutu. Powodzenie operacji zależało od tego, ażeby nie ude-
rzyć za wcześnie. Czerwona Armia powinna była wejść do Warszawy w ciągu 
tygodnia, licząc od naszego pierwszego uderzenia i zastać na miejscu dobrze zor-
ganizowane struktury władzy podległej rządowi RP w Londynie. 

Podjęta w ostatnich dniach lipca niemiecka decyzja o obronie linii środko-
wej Wisły przekształciła Warszawę w ważny punkt strategiczny. W odróżnieniu 
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od władz cywilnych Wehrmacht i SS spodziewały się wybuchu powstania. Na 
Żoliborzu i w 8 innych punktach miasta walki wybuchły przed godziną „W”, 
tj. godz. 17.00. Niemcy, chociaż słabsi liczebnie, mieli przewagę dzięki licznym 
umocnionym punktom oporu. Uderzenie głównych sił nie przyniosło powstań-
com pełnego powodzenia. Nie zdołano opanować Cytadeli, Dworca Gdańskiego 
i lotniska na Okęciu. 2 sierpnia załamało się powstanie na Pradze. Niemcy kon-
trolowali wszystkie linie kolejowe i mosty na Wiśle. Powstanie rozpadło się na 
kilka odosobnionych rejonów walki, przegrodzonych pasmami umocnień niemie-
ckich. Zgodnie ze specjalnym rozkazem Hitlera, Niemcy w zajętych przez siebie 
dzielnicach stosowali bezwzględny terror. Tylko na samej Woli w pierwszych 
dniach sierpnia wymordowano ok. 40 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. 5 sierpnia 
inicjatywa przeszła w ręce niemieckie. W tej sytuacji po dwóch dniach walk gen. 
„Bór” Komorowski wydał do wszystkich sił AK znajdujących się na lewym brze-
gu Wisły rozkaz marszu na pomoc stolicy. Tylko nieliczne oddziały z Puszczy 
Kampinoskiej zdołały przebić się do Warszawy. Radomsko-Kielecki Korpus AK 
nie zdołał sforsować Pilicy i przeszedł do wykonywania akcji „Burza” na swym 
terenie. 2 września upadło Stare Miasto. 

W pierwszych dniach powstania ujawniły się władze polityczne Polski Pod-
ziemnej. Każda dzielnica i każdy rejon walk miał własne dowództwo wojskowe 
i administrację cywilną. Walki toczone na ograniczonym terenie zacierały różnice 
między siłami powstańczymi i ludnością cywilną. Jedni i drudzy jednakowo byli 
narażeni na ostrzał ciężkiej broni niemieckiej. Niemcy ze szczególną zaciekłością 
atakowali szpitale powstańcze, mimo widocznych znaków Czerwonego Krzyża. 
8 sierpnia uruchomiona została radiostacja powstańcza „Błyskawica”. Działała aż 
do kapitulacji Warszawy, nadając parę razy dziennie komunikaty w języku pol-
skim i angielskim, a także programy literacko-artystyczne. W miarę przedłużania 
się walk powstańczych wzrastały związane z nimi cierpienia ludności cywilnej, 
co spowodowało, że jej zapał zaczął przygasać. Skłoniło to nawet dowództwo 
AK do podjęcia w pierwszych dniach września rozmów kapitulacyjnych, które 
zostały jednak zerwane. Już w pierwszych dniach powstania zaczęło brakować 
wody i przerwana została łączność telefoniczna. 5 września Niemcy zdobyli elek-
trownię na Powiślu. Żywność można było zdobyć niemal wyłącznie odbierając 
ją wrogowi. Wiele rodzin cierpiało głód. Brak wody i środków gaśniczych utrud-
niał gaszenie pożarów. Walące się domy zasypywały mieszkańców szukających 
schronienia w piwnicach. Akcje odgruzowywania nie zawsze kończyły się po-
myślnie. Pomimo różnych załamań ludność cywilna stolicy do końca wspierała 
siły powstańcze. 

Akcja pomocy alianckiej dla Warszawy przebiegała w skrajnie trudnych wa-
runkach. Samoloty startujące z baz w południowych Włoszech miały do prze-
bycia 1350 km w jedną stronę. Nocne loty często musiały być odwoływane ze 
względu na złe warunki atmosferyczne. W akcji tej obok lotników polskich bra-
li udział lotnicy brytyjscy i południowoafrykańscy. 18 września 110 samolotów 
amerykańskich dokonało jednorazowej akcji zrzutów w warunkach dziennych, 
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z których niewielka tylko część upadła w miejscach zajętych przez powstańców. 
Działania lotnicze wspierające powstańców utrudniała postawa ZSRR. Stalin od-
mawiał lotnikom alianckim prawa lądowania na terenach wyzwolonych, grożąc 
internowaniem. Trudności polegały głównie na braku radiowej pomocy nawiga-
cyjnej, z której korzystały nocne jednostki bombowe operujące z Anglii. Ponad-
to specjalną trudność stanowiło odnajdywanie wyznaczonych małych celów dla 
dokładnych zrzutów sprzętu w Warszawie, pokrytej dymami pożarów. Jednak za-
sadnicze i największe niebezpieczeństwo wynikało z długości lotów, zwłaszcza 
że powrót wobec krótkich nocy musiał odbywać się w dzień.

Dopiero 10 września 1944 roku ruszyła ofensywa radziecka w kierunku War-
szawy. W walkach wzięła udział polska 1 Dywizja Piechoty. 15 września Praga 
została wyzwolona. Niemcy zdołali wycofać swe wojska na lewy brzeg Wisły 
i wysadzić mosty. Odcinek frontu na Pradze przekazany został 1 Armii WP. Tym-
czasem powstańcy, odepchnięci w początkach września od Wisły, mieli jedynie 
wąski dostęp do rzeki na Czerniakowie. 

30 sierpnia 1944 roku rządy mocarstw anglosaskich uznały Armię Krajową 
za siłę kombatancką. 26 września po zaciętych walkach padł Mokotów, a 30 
września skapitulował Żoliborz. Tego samego dnia w Ożarowie rozpoczęły się 
rokowania kapitulacyjne. 2 października w kwaterze Ericha von dem Bach-Że-
lewskiego, dowodzącego siłami niemieckimi, podpisano akt kapitulacji. Ludność 
cywilna miała zostać z miasta wysiedlona do utworzonego przez Niemców obozu 
w Pruszkowie. 11 października, łamiąc warunki kapitulacji, Hitler wydał rozkaz 
całkowitego zniszczenia Warszawy. Miasto miało być zrównane z ziemią. Przed 
zburzeniem miały być wywiezione do Rzeszy wszystkie surowce, maszyny, urzą-
dzenia, cenne przedmioty, a nawet odzież i rzeczy osobiste. Na gruzach Warsza-
wy planowano utworzyć niemiecką twierdzę (Festung Warschau), przygotowaną 
do długotrwałej, uporczywej walki. 

Narodziny Polski Lubelskiej

 Równolegle na ziemiach polskich wyzwolonych przez Armię Czerwoną trwał 
proces umacniania sił proradzieckich. Przygotowania do urządzenia Polski zgod-
nie z interesami polityki radzieckiej Stalin rozpoczął jeszcze przed zerwaniem sto-
sunków polsko-radzieckich w 1943 roku. Temu celowi służyło utworzenie w kra-
ju PPR, a następnie z jego inicjatywy KRN. Tworzona pod auspicjami ZPP Armia 
Polska miała być istotnym argumentem w walce o wpływy polityczne w Polsce. 
Wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej rozpoczęło po-
litykę faktów dokonanych. Anektując ponownie ziemie wschodnie II Rzeczypo-
spolitej, narzucono Polsce linię Curzona. Stalin zręcznie wykorzystywał różnice 
w postawie komunistów polskich przebywających w ZSRR i w kraju. Pierwsi 
opowiadali się za wizją Polski jako republiki radzieckiej, drudzy za ograniczoną 
w swej suwerenności państwowością. Uwzględniając międzynarodowe interesy 
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Związku Radzieckiego, postanowiono nowej władzy nadać, na wzór francuski 
i jugosłowiański, kształt komitetu wyzwolenia narodowego. PKWN powstał 
20 lipca w Moskwie, dopiero świadomie tworzona późniejsza legenda powią-
zała jego powstanie z wyzwoleniem Lublina. Przewodniczącym PKWN został 
Edward Osóbka-Morawski. Nowy ośrodek władzy jeszcze w Moskwie wyraził 
zgodę na linię Curzona z pozostawieniem Grodna i Lwowa po stronie radzieckiej. 
Jedynym ustępstwem ze strony Stalina było pozostawienie Polsce części Puszczy 
Białowieskiej. 2 sierpnia 1944 roku siedzibą PKWN stał się Lublin.

Manifest PKWN stwierdzał, że jest legalną tymczasową władzą wykonawczą 
narodu, dążącą do zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej. 
Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekla-
rowały działanie na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku, jako jedynie 
obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie. Podstawowe założenia 
konstytucji z 17 marca 1921 roku obowiązywać miały aż do zwołania wybrane-
go w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym, tajnym i stosunkowym 
Sejmu Ustawodawczego, który uchwali jako wyraziciel woli narodu nową kon-
stytucję. Stwierdzenia te, mające charakter uzurpacji prawnej, stawiały PKWN 
w opozycji do rządu polskiego na wychodźstwie, który opierał się na konstytu-
cji z 23 kwietnia 1935 roku. Pomimo form pozornego legalizmu, był Manifest 
PKWN dokumentem rewolucyjnym. Przyszła Polska miała zająć zupełnie nowe 
miejsce w Europie, czyniąc podstawą swojego bezpieczeństwa sojusz z ZSRR. Ze 
względów propagandowych program PKWN nie szedł tak daleko jak wcześniej-
sze deklaracje PPR czy KRN. Zapowiedziano reformę rolną oraz przejęcie całego 
majątku poniemieckiego. 

Utworzone uchwałą KRN z 21 lipca 1944 roku z połączenia Armii Polskiej 
w ZSRR i Armii Ludowej jednolite Wojsko Polskie odgrywało ważną rolę po-
lityczną w życiu Polski Lubelskiej. Rozbudowa armii napotykała przeszkody 
związane ze słabością uzurpatorskiej władzy, wyniszczeniem kraju, brakiem koni 
i trudnościami mobilizacyjnymi. Równocześnie radzieckie władze bezpieczeń-
stwa działające na zapleczu frontu i komuniści polscy przystąpili do walki z AK. 
Liczne aresztowania i szkalowanie organizacji pogłębiało stan nieufności, a nawet 
wrogości społeczeństwa wobec przemian zachodzących w Polsce Lubelskiej. Po-
czątkowo nadal istniejące władze polskiego państwa podziemnego kategorycznie 
sprzeciwiły się mobilizacji prowadzonej pod auspicjami PKWN. W listopadzie 
1944 roku nastąpiła jednak zmiana taktyki wobec osób wstępujących do wojska. 
Komenda Główna AK, a za jej pośrednictwem rząd polski w Londynie miały na-
dzieję uzyskać z czasem, poprzez tolerowanie wstępowania w szeregi tworzonej 
armii polskiej, kontrolę nad wojskiem, zwłaszcza że niestawienie się do poboru 
groziło rozstrzelaniem na mocy wyroku sądu wojskowego. W wielu wypadkach 
wstąpienie do nowo tworzonej armii i pójście na front chroniło przed aresztowa-
niem przez radzieckie organa bezpieczeństwa.

W momencie powstania PKWN wszystkie państwa Wielkiej Koalicji z wy-
jątkiem Związku Radzieckiego uznawały rząd polski na wychodźstwie. ZSRR 
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zawarł z PKWN szereg porozumień mających wprowadzić go na arenę między-
narodową. Atutem w polityce wewnętrznej miało być poparcie polskich postula-
tów w sprawie granicy zachodniej, która miała przebiegać wzdłuż Odry i Nysy 
Łużyckiej, z pozostawieniem Szczecina po stronie polskiej. 27 lipca 1944 roku 
przybył do Moskwy premier rządu polskiego Stanisław Mikołajczyk, zaniepo-
kojony tworzeniem na terytorium ZSRR nowego ośrodka władzy. Zamierzał on 
doprowadzić do porozumienia ze Związkiem Radzieckim z pominięciem KRN. 
Jednym z argumentów miał być wybuch powstania w Warszawie. Zarówno ta 
wizyta Mikołajczyka, jak i następna październikowa nie przyniosły rezultatów. 
Stalin domagał się porozumienia obu obozów: londyńskiego i lubelskiego, wy-
korzystując fakt, że w Moskwie przebywała wówczas delegacja KRN. Rezulta-
tem drugiej wizyty moskiewskiej Mikołajczyka w październiku 1944 roku była 
podjęta wbrew stanowisku własnego rządu jego decyzja o powrocie do kraju. 
Nowa taktyka SL na wychodźstwie, którego przywódcą był Mikołajczyk, wiązała 
nadzieje z wyborami do Sejmu Ustawodawczego, w których zamierzano pokonać 
obóz lubelski. W listopadzie 1944 roku rząd Stanisława Mikołajczyka podał się 
do dymisji. Nowy gabinet Tomasza Arciszewskiego nie miał tak zdecydowane-
go poparcia Wielkiej Brytanii jak rządy poprzednie. Wycofanie się SL z koalicji 
londyńskiej stwarzało możliwość taktycznego porozumienia z partiami skupio-
nymi w KRN i PKWN oraz osłabiło nieufność SL „Roch” i BCh w stosunku do 
władz Polski Lubelskiej. Dymisja rządu Stanisława Mikołajczyka pociągnęła za 
sobą rozłam wśród emigracji polskiej. Plany porozumienia z PKWN poparli Jan 
Stańczyk i Ludwik Grosfeld z PPS, Karol Popiel z SP oraz gen. Lucjan Żeligow-
ski. W grudniu 1944 roku PKWN nawiązał pierwsze kontakty międzynarodowe 
z Francją, Jugosławią i Czechosłowacją. 27 grudnia Związek Radziecki zapowie-
dział uznanie PKWN jako ofi cjalnego rządu polskiego.

Polski ruch oporu po utworzeniu PKWN

W konspiracji po ustaniu „Burzy” pozostała znaczna część AK i oddziałów 
taktycznych BCh oraz wszystkie organizacje prawicowe z NSZ na czele. Nie 
ujawniły się również główne partie polityczne tworzące trzon RJN: PPS-WRN, 
SL „Roch”, SN i SP. Prasa podziemna określała reformy PKWN jako pośpieszne 
i nieprzemyślane. Dla wielu Polaków odzyskanie i zagospodarowanie ziem pia-
stowskich wydawało się ponad siły umęczonego wojną narodu. Oddanie Lwowa 
i Wilna interpretowano w kategoriach zubożenia i pomniejszania roli i znacze-
nia Polski. W szeregach podziemnych organizacji wojskowych dość powszechne 
było przekonanie o przejściowym charakterze sytuacji panującej na obszarach 
wyzwolonych. 26 grudnia 1944 roku, po długich sporach i dyskusjach w łonie 
rządu RP na wychodźstwie, komendantem AK mianowany został gen. Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek”. Kierował on zarówno pracą wojskową na obszarach 
okupowanych przez Niemców, jak i pracą polityczną na terenach wyzwolonych. 
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Uznanie przez aliantów praw kombatanckich Armii Krajowej nie zmieniło na lep-
sze stosunków z Armią Czerwoną i władzami Polski Lubelskiej. Do końca wrześ-
nia 1944 roku pod różnymi zarzutami aresztowano ponad 100 tys. żołnierzy AK 
i osób cywilnych, część z nich deportowano w głąb ZSRR. Po osiągnięciu linii 
Wisły przez Armię Czerwoną w konspiracji pozostały znaczne siły wojskowe. 
Na Kresach Wschodnich działały zgrupowania partyzanckie na Wileńszczyźnie, 
w Nowogrodzkiem oraz w okręgach Białystok, Stanisławów i Lwów. Na całym 
obszarze wyzwolonym spod okupacji niemieckiej jednostki AK ograniczały się 
do samoobrony. Dużą wagę przywiązywano do działań politycznych, których 
celem miało być przekonanie społeczeństwa o potrzebie dochowania wierności 
władzom RP na wychodźstwie. Starano się przekonać Ukraińców i Białorusinów, 
że głównym ich wrogiem jest nie Polska, a Związek Radziecki. 

Tymczasem 31 grudnia 1944 roku na posiedzeniu KRN uchwalono powoła-
nie Rządu Tymczasowego RP. Premierem został dotychczasowy przewodniczą-
cy PKWN, Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierami: Władysław Gomułka 
(PPR) i Stanisław Janusz (SL). 5 stycznia 1945 roku Rząd Tymczasowy uznany 
został przez Związek Radziecki, a następnie Jugosławię i Czechosłowację. Nie-
ofi cjalne kontakty nawiązała Francja, Szwecja i Włochy. Władze państwa pol-
skiego na uchodźstwie uznały ten fakt za zamach na suwerenność prawa narodu 
polskiego. Podobne stanowisko zajął Kongres Polonii Amerykańskiej. 

19 stycznia 1945 roku rozkazem gen. Leopolda Okulickiego rozwiązana zo-
stała Armia Krajowa. Decyzja wstrząsnęła zachowującym dotychczas jedność 
podziemiem. Okręg Białostocki AK odmówił wykonania rozkazu. Utworzona 
w celu dalszej walki organizacja „NIE”, kierowana przez gen. Emila Fieldor-
fa, a następnie płk. Jana Rzepeckiego, miała charakter kadrowy. Jako pierwszy 
niezależne działania podjął ruch narodowy – Narodowa Organizacja Wojskowa 
(NOW) i Narodowe Siły Zbrojne (NSZ). Między Wisłą a Bugiem działał Ruch 
Oporu Armii Krajowej. Powstało piłsudczykowskie stronnictwo Niezawisło-
ści Narodowej, kierowane przez Wacława Lipińskiego. Próby nawiązania kon-
taktu z władzami Polski Lubelskiej z reguły kończyły się aresztowaniem przez 
NKWD lub podległe mu polskie bezpieczeństwo. Terror aparatu bezpieczeństwa 
i kontrakcje polskiego podziemia doprowadziły do wybuchu wojny domowej. Na 
Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Podhalu i Białostocczyźnie całe powiaty znalazły 
się pod kontrolą partyzantów. Wywiad podziemny przeniknął do UB, MO i wojsk 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sukcesy polskiego podziemia kontro-
lującego znaczne obszary kraju obnażały słabość sił skupionych w KRN. Posta-
nowienia konferencji jałtańskiej i potrzeba utrzymania koalicji powstrzymywała 
Stalina przed bezpośrednim użyciem Armii Czerwonej w Polsce. Postanowiono 
natomiast zniszczyć kierownictwo polskiego państwa podziemnego. Wysunięta 
przez gen. Sierowa z NKWD propozycja nawiązania rozmów przyjęta została 
przez Delegata Rządu, wbrew opinii podejrzewającego podstęp gen. Leopolda 
Okulickiego. 27 marca 1945 roku radzieckie władze bezpieczeństwa aresztowały 
w Pruszkowie 16 przywódców Polski Podziemnej pod zarzutem dywersji poli-
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tyczno-wojskowej na tyłach Armii Czerwonej. Wśród aresztowanych byli m.in.: 
Delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący Rady Jedności 
Narodowej Kazimierz Pużak i gen. Leopold Okulicki. Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej na próżno interweniował w Londynie i Waszyngtonie w sprawie tajemnicze-
go zniknięcia przywódców Polski Podziemnej. W czerwcu 1945 roku odbył się 
w Moskwie ich proces; w stosunku do 13 oskarżonych zapadły wyroki skazujące, 
a trzech uniewinniono. Trzech spośród skazanych, gen. L. Okulicki, J.S. Jankow-
ski i narodowiec Stanisław Jasiukowicz, zmarło w radzieckim więzieniu. Proces 
moskiewski i przekształcenie w maju 1945 roku organizacji „NIE” w Delegaturę 
Sił Zbrojnych w Kraju (DSZ) zmieniło położenie podziemia, kierowanego przez 
Stefana Korbońskiego i płk. Jana Rzepeckiego. Powstanie Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej i cofnięcie przez mocarstwa zachodnie uznania dla rządu 
polskiego w Londynie skłoniło władze DSZ do rozwiązania organizacji.

Jałta i Poczdam

Wszystko to toczyło się w tle wielkiej gry politycznej o powojenny układ sił 
na świecie. Fakt uznania Rządu Tymczasowego przez ZSRR i niektóre państwa 
z nim związane, a przede wszystkim chęć uzyskania realnego wpływu na rozwój 
wydarzeń w Polsce, skłoniły Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię do zmiany 
dotychczasowej polityki. Politycznym dążeniom Stalina sprzyjał rozwój sytuacji 
militarnej. Na konferencji jałtańskiej postanowiono powołać rząd polski w takim 
składzie, aby mógł być on uznany przez mocarstwa zachodnie. Istnienie dwóch 
rządów polskich, jednego uznawanego przez Związek Radziecki i drugiego uzna-
wanego przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, prowadziło do konfl iktów 
w łonie Wielkiej Koalicji i uniemożliwiało Polakom wzięcie udziału w konferen-
cji założycielskiej ONZ w San Francisco, kwiecień–czerwiec 1945 roku.

Decyzje jałtańskie, odbierające narodowi polskiemu prawo do nieskrępowa-
nego stanowienia o swoim losie, utwierdziły Stalina w przekonaniu o słuszności 
polityki faktów dokonanych. Temu celowi służyć miało umocnienie pozycji Rzą-
du Tymczasowego na arenie międzynarodowej jeszcze przed realizacją postano-
wień konferencji jałtańskiej. 21 kwietnia 1945 roku podpisany został, pozostający 
w sprzeczności z ustaleniami jałtańskimi „Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej 
i współpracy powojennej między Polską a ZSRR”. Układ zawarty na dwadzieścia 
lat miał wszystkie cechy ścisłego sojuszu wojskowego i politycznego, tym samym 
wytyczał kierunek przyszłej polskiej polityki zagranicznej, zanim powstały wła-
dze uprawnione do podejmowania takich decyzji. Pod naciskiem Stanów Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii skupione wokół Stanisława Mikołajczyka grupy 
wychodźstwa polskiego postanowiły uznać postanowienia jałtańskie w sprawie 
polskiej. W czerwcu 1945 roku spotkały się one w Moskwie z przedstawicielami 
Rządu Tymczasowego oraz grupą niezależnych demokratów i liberałów z kraju. 
Spotkaniu patronowała tzw. Komisja Dobrych Usług, w skład której wchodzili: 
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Wiaczesław Mołotow i ambasadorzy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 
w Moskwie. Zbiegło się ono w czasie z procesem szesnastu. Szybko upadły na-
dzieje na radykalną zmianę sytuacji w Polsce. Nie odniosło skutku powoływanie 
się Mikołajczyka na autorytet i poparcie Churchilla. Rząd Tymczasowy wyraźnie 
wykorzystywał fakt kontrolowania przez siebie terytorium Polski. Zawarty kom-
promis w sprawie powołania rządu zaakceptowany został przez Wielką Trójkę. 
28 czerwca 1945 roku prezydent KRN powołał Tymczasowy Rząd Jedności Na-
rodowej (TRJN). Premierem został Edward Osóbka-Morawski, a wicepremiera-
mi Władysław Gomułka i Stanisław Mikołajczyk. Nowy rząd uznany został przez 
wszystkie państwa koalicji antyhitlerowskiej i większość państw neutralnych. 
16 października 1945 roku w imieniu TRJN minister spraw zagranicznych, Win-
centy Rzymowski, podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych. Tym samym Polska 
stała się jednym z założycieli ONZ.

Jednym z celów konferencji w Poczdamie miało być rozstrzygnięcie sprawy 
zachodnich granic państwa polskiego. Na tydzień przed rozpoczęciem konfe-
rencji, 10 lipca 1945 roku, TRJN przesłał rządom Wielkiej Trójki tzw. postu-
laty Polski w sprawie granicy zachodniej. Pomimo ustaleń jałtańskich kwestia 
nadal była otwarta. Mocarstwa anglosaskie, niezadowolone z rozwoju sytuacji 
w Polsce i przewagi komunistów w nowym rządzie, chciały uczynić ze sprawy 
granic element przetargu politycznego w rozmowach z ZSRR. Stronie radzie-
ckiej czyniono zarzuty, iż zezwoliła Polsce na wprowadzenie jej administracji 
aż po Odrę i Nysę Łużycką. Przejściowo zmuszono Polaków do opuszczenia 
Szczecina. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowa-
na postawa i poparcie Związku Radzieckiego rozstrzygnęło sprawę na korzyść 
Polski. Przekazanie Polsce terytoriów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, 
byłego Wolnego Miasta Gdańska i części Prus Wschodnich oraz wyłączenie tych 
ziem z obszaru okupowanych Niemiec uprawniało Polskę do traktowania ich 
jako integralnej części państwa polskiego. Potwierdzeniem tego była również 
zgoda na wysiedlenie Niemców z przyznanych ziem. W chwili zamknięcia obrad 
konferencji na ziemiach zachodnich i północnych przebywało co najmniej 1 mln 
Polaków-autochtonów i drugie tyle repatriantów z ZSRR i osadników z Pol-
ski centralnej. Zgodnie z powszechnie przyjętymi normami prawa międzynaro-
dowego formalne ostateczne zatwierdzenie tej granicy pozostawiono przyszłej 
konferencji pokojowej. Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że rozpad koalicji 
antyhitlerowskiej i powstanie dwóch państw niemieckich przekreśli plany kon-
ferencji. Każde z państw niemieckich uznało granicę na Odrze i Nysie w odręb-
nym układzie państwowym: NRD 6 lipca 1950 roku w Zgorzelcu, a RFN dopiero 
7 grudnia 1970 roku w Warszawie. Tym samym oba państwa niemieckie, chociaż 
w różnym czasie, ale uznały postanowienia konferencji poczdamskiej w spra-
wie polskiej. W sierpniu 1945 roku uregulowana została na podstawie wcześniej 
zawartej umowy sprawa granicy polsko-radzieckiej. Najdłużej trwały rozmowy 
polsko-czechosłowackie. Przedmiotem sporu był Śląsk Cieszyński, na południe 
od Olzy, zamieszkany przeważnie przez ludność polską, oraz Kotlina Kłodzka, 
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do której Czesi zgłaszali swe historyczne prawa. Ostatecznie sprawy te zostały 
rozstrzygnięte w układzie granicznym zawartym w 1958 roku, przyznającym 
Czechosłowacji Zaolzie, a Polsce Kotlinę Kłodzką.

Na obszarze 312 677 km2 mieszkało w lutym 1946 roku 24 mln mieszkań-
ców, z tego 5 mln na Ziemiach Odzyskanych. Blisko 1/5 stanowiły mniejszości 
narodowe: Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Żydzi. Jednak repatriacja, 
jak określano wówczas przymusowe przesiedlenia ludności polskiej, niemieckiej, 
białoruskiej i ukraińskiej, uczyniła Polskę państwem w zasadzie jednolitym pod 
względem narodowościowym. W ciągu pierwszych dwu lat po wyzwoleniu wró-
ciło do kraju blisko 5 mln Polaków, w tym około 1,3 mln wysiedlonych przy-
musowo z ziem zabużańskich II RP. Charakter repatriacji dobrowolnej miały 
powroty deportowanych w głąb ZSRR i wywiezionych na roboty przymusowe 
do Niemiec. Na ziemiach przyznanych Polsce w Poczdamie wymiana ludności 
objęła 87% mieszkańców. Ogromne były straty biologiczne: w latach II wojny 
światowej zginęło około 6 mln obywateli państwa polskiego, w tym 2,7 mln Ży-
dów polskich. Ponad 600 tys. osób było inwalidami wojennymi. Ziemie polskie 
były obszarem nie tylko zaciekłych zmagań wojennych, lecz również planowej 
grabieży przeprowadzanej podczas wojny przez obu okupantów – niemieckiego 
i radzieckiego. Powojenne zmiany granic spowodowały, że nigdy nie poznamy 
pełnej listy strat poniesionych przez naród polski w latach II wojny światowej. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie strat biologicznych i zniszczeń majątku narodo-
wego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. W latach 1944–1945 na te-
renach wyzwolonych przez Armię Czerwoną radziecka administracja wojskowa 
prowadziła rabunkową gospodarkę. Wywożono surowce, maszyny i urządzenia. 
Największe rozmiary akcja ta przybrała na Śląsku i na Ziemiach Odzyskanych. 
W wyniku II wojny światowej Polska straciła 38% majątku narodowego. Straty 
polskie były więc wyższe od strat radzieckich i jugosłowiańskich, a zupełnie nie-
porównywalne z Europą Zachodnią, gdzie dla przykładu Francja straciła 1,5% 
majątku narodowego, a Wielka Brytania 0,8%.

Walka o Polskę w latach 1945–1947

Program PPR od początku zapowiadał w zawoalowanej formie dążenie do 
uzyskania przez komunistów pozycji hegemona w polskim systemie politycz-
nym. Mówiono co prawda o współdziałaniu wszystkich sił politycznych na płasz-
czyźnie programu PKWN, lecz jednocześnie PPR konsekwentnie przeciwstawia-
ła się próbom odbudowy w Polsce przedwojennego systemu partyjnego. Pomimo 
wzrostu szeregów członkowskich kierownictwo PPR zdawało sobie sprawę z da-
leko idącej izolacji PPR w społeczeństwie. Przełamać miały ją koncesje na rzecz 
„partii lubelskich” i części opozycji demokratycznej w kraju. Taki też sens miała 
tzw. amnestia z sierpnia 1945 roku, w wyniku której około 45 tys. osób związa-
nych z polskim państwem podziemnym przerwało walkę. Mimo wcześniejszych 
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zapewnień ujawnieni nie uniknęli prześladowań ze strony aparatu bezpieczeń-
stwa. W grudniu 1945 roku odbył się I Zjazd PPR. Uchwała Zjazdu deklarowała 
wybór przez partię ewolucyjnej i pokojowej drogi przebudowy Polski w państwo 
socjalistyczne. Akcentowano specyfi kę polskiej drogi przechodzenia od tzw. de-
mokracji ludowej do demokracji socjalistycznej.

Pod koniec czerwca 1945 roku PPS-WRN zakończyła działalność konspira-
cyjną. Po powrocie z emigracji do nowej PPS wstąpili Jan Stańczyk i Ludwik 
Grosfeld. Wzrost niezależności partii od komunistów skłonił Zygmunta Żuław-
skiego do rozmów w sprawie włączenia w życie polityczne skupione wokół nich 
części PPS-WRN. Zakończyły się one w styczniu 1946 roku formalnym połą-
czeniem obu grup. Inni udali się na emigrację bądź, jak Kazimierz Pużak czy 
Zygmunt Zaręba, kontynuowali walkę. Przeważała w PPS wielkoprzemysłowa 
klasa robotnicza, ale byli tu również przedstawiciele inteligencji i mieszczaństwa. 
Lewica PPS nawiązywała do idei współpracy z komunistami. Kierunek ten po-
pierał zwłaszcza Józef Cyrankiewicz, wybrany w lipcu 1945 roku na sekretarza 
generalnego PPS.

Pozostanie w konspiracji SL „Roch”, a tym samym znacznej części Batalio-
nów Chłopskich, utrudniało rozwój lubelskiej SL. Na wsi zapał i poparcie udzie-
lone reformie rolnej słabło pod wpływem trudności gospodarczych i obaw przed 
kolektywizacją wsi. Na zjeździe łódzkim w marcu 1945 roku pojawiły się nadzie-
je na powrót do Polski zagranicznego kierownictwa SL ze Stanisławem Miko-
łajczykiem. Oczekiwano po nim nie tylko stabilizacji politycznej, ale i pomocy 
gospodarczej dla wsi z Zachodu. Wieś powszechnie domagała się amnestii dla 
aresztowanych ludowców-żołnierzy BCh i AK. W lipcu 1945 roku z inicjatywy 
Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo, używające początkowo nazwy SL, 
a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Pierwszym prezesem PSL został 
Wincenty Witos, a po jego śmierci w październiku 1945 roku dotychczasowy 
zastępca, Stanisław Mikołajczyk. Ideologię i program stronnictwa kształtował 
agraryzm – teoria podkreślająca szczególną rolę chłopów w państwie jako jed-
nolitej klasy społecznej, wytwarzającej podstawowe środki do życia. PSL dążyło 
do wzmocnienia drobnej i średniej własności, a także zaprzestania nacjonalizacji 
zakładów zatrudniających do 100 pracowników na jedną zmianę. Proponowano 
również rezygnację z parcelacji majątków poniżej 100 ha użytków rolnych i two-
rzenie z parcelacji dużych 15-hektarowych gospodarstw chłopskich. PSL, wska-
zując na przykłady państw skandynawskich, widziało przyszłą Polskę jako wyso-
ko rozwinięty kraj rolniczy. Przekształcenie się PSL z partii chłopskiej w partię 
ogólnonarodową podzieliło Polskę na dwa obozy o wyraźnie przeciwstawnym 
obliczu. Wokół PSL skupiały się wszystkie siły niepodległościowe dążące do od-
budowy w pełni suwerennej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. W styczniu 
1946 roku lubelskie SL potwierdza wolę pozostania w sojuszu z komunistami. 
W marcu 1946 roku doszło do rozłamu w PSL. Nowo powstała grupa przybrała 
nazwę PSL „Nowe Wyzwolenie” i opowiedziała się po stronie tzw. bloku demo-
kratycznego skupionego wokół komunistów.
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Stronnictwo Demokratyczne dość szybko odzyskało pozycję partii liberalnej 
i demokratycznej inteligencji, jaką partia ta była przed wojną i w latach okupa-
cji. Rosły również jej wpływy w środowiskach prywatnego przemysłu, rzemiosła 
i handlu. W 1945 roku w skład SD weszły podstawowe odłamy przedwojennego 
stronnictwa, od lewicowego Stronnictwa Polskiej Demokracji poprzez Polskie 
Stronnictwo Demokratyczne aż po Zjednoczenie Demokratyczne. Zarząd Głów-
ny SD poszerzono o gremia kierownicze tych partii. Bardzo silne związki demo-
kratów w czasie wojny z Delegaturą Rządu na Kraj i Biurem Informacji i Propa-
gandy AK stawiały ich na prawym skrzydle bloku demokratycznego. Nieobce 
były też SD tendencje do przekształcenia się w ogólnonarodową partię o socjali-
stycznym, rewolucyjnym programie. Występujące ostre sprzeczności nie dopro-
wadziły jednak do rozłamu, jak to stało się w ruchu ludowym. 

Decyzja o legalizacji Stronnictwa Pracy zapadła w czerwcu 1945 roku na konfe-
rencji moskiewskiej, w tym samym też miesiącu półkonspiracyjny zjazd w Krakowie 
wezwał do Polski przywódcę SP, Karola Popiela. W lipcu kierowana przez Feliksa 
Widy-Wirskiego i Zygmunta Felczaka grupa „Zrywu” proklamowała na zjeździe 
w Bydgoszczy reaktywowanie SP. Jednocześnie władze państwowe zakazały zwo-
łania zjazdu zwolenników Karola Popiela. Konspiracyjny zjazd warszawski ukon-
stytuował drugie SP. W listopadzie 1945 roku za cenę porozumienia ze „Zrywem” 
SP uzyskało status legalnej partii politycznej i 16 mandatów do KRN. Stronnictwo 
wyraźnie zbliżyło się do PSL, dążąc do utworzenia silnej partii katolickiej cieszącej 
się poparciem hierarchii kościelnej. W tym czasie nasiliły się w Kościele rzymskoka-
tolickim obawy przed ideologicznym zagrożeniem przez komunizm społeczeństwa 
katolickiego. Przekształcenie Stronnictwa Pracy w partię masową, cieszącą się mo-
ralnym i materialnym poparciem katolików, miało temu zapobiec. 

W lipcu 1945 roku powstał w Warszawie Komitet Legalizacyjny Stronnictwa 
Narodowego, na którego czele stanęli Jan Bielawski i Stanisław Rymar. Pomimo 
poparcia wicepremiera Stanisława Mikołajczyka i nacisku mocarstw anglosaskich, 
Prezydium KRN w sierpniu 1945 roku wniosek legalizacyjny odrzuciło. W grudniu 
1945 roku utworzono konspiracyjny Zarząd Główny SN. Nie powiodły się rów-
nież podjęte w Krakowie wiosną 1945 roku próby odbudowy organizacji Młodzież 
Wszechpolska. W konspiracji pozostały również ugrupowania piłsudczykowskie 
– Polskie Stronnictwo Demokratyczne i Stronnictwo Niezawisłości Narodowej.

Po uznaniu TRJN na arenie międzynarodowej uległy rozwiązaniu działające 
dotąd w kraju: Delegatura Rządu na Kraj, Rada Jedności Narodowej i Delegatura 
Sił Zbrojnych. RJN w swej ostatniej odezwie zakończonej Testamentem Polski 
Walczącej oskarżała Związek Radziecki o dążenie do uczynienia z Polski swej 
strefy wpływów. Zapowiadała pokojową walkę polityczną o pełną suwerenność. 
Ogłoszona w sierpniu 1945 roku „amnestia” nie zakończyła wojny domowej 
w Polsce. Aresztowania, wyroki wieloletniego więzienia bądź śmierci przekony-
wały wielu żołnierzy konspiracji o potrzebie dalszej walki. Wśród aresztowanych 
i skazanych w 1945 roku znaleźli się m.in. bohater powstańczej Warszawy płk Jan 
Mazurkiewicz „Radosław” i Kazimierz Moczarski. 9 września 1945 roku założo-
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no nową organizację WiN (Wolność i Niepodległość). Na jej czele stanął płk Jan 
Rzepecki. WiN nie miała całkowicie odrębnego programu politycznego i w wielu 
przypadkach solidaryzowała się z PSL. Organizacją kierowali zawodowi wojsko-
wi, przedwojenni działacze obozu sanacyjnego i narodowego. WiN odżegnywała 
się od walki zbrojnej, dążąc do realizacji celów na drodze politycznej. Komórki 
wojskowe WiN miały za zadanie ochronę pracy konspiracyjnej i zwalczanie służ-
by bezpieczeństwa. Dość szybko jednak oddziały samoobrony WiN przekształ-
ciły się w regularne oddziały partyzanckie. W wytycznych programowych WiN 
„O wolność obywatela i niezawisłość państwa” postulowano realizację programu 
RJN z 1944 roku. Pod koniec 1945 roku w podziemiu pozostawało 80 tys. osób, 
z czego 37,5% stanowili członkowie WiN. W 1946 roku WiN i konspiracyjne 
SN podpisały porozumienie o wspólnej walce. Podziemie zbrojne toczyło walki 
z oddziałami bezpieczeństwa, wykonywało akcje odwetowe przeciwko funkcjo-
nariuszom UB, MO i PPR. Do walki z podziemiem używano polskich i radzie-
ckich oddziałów wojskowych. Okrucieństwa wojny domowej dotknęły obie stro-
ny, palono i pacyfi kowano wsie, mordowano przywódców i zwykłych żołnierzy. 
Stosunkowo łatwo jednak agenci bezpieczeństwa przenikali do siatek konspira-
cyjnych. Jesienią 1945 i wiosną 1946 roku zostały aresztowane komendy główne 
NSZ, WiN i Narodowego Związku Wojskowego. Natychmiast odtwarzane przez 
działaczy, którzy uniknęli aresztowania, ulegały kolejnym dekonspiracjom. Zna-
ne są przypadki zakładania tajnych organizacji przez prowokatorów ze służby 
bezpieczeństwa. Dość płynna była granica między walką polityczną a terrorem. 
Oskarżenia PSL o współpracę z podziemiem UB wykorzystywało jako pretekst 
dla pacyfi kacji i zabójstw politycznych. Terror wobec sił niepodległościowych 
kamufl owano na różne sposoby. W czerwcu 1945 roku trzy partie: PPR, PPS 
i SL utworzyły Główną Komisję Polityczną do Spraw Walki z Bandytyzmem. 
Początkowe niepowodzenia w tej walce skłoniły rząd do utworzenia Państwowe-
go Komitetu Bezpieczeństwa (PKB). Do zadań PKB obok zwalczania podziemia 
wojskowego i politycznego należała walka ze zwykłym bandytyzmem, a także 
nacjonalistami ukraińskimi (UPA) i partyzantką niemiecką (Werwolf).

Jednym z podstawowych celów, dla których utworzono TRJN, miało być zor-
ganizowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który uchwaliłby nową kon-
stytucję i powołał rząd zgodny z wolą większości. We wrześniu 1945 roku partie 
robotnicze PPR i PPS wystąpiły z propozycją utworzenia bloku wyborczego sześ-
ciu partii działających w Polsce. Projekt porozumienia wyborczego przewidywał 
równy podział w przyszłym Sejmie mandatów między PPR, PPS, PSL i SL oraz 
przyznanie mniejszej liczby mandatów SD i SP. Ordynacja wyborcza miała być 
oparta na pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym. Wybrany w wyborach na 
trzyletnią kadencję Sejm byłby Sejmem konstytucyjnym. Uchwalenie konstytucji 
nastąpiłoby w rezultacie opowiedzenia się za nią co najmniej 2/3 głosów, co w za-
sadzie uniemożliwiałoby wprowadzenie jej bez zgody którejkolwiek z 4 głów-
nych partii. Skład nowego rządu powinien odpowiadać, ustanowionym w poro-
zumieniu, proporcjom przedstawicielstw w Sejmie. PPR, wysuwając wraz z PPS 
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projekt bloku wyborczego, chciała w ten sposób uniknąć bezpośredniej konfron-
tacji w wolnych wyborach. Kierownictwo PPR zdawało sobie sprawę z popular-
ności PSL, SP, a także ugrupowań wywodzących się z Polski Lubelskiej – PPS, 
SL i SD. W odróżnieniu od komunistów wszystkie te partie miały swoje korzenie 
w systemie politycznym II Rzeczypospolitej. Taktyka odwlekania terminu wybo-
rów w połączeniu z terrorem wobec przeciwników politycznych zapewnić miała 
sukces PPR. Funkcjonariusze UB uprowadzili i zamordowali wielu niezależnie 
myślących działaczy politycznych. Tak zginęli członkowie naczelnych władz 
PSL Władysław Kojder i Bolesław Ścibiorek.

Propozycja ta została odrzucona przez PSL. Partia Mikołajczyka, przekonana 
o atrakcyjności swojego programu politycznego i pewna poparcia społeczeństwa, 
nie chciała przedwcześnie rezygnować z walki o władzę. Tym samym powstały 
w Polsce dwa przeciwstawne bloki wyborcze, jeden skupiony wokół PPR i drugi 
wokół PSL. Komuniści odpowiedzieli na to torpedowaniem obchodów 3 maja, 
w których dopatrywano się pola konfrontacji z siłami przeciwnymi postępują-
cemu uzależnieniu Polski od ZSRR. W Krakowie, Łodzi, Katowicach i kilku-
dziesięciu mniejszych miastach UB atakowało demonstrantów i przeprowadzało 
aresztowania, głównie wśród młodzieży. W Krakowie zatrzymania objęły nie 
mniej niż 800 uczestników manifestacji, kilkunastu osobom wytoczono proces, 
oskarżając ich o dążenie do zmiany ustroju państwa polskiego. 

Na wiosnę 1946 roku partie „bloku demokratycznego” wystąpiły z inicjatywą 
referendum ludowego, które miało dać odpowiedź na trzy pytania:

• Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
• Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowa-

dzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodar-
ki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

• Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, 
Odrze i Nysie Łużyckiej?
Wynik referendum w przekonaniu obu obozów miał potwierdzić słuszność 

przyjętej przez nich linii politycznej. PSL wzywało do odpowiedzi „Nie” na 
pierwsze pytanie. WiN na dwa, a obóz narodowy na wszystkie. W przeprowa-
dzonym 30 czerwca 1946 roku referendum według ofi cjalnie ogłoszonego ko-
munikatu udział wzięło 85,3% ogółu uprawnionych. „Tak” miało na pierwsze 
pytanie odpowiedzieć 68,2%, na drugie 77,1% i na trzecie 91,4% głosujących. 
Ogłoszone wyniki referendum budziły poważne zastrzeżenia opozycji. Zarzuca-
no władzy, nie bez słuszności, fałszerstwa wyborcze, niedopuszczanie do udziału 
w pracach komisji wyborczych przedstawicieli opozycji, terror, wykorzystywanie 
wojska w akcji propagandowej i naruszenie zasady tajności. Słuszność zarzutów 
potwierdziły wydarzenia krakowskie, gdzie we wszystkich komisjach zasiadali 
przedstawiciele opozycji. W Krakowie „Nie” na pierwsze pytanie odpowiedziało 
84% osób, a na drugie 59%, co wskazywało, że na odpowiedź „Nie” oddał swe 
głosy elektorat stronnictw wchodzących w skład tzw. bloku demokratycznego.
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Polityka komunistów zaczęła przynosić efekty. 26 września 1946 roku pro-
klamowany został ofi cjalnie blok wyborczy czterech partii PPR, PPS, SL i SD. 
Rada Naczelna PPS potępiła Zygmunta Żuławskiego za dążenie do współpracy 
PPS z PSL. W samym PSL nastąpił odpływ członków, w niektórych regionach 
przybierając charakter masowy. Poparcia partiom bloku demokratycznego udzie-
lił ZMW RP „Wici”. Całkowity rozłam nastąpił w SP. Po ustąpieniu grupy Karola 
Popiela, SP wybrało w grudniu 1946 roku nowe władze z Tadeuszem Michejdą na 
czele. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego SP na dawnych ziemiach wystą-
piło z odrębną listą wyborczą, natomiast na Ziemiach Odzyskanych w bloku partii 
demokratycznych. Podobnie uczyniło PSL „Nowe Wyzwolenie”.

Wybory odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Wzięło w nich udział 89,9% upraw-
nionych. Odbyły się one w atmosferze jeszcze większego terroru niż referendum. 
Przed wyborami aresztowano wielu działaczy PSL. Ofi cjalne wyniki ogłaszały 
zwycięstwo bloku demokratycznego, na którego listę miało głosować 80,1%, na 
listę PSL 10,3%, a na pozostałe 9,6%. W rezultacie w nowo wybranym Sejmie 
zasiadło 114 posłów z PPR, 116 z PPS, 109 z SL, 41 z SD, 27 z PSL, 15 z SP, 
7 z PSL „Nowe Wyzwolenie” oraz 5 lewicowych katolików i 10 bezpartyjnych. 
Nie zakończyło to jednak walki, legalna i niezalegalizowana opozycja zarzuciła 
władzom państwowym przeprowadzenie głosowania pod osłoną wojska i milicji, 
a także fałszowanie wyników wyborów.

Wydarzenia w kraju nie pozostały bez wpływu na położenie władz RP na 
wychodźstwie. 25 czerwca 1945 roku Tomasz Arciszewski zakwestionował le-
galność TRJN twierdząc, że prawowity rząd może powołać jedynie prezydent 
RP. W lipcu uznanie dla władz londyńskich cofnęły Francja, Stany Zjednoczone 
i Wielka Brytania, po nich niemal wszyscy dotychczasowi sojusznicy i państwa 
neutralne. Jedynie Stolica Apostolska, Hiszpania, Irlandia, Kuba i Liban nie od-
wołały swych przedstawicielstw dyplomatycznych. W kręgach przebywających 
poza krajem nastąpił głęboki rozłam. Niektórzy politycy i generałowie wrócili do 
kraju. Gen. Stanisław Tatar skutecznie pośredniczył w przekazaniu Polsce złota 
i srebra z Funduszu Obrony Narodowej. Skarb ten został w następnych latach 
zaprzepaszczony przez władze Polski Ludowej. Znaczna część uchodźców i żoł-
nierzy zdecydowała się pozostać na emigracji.

W ślad za cofnięciem uznania Polskie Siły Zbrojne (PSZ) poddane zostały 
pełnej kontroli brytyjskich władz wojskowych. Podjęta przez gen. Władysława 
Andersa próba zachowania integralności II Korpusu w nadziei nowego konfl ik-
tu zbrojnego nie powiodła się. W maju 1946 roku po skupieniu wszystkich sił 
polskich na Wyspach Brytyjskich los PSZ został przesądzony. Wielka Brytania 
utworzyła Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Do końca 1946 roku 
w różnych krajach Europy i Ameryki osiedlono 91 tys. polskich żołnierzy.

Pozostając na uboczu, władze RP na emigracji starały się utrzymać łączność 
z krajem. Z końcem 1946 roku utworzono w Londynie Delegaturę WiN. Ważną 
rolę w życiu duchowym emigracji odegrał biskup polowy WP ks. Józef Gawlina. 
W czerwcu 1947 roku zmarł prezydent Władysław Raczkiewicz, jego następcą 
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został August Zaleski. Odtąd władze RP na emigracji miały się stać symbolem nie-
spełnionych nadziei Polaków i wartości, w imię których walczono podczas wojny.

Wielkim dramatem była depolonizacja Kresów Wschodnich. Na ziemiach po-
nownie włączonych do ZSRR, mimo prześladowań, deportacji i wywózek, nadal 
mieszkały 4 miliony Polaków. Ponad 900 tys. Polaków, wywiezionych podczas 
wojny, w dalszym ciągu przebywało w głębi ZSRR. Umowy polsko-radzieckie 
z lat 1944–1945 przyznawały obywatelom RP sprzed 1939 roku narodowości 
polskiej lub żydowskiej prawo wyboru przynależności państwowej i miejsca za-
mieszkania. Wobec zaginięcia lub zniszczenia wielu dokumentów do końca paź-
dziernika 1945 roku swe prawa zdołał udowodnić co czwarty Polak zamieszkały 
w ZSRR. Akcja repatriacyjna przeprowadzona w prymitywnych warunkach, nie-
jednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia, trwała do końca 1947 roku. Według 
ofi cjalnych danych radzieckich w ZSRR miało zostać 1 mln 600 tys. Polaków. 
Polskie szacunki oceniają tę liczbę na 3 mln 100 tys.

Kościół katolicki na Kresach Wschodnich rozgromiony został przez NKWD. 
Księży deportowano do obozów, mordowano lub zmuszano do porzucenia wier-
nych. Arcybiskupów lwowskiego ks. Eugeniusza Baziaka i wileńskiego ks. Ro-
mualda Jałbrzykowskiego zmuszono do wyjazdu do Polski. Biskup łucki ks. Adolf 
Szelążek zmarł w więzieniu w Kijowie. Kościoły znów stały się magazynami 
bądź „muzeami ateizmu”. Ten sam los spotkał duchowieństwo greckokatolickie. 
W obozie osadzono następcę Szeptyckiego arcybiskupa Josifa Slipyja. Tych, co 
ocaleli, zmuszano do wyrzeczenia się unii i podporządkowania rosyjskiej Cerkwi 
prawosławnej. W latach 1945–1947 nie zaprzestano akcji aresztowań i deporta-
cji Polaków zamieszkałych na Kresach. Terror radziecki skłonić miał pozosta-
łych do opuszczenia domów i wyjazdu na zachód. Na wzór obozów specjalnych 
z lat 1939–1941, w Diagilewie pod Riazaniem i w Griazowcu umieszczono 2600 
osób, głównie wyższych ofi cerów AK, księży i pracowników Delegatury Rzą-
du. W obozach w głębi ZSRR znalazły się także tysiące Polaków aresztowanych 
przez NKWD na terenach położonych na zachód od Bugu.

Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na 
ziemiach zachodnich i północnych. Tereny te przed wojną zamieszkiwało 8,5 
mln mieszkańców. Najtragiczniejsze chwile przeżyła ludność niemiecka zimą 
1944/1945 roku, kiedy to na rozkaz władz hitlerowskich nastąpiła przymusowa 
ewakuacja części mieszkańców Prus Wschodnich, Pomorza, Ziemi Lubuskiej 
i Śląska. Liczbę ofi ar ocenia się na około 2 mln. Po wyzwoleniu na Ziemiach 
Odzyskanych stwierdzono obecność blisko 3 mln Niemców i 1 mln Polaków-au-
tochtonów. W listopadzie 1945 roku Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła 
decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i brytyjskiej strefy oku-
pacyjnej. Planowe przesiedlenia objęły w latach 1946–1949 nie mniej niż 2 mln 
300 tys. ludzi, a dalsze 700 tys. opuściło Polskę w sposób niezorganizowany. 
Władze polskie, pomimo niełatwej sytuacji kraju, starały się zapewnić wyjeż-
dżającym niezbędne środki transportu, zezwalając na zabranie mienia i zapasów 
żywności. Zapewniono opiekę lekarską. Przesiedlenia odbywały się w trudnych 
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warunkach. Wśród ludności niemieckiej działała hitlerowska dywersyjno-sabota-
żowa organizacja „Werwolf”. Niemcy napadali na polskich osadników, niszczyli 
maszyny i urządzenia przemysłowe, wysadzali w powietrze urządzenia kolejowe 
i mosty, niszczyli ośrodki administracji polskiej. Działania „Werwolfu” ustały 
wraz z zakończeniem akcji wysiedleńczej.

W latach 1945–1946 przesiedlono z Polski do Związku Radzieckiego 518 tys. 
Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. W południowo-wschodniej Polsce akcji 
przesiedleńczej przeciwstawili się nacjonaliści ukraińscy, dysponujący kilkuna-
stotysięczną Ukraińską Powstańczą Armią (UPA). Nacjonaliści ukraińscy dążyli 
w latach II wojny światowej do utworzenia przy poparciu Niemiec niepodległej 
Ukrainy. W latach 1941–1944 za przyzwoleniem władz niemieckich wsławili się 
mordami Żydów i komunistów, a przede wszystkim ludności polskiej na Wołyniu, 
Lubelszczyźnie i w dystrykcie Galicja. Po zakończeniu wojny UPA kontynuowa-
ła walkę na terytorium Związku Radzieckiego, Polski i Czechosłowacji. Z cza-
sem centra dowodzenia UPA znalazły się w Bieszczadach. Świetnie wyszkolone 
i dobrze uzbrojone oddziały terroryzowały lub pozyskiwały dla idei „Wielkiej 
Ukrainy” miejscową ludność. Nacjonaliści ukraińscy napadali na posterunki woj-
skowe, MO i UB. Walka toczyła się jednak nie tylko przeciwko komunistycznej 
władzy, lecz w równym stopniu przeciwko narodowi polskiemu. Oddziały UPA 
dokonywały pacyfi kacji miast i miasteczek polskich we wschodnich wojewódz-
twach. W kwietniu 1947 roku rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji 
pod kryptonimem „Wisła”. Planowa i systematyczna akcja likwidowania punk-
tów oporu UPA, połączona z pacyfi kacjami i przesiedleniem wsi ukraińskich na 
Ziemie Odzyskane, przerwała rozpoczętą w latach II wojny światowej niewypo-
wiedzianą wojnę polsko-ukraińską. Przez wiele lat Bieszczady były całkowicie 
wyludnione. 115 tysięcy przymusowo przesiedlonych Ukraińców nigdy nie pogo-
dziło się z tym faktem. Podczas operacji wojskowych spalonych zostało wiele wsi 
ukraińskich, w których ginęła również ludność cywilna. Represjami objęto także 
mających poczucie swej odrębności Łemków.

W polityce zagranicznej Polska stopniowo popadała w coraz większą zależ-
ność od ZSRR. Wystąpienie w Fulton byłego premiera Wielkiej Brytanii Winstona 
Churchilla (5 marca 1946) uzmysłowiło światu fakt zagrożenia komunistycznego. 
Wystąpienie brytyjskiego polityka groziło przekreśleniem ładu poczdamskiego, 
potwierdzało ostateczny rozpad Wielkiej Koalicji. Zgodnie z przewidywaniami 
amerykańskimi ZSRR, a pod jego naciskiem Polska i Czechosłowacja odrzuciły 
propozycję udziału w planie Marshalla. W propozycji USA dostrzegano próbę 
ingerencji tego mocarstwa w życie gospodarcze krajów „demokracji ludowej” za 
pośrednictwem kapitału prywatnego, co było całkowicie sprzeczne z obowiązu-
jącą wówczas stalinowską doktryną socjalizmu. Po odrzuceniu planu Marshal-
la ZSRR i państwa „demokracji ludowej” zawarły nowe umowy gospodarcze. 
Nastąpiło zacieśnienie wzajemnych powiązań, co najbardziej uwidoczniło się 
w handlu zagranicznym. 
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Polska w epoce stalinowskiej

W lutym 1947 roku rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP 
wybrano Bolesława Bieruta, a urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankie-
wiczowi z PPS. 19 lutego uchwalona została ustawa o ustroju i zakresie działa-
nia najwyższych organów RP, zwana Małą Konstytucją. Utworzono nowy organ 
– Radę Państwa, która przejęła funkcje Prezydium KRN.

Po wyborach 1947 roku PPR, podobnie jak partie komunistyczne w innych 
krajach uzależnionych od Związku Radzieckiego, wysunęła hasło zjednoczenia 
ruchu robotniczego. Zjednoczenie, pojmowane jako narzucenie całemu ruchowi 
robotniczemu ideologii komunistycznej, wymagało zniszczenia tożsamości PPS. 
PPS opowiadała się za utrzymaniem demokracji parlamentarnej. W gospodarce 
narodowej chciała utrzymać równowagę pomiędzy trzema sektorami: państwo-
wym, spółdzielczym i prywatnym, szczególną rolę przyznając niezależnej od 
państwa spółdzielczości. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała 
w jawnej sprzeczności z PPR-owską koncepcją totalitaryzacji państwa i gospo-
darki. Wśród obrońców niezależności PPS znaleźli się m.in. współtwórcy PKWN 
Bolesław Drobner i Stanisław Szwalbe. Pierwsze wymuszone kroki na drodze 
do zjednoczenia obu partii nastąpiły w czerwcu 1947 roku. 24 marca 1948 roku 
Sekretariat KC PPR i Generalny Sekretariat CKW PPS wydały okólnik w sprawie 
przygotowań do zjednoczenia. PPS zmuszona została do opuszczenia Komite-
tu Międzynarodowych Konferencji Socjalistycznych. W celu zastraszenia partii 
przed sądem wojskowym w Warszawie zorganizowano proces tzw. krajowego 
ośrodka WRN. Tymczasem czerwcowa rezolucja Biura Informacyjnego „O sytu-
acji w Komunistycznej Partii Jugosławii” poważnie wstrząsnęła PPR. Wezwanie 
do socjalistycznej przebudowy gospodarki rolnej groziło w warunkach polskich 
rozbiciem sojuszu robotniczo-chłopskiego. Podważało całkowicie sens niedawno 
przeprowadzonej reformy rolnej. Część działaczy PPR stanowczo sprzeciwiła się 
stalinowskiej koncepcji bezkrytycznego wprowadzenia we wszystkich krajach 
jako obowiązujących doświadczeń radzieckich, gdyż odmawiały one partiom 
komunistycznym prawa do samodzielnego określania metod i tempa przeprowa-
dzanych reform. Stalinowska teza o nasilaniu się walki klasowej w miarę postępu 
rewolucji uniemożliwiła rzeczową dyskusję. Grupa skupiona wokół Bolesława 
Bieruta wystąpiła pod adresem sekretarza generalnego KC PPR, Władysława Go-
mułki, z oskarżeniem o tzw. prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie. Jako argu-
menty do oskarżeń posłużyły kontakty konspiracyjnej PPR z władzami polskiego 
państwa podziemnego i rzekome niepodkreślanie „klasowego oblicza” PPR oraz 
przecenianie zasług PPS. Nie bez znaczenia były też jego wątpliwości w sprawie 
jugosłowiańskiej. Apele Władysława Gomułki o liczenie się z odrębnością naro-
dową Polaków i o stopniowe pozyskanie różnych warstw i grup społecznych zo-
stały odrzucone. W początku września 1948 roku został on pozbawiony stanowi-
ska sekretarza generalnego PPR. Jego miejsce zajął Bolesław Bierut. W związku 
ze zbliżającym się zjednoczeniem przeprowadzono weryfi kację członków PPR 
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i PPS, z której usunięto ich ponad połowę. 14 grudnia 1948 roku jednocześnie 
obradowały w Warszawie: II Zjazd PPR i XXVIII Kongres PPS. Oba przyjęły 
identycznej treści rezolucje o zjednoczeniu i utworzeniu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR). Następnego dnia rozpoczął w Warszawie obrady Kon-
gres Zjednoczeniowy, a zarazem I Zjazd PZPR. Oznaczał on zwycięstwo polskich 
stalinowców z Bierutem na czele. W styczniu 1949 roku obradująca na zjeździe 
we Wrocławiu Żydowska Partia Socjalistyczna „Bund” podjęła decyzję o samo-
rozwiązaniu i wezwała swych członków do wstępowania w szeregi PZPR.

Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Nasiliła działalność 
grupa rozłamowa opowiadająca się za współpracą z komunistami. Usunięcie tej 
grupy z kierownictwa PSL doprowadziło do utworzenia pod koniec września 
1947 roku PSL-Lewicy. Na czele ruchu stanęli Józef Niećko, Czesław Wycech 
i Kazimierz Banach. W październiku zagrożony aresztowaniem i procesem po-
litycznym Stanisław Mikołajczyk opuszcza potajemnie kraj. Nowe tymczasowe 
kierownictwo wyłonione zostało z grupy secesjonistów. W połowie grudnia 1947 
roku rozpoczęto rozmowy zjednoczeniowe z SL. Oba stronnictwa proklamowały 
walkę z „kapitalizmem na wsi”, głosząc program uspółdzielczenia wsi oznaczają-
cy wyrzeczenie się agraryzmu. 10 maja 1948 roku obie partie ogłosiły deklarację 
o współpracy i jedności działania. Wspólną pracą kierować miały tworzone na 
wszystkich szczeblach „szóstki polityczne”. 26 listopada 1949 roku odbyły się 
nadzwyczajne zjazdy SL i PSL, a dzień później rozpoczął się Kongres Jedności 
Ruchu Ludowego. Kongres, nawiązując do tradycji radykalnego ruchu ludowego, 
przyjął deklarację ideową Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). Preze-
sem Rady Naczelnej został Józef Niećko, a prezesem Naczelnego Komitetu Wy-
konawczego Władysław Kowalski.

Nasilające się objawy stalinizacji Polski silnie odczuło również Stronnictwo 
Demokratyczne. 14 września 1948 roku Komitet Polityczny CK SD określił miej-
sce stronnictwa w tworzącym się systemie politycznym, jako partii samodzielnej 
reprezentującej interesy miejskich warstw pośrednich. Miesiąc później, sterrory-
zowana przez związaną z ruchem komunistycznym grupę Leona Chajna, Rada 
Naczelna uznaje naczelną rolę „partii klasy robotniczej w budowie socjalizmu”. 
W lipcu 1950 roku zawiesiło swą działalność Stronnictwo Pracy. Na wezwanie 
władz naczelnych SP nieznaczna część jego członków zgłosiła akces do SD.

26 maja 1951 roku Sejm Ustawodawczy powołał komisję pod przewodni-
ctwem Bolesława Bieruta w celu przygotowania tekstu ustawy zasadniczej. Kon-
stytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku. Wnoszone przez 
Sejm następnych kadencji poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jej stalinowskie-
go charakteru. 

Narzucony Polsce przez Stalina system reprezentował skrajny totalitaryzm 
w ruchu komunistycznym. PZPR, stojąca ponad i poza systemem konstytucyjnym, 
skupiała w swych rękach pełnię władzy. W samej partii krąg decydentów ogra-
niczony został do „grupy sekretarzy” stanowiących szkielet aparatu partyjnego. 
W systemie tym obowiązywała tak charakterystyczna dla wszelkich odmian totali-
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taryzmu zasada wodzostwa. Sejm i rady narodowe nie realizowały swych konsty-
tucyjnych uprawnień. W tym systemie nie mogło być miejsca na inne partie, na-
wet te, którym komuniści zawdzięczali swe zwycięstwa. W odróżnieniu od wielu 
innych krajów komunistycznych ZSL i SD przetrwały jako organizacje ten okres, 
ale za cenę spełniania roli „pasa transmisyjnego” PZPR do warstw i grup, które nie 
zaaprobowałyby wprost ideologii komunistycznej. W ograniczonym warunkami 
politycznymi zakresie tolerowano odrębność życia wewnętrznego ZSL i SD. Prze-
miany zachodzące w ruchu komunistycznym wywierały coraz bardziej niekorzyst-
ny wpływ na położenie całego narodu. Plenum KC w listopadzie 1949 roku od-
powiedzialnością za trudności gospodarcze obarczyło świat kapitalistyczny, jego 
zwolenników w kraju, a także reprezentantów „prawicowo-nacjonalistycznego” 
odchylenia w partii. Usunięto z KC z zakazem sprawowania jakichkolwiek funkcji 
w PZPR: Władysława Gomułkę, Zenona Kliszkę i Mariana Spychalskiego.

Represje dotknęły ludzi czynnie uczestniczących w życiu polskiego państwa 
podziemnego, żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
byłych pracowników przedwojennego aparatu państwowego, ziemian, inteligen-
cję, ludzi wolnych zawodów, osoby posiadające rodziny za granicą. Same tylko 
sądy wojskowe w latach 1944–1954 skazały 45 tys. osób cywilnych. Podejrzenia 
i oskarżenia nie ominęły również byłych partyzantów Armii Ludowej i uczestni-
ków wojny domowej w Hiszpanii. W maju 1950 roku aresztowano około 1,5 tys. 
ofi cerów oskarżonych o działalność wywiadowczą. Dochodziło do spreparowa-
nych, opartych na sfałszowanych dowodach, procesów sądowych. Jednym z nich 
był rozpoczęty w Warszawie w lipcu 1951 roku proces dużej grupy ofi cerów 
WP z gen. Stanisławem Tatarem i gen. Jerzym Kirchmayerem na czele. Wobec 
aresztowanych stosowano tortury fi zyczne i psychiczne. Równocześnie wytoczo-
no 47 mniejszych procesów; w procesach wydano ogółem 91 wyroków, w tym 
37 osób skazano na karę śmierci. W 19 przypadkach wyroki śmierci wykonano.

Znacznie więcej osób zamordowano bez wyroku sądowego. W katowniach 
bezpieczeństwa i więzieniach zmarli m.in. bohater walk o Wilno płk Aleksander 
Krzyżanowski, redaktor „Tygodnika Warszawskiego” ks. Zygmunt Kaczyński, 
historyk wojskowości płk Wacław Lipiński, Kazimierz Pużak i wielu innych. 
Pełna lista zamęczonych w śledztwie i zamordowanych po dzień dzisiejszy nie 
jest znana. W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego utworzono początkowo 
Komisję Specjalną, a następnie specjalny X Departament, którego głównym za-
daniem było zwalczanie wszelkich prób zmiany polityki wewnętrznej i myślenia 
politycznego tak w PZPR, jak i poza nią. W 1950 roku aresztowano Mariana Spy-
chalskiego, a rok później Władysława Gomułkę, którego zwolniono z więzienia 
dopiero w grudniu 1954 roku. 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin. Śmierć dyk-
tatora i proklamowanie w ZSRR powrotu do zasad „kolegialnego kierownictwa” 
nie zostało zaakceptowane przez polskich stalinowców, którzy nasilili terror po-
lityczny. W grudniu 1954 roku rozwiązane zostało Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego, a jego funkcje przekazano nowo powołanemu Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. 
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Na sytuacji w ZSL negatywnie odbijała się teoria o zaostrzaniu się walki klaso-
wej w miarę rozwoju rewolucji. W praktyce uderzała ona w bazę społeczną stron-
nictwa, mianowicie w średnich i zamożnych gospodarzy. Niezadowolenie wsi po-
głębiało odrzucenie wieloletniej tradycji samorządności i kultury chłopskiej, jako 
mało przydatnych w nowych warunkach ustrojowych. Podobne trudności przeży-
wało Stronnictwo Demokratyczne, występujące w obronie tzw. warstw pośrednich 
(kupców i rzemieślników). W 1948 roku stronnictwo wysunęło tezę o wyższości 
gospodarki spółdzielczej nad indywidualną, pragnąc tym samym ochronić istnieją-
ce placówki przed likwidacją. SD odrzuciło wszelkie formy nacisku administracyj-
nego i opowiadało się za stopniowymi zmianami przeprowadzonymi na zasadzie 
dobrowolności. Najbardziej zagrożona była praca w środowiskach inteligenckich, 
w związku z usunięciem komórek stronnictwa z większości zakładów pracy. Trud-
ności pogłębiał stosunek do SD PZPR, która widziała w nim organizację „drobno-
mieszczańską” czy nawet „burżuazyjną”. Pierwsze próby przełamania istniejącej 
sytuacji podjął w maju 1954 roku V Kongres, opowiadający się za odbudową SD 
jako partii politycznej w środowiskach inteligenckich.

Proces komunizacji nie ominął również młodzieży polskiej. Obowiązujący 
w „dorosłym” życiu politycznym dogmat o jedności społeczeństwa skupionego 
wokół PZPR przeniesiony został do działających ofi cjalnie organizacji młodzie-
żowych. 4 października 1947 roku OM TUR, ZMW RP „Wici” i ZWM [Związek 
Walki Młodych] podpisały umowę o współpracy. W listopadzie przystąpił do po-
rozumienia Związek Młodzieży Demokratycznej (ZMD). W kwietniu 1948 roku 
ogłoszona została deklaracja „O jedności młodzieży polskiej”, a 22 lipca kongres 
wrocławski powołał do życia Związek Młodzieży Polskiej (ZMP). Na uczelniach 
wyższych w miejsce dotychczas istniejących organizacji utworzono Związek Aka-
demickiej Młodzieży Polskiej, jako część autonomiczna ZMP. Forsowana przez 
komunistów idea tworzenia jednej kontrolowanej przez nich organizacji napotkała 
opór części członków wszystkich poza ZWM organizacji. Nachalna propaganda 
antykościelna i zwalczanie przejawów religijności wśród młodzieży odpychało od 
organizacji znaczną część młodzieży robotniczej, a zwłaszcza chłopskiej.

Najtrudniejszym dla komunistów orzechem do zgryzienia był Związek Har-
cerstwa Polskiego (ZHP). Po uchwale Kwatery Głównej Szarych Szeregów, pod-
jętej w Krakowie 18 stycznia 1945 roku, ZHP szybko odbudował swoje szeregi, 
opierając się na kadrze instruktorskiej wychowanej w czasach II Rzeczypospoli-
tej. W kwietniu 1946 roku podczas zlotu harcerskiego w Szczecinie uczestnicy 
demonstrowali poparcie dla Stanisława Mikołajczyka. W starciach z milicją zgi-
nęły dwie harcerki, a dwie odniosły rany. ZHP odmówiło podpisania wspólnej de-
klaracji organizacji młodzieżowych popierającej głosowanie 3 x Tak. W czerwcu 
1947 roku Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska powróciła do prawa i przy-
rzeczenia sprzed wojny. Władze rozważały możliwość rozwiązania organizacji. 
W lutym 1948 roku proklamowano program Harcerskiej Służby Polsce i odejście 
od zasad skautowych. Po powstaniu ZMP narzucono związkowi kadrę kierowni-
czą wychowaną przez komunistów. Zniesiono krzyże harcerskie, lilijki, stopnie, 



Historia polityczna Polski XX wieku 113

zmieniano bohaterów drużyn. Wszystko po to, by zatrzeć przeszłość i uzyskać 
dostęp do dzieci i młodzieży pozostającej dotąd poza indoktrynacją charaktery-
styczną dla innych organizacji. Likwidację ZHP latem 1950 roku poprzedziły 
aresztowania wśród wielu starszych harcerzy. Organizacja Harcerska ZMP, ogra-
niczona do szkół podstawowych, naśladować miała wzory pionierów radzieckich.

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół rzymskokatolicki. Wojna i oku-
pacja zacieśniła więzy łączące duchowieństwo ze społeczeństwem. Przesunięcie 
granic i przemieszczenia ludności ujednoliciły oblicze religijne Polski. W lecie 
1945 roku powrócił do kraju, uwięziony pod koniec wojny na terenie Francji przez 
Niemców, prymas Polski kardynał August Hlond. Papież Pius XII upoważnił go 
do tworzenia administracji apostolskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Biskupi niemieccy zachowali swe tytuły, lecz byli zmuszeni opuścić powierzone 
diecezje. Podjęte przez Stolicę Apostolską kroki, mimo że wyraźnie sprzyjające 
polskiej racji stanu, źle zostały przyjęte przez TRJN, który we wrześniu 1945 roku 
wypowiedział konkordat z 1925 roku. Zarzuty oparte na fałszywych przesłankach 
dotyczyły przede wszystkim naruszenia artykułu IX mówiącego, że „żadna część 
Rzeczypospolitej nie będzie zależała od biskupa, którego siedziba znajdowała-
by się poza granicami państwa polskiego”. W 1946 roku wprowadzono świeckie 
prawo małżeńskie i zniesiono obowiązek nauki religii w szkołach podstawowych 
i średnich. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku Kościół kato-
licki coraz częściej zabierał głos w sprawach społecznych i politycznych, kry-
tycznie oceniając przemiany zachodzące w Polsce Ludowej. Stalinizacja Polski 
nie była możliwa bez zniszczenia autorytetu i niezależności Kościoła. Za pre-
tekst posłużył list papieża do biskupów niemieckich z marca 1948 roku, mówiący 
o „wypędzeniu 12 milionów ludzi z domu”. Przeprowadzono szeroką kampanię 
zbierania podpisów pod adresem do papieża Piusa XII uzasadniającym moralne 
prawa Polski do ziem nad Odrą i Bałtykiem. Latem 1948 roku aresztowano ks. 
Zygmunta Kaczyńskiego i zamknięto „Tygodnik Warszawski”. W październiku 
zmarł prymas kardynał August Hlond. Nowym prymasem Polski mianowany zo-
stał dotychczasowy biskup lubelski ks. Stefan Wyszyński. Szybka nominacja za-
pobiegła oczekiwanej przez władze państwowe destabilizacji Kościoła w Polsce.

Kolejną próbą skłócenia społeczeństwa katolickiego było lansowanie tezy 
o istnieniu „księży-patriotów” i obojętnej na sprawy Ojczyzny większości. To-
warzyszyły temu procesy mające na celu zniszczenie autorytetu Kościoła w spo-
łeczeństwie. Szczególnie zaciekle atakowano hierarchię kościelną. W maju 1950 
roku Sejm uchwalił ustawę o konfi skacie dóbr kościelnych, zakonnych i bisku-
pich. Nikłe efekty podjętej kampanii skłoniły władze do szukania kompromisu. 
Zawarta 14 kwietnia 1950 roku umowa między rządem a Episkopatem była je-
dynym aktem tego rodzaju w państwach rządzonych przez komunistów. Władze 
państwowe od samego początku nie zamierzały przestrzegać jej postanowień. 
Źródłem stałych konfl iktów stała się sprawa form organizacji kościelnej na Zie-
miach Odzyskanych. Władze państwowe ingerowały bezpośrednio w uprawnie-
nia Kościoła, usuwając dotychczasowych biskupów i w ich miejsce narzucając 
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wikariuszy generalnych spośród powolnych sobie księży. W grudniu 1952 roku 
władze państwowe usunęły z diecezji biskupów Herberta Bednorza, Stanisława 
Adamskiego i Józefa Bieńka. W styczniu 1953 roku odbył się proces księży z Ku-
rii Metropolitalnej w Krakowie – zapadły wyroki śmierci i wieloletniego wię-
zienia. W maju 1953 roku Episkopat wystąpił przeciwko nadmiernej ingerencji 
państwa w kwestie obsadzania wszelkich stanowisk kościelnych. Władze odpo-
wiedziały na to procesem przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi, któ-
rego skazano na 12 lat więzienia za rzekomą zdradę PRL. 26 września 1953 roku 
internowany został prymas Polski Stefan Wyszyński. W tej atmosferze 17 grudnia 
1953 roku biskupi polscy złożyli ślubowanie na wierność Polsce Ludowej. Ude-
rzenie w hierarchię Kościoła katolickiego, nieliczące się z jego rolą w historii 
Polski, znacznie zmniejszyło możliwość oddziaływania partii na społeczeństwo. 

Położenie emigracji odciętej przez komunistów od kraju stało się coraz bar-
dziej dramatyczne. Polacy, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski, 
przeżywali dramat porzucenia. Ponad 360 tys. osób rozsianych zostało po wszyst-
kich kontynentach. Nowa emigracja była całkowicie inna od dawnej, zarobkowej. 
Przeważały jednostki prężne i wykształcone, o skrystalizowanych poglądach po-
litycznych. Największe, zwarte skupiska emigracji powojennej powstały w Sta-
nach Zjednoczonych – 110,6 tys. osób, Kanadzie – 46,9 tys., Wielkiej Brytanii 
– 35,8 tys. Blisko 55 tys. Żydów polskich osiedliło się w Palestynie. W czerwcu 
1947 roku funkcję prezydenta RP na wychodźstwie objął cieszący się poparciem 
Stolicy Apostolskiej August Zaleski. Premierem został gen. Tadeusz Bór-Komo-
rowski. Prócz Watykanu rząd ten uznały Hiszpania, Irlandia, Kuba i Liban. Jed-
nocześnie powstały opozycyjne ośrodki władzy politycznej. Socjaliści skupili się 
wokół Ośrodka Zagranicznego WRN w Paryżu. Z końcem 1947 roku Stanisław 
Mikołajczyk i Stefan Korboński nawiązali ścisłą współpracę z Kongresem Polonii 
Amerykańskiej. Ogłoszono wspólny komunikat wzywający do zespolenia sił nie-
podległościowych w walce z komunizmem. W 1949 roku ukształtowały się trzy 
centra dyspozycji politycznej. Pierwsze stanowił prezydent, rząd i Rada Narodowa 
pod przewodnictwem Tytusa Filipowicza. Drugie – to powstała z inicjatywy PPS 
i SN Rada Polityczna z Tomaszem Arciszewskim na czele. Trzecie – to utworzo-
ny przez Stanisława Mikołajczyka w Stanach Zjednoczonych Polski Narodowy 
Komitet Demokratyczny. Rada Polityczna wysunęła program przeprowadzenia 
wśród uchodźców wyborów, które pozwoliłyby w demokratyczny sposób wyło-
nić władze polskie na emigracji. Mimo zagrożeń zewnętrznych próby zjednocze-
nia emigracji do połowy lat pięćdziesiątych nie powiodły się. Nadzieje emigra-
cji politycznej ożyły wraz z wybuchem wojny koreańskiej. W marcu 1951 roku 
władze emigracyjne Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii i państw bałty-
ckich utworzyły Konfederację Krajów Środkowo-Wschodniej Europy. Moralne-
go wsparcia udzielił emigracji polskiej prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight 
Eisenhower, mówiąc o uwolnieniu Polski spod władzy komunistów. 3 maja 1952 
roku z Monachium audycje dla kraju zaczęła nadawać Rozgłośnia Polska Radia 
„Wolna Europa”. Polskim szefem redakcji został Jan Nowak-Jeziorański.
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Polska w latach 1956–1970

We wrześniu 1954 i w czerwcu 1955 roku w poznańskich zakładach Cegiel-
skiego doszło do zbiorowych protestów robotników przeciwko niskim płacom 
i niesprawiedliwemu rozdziałowi mieszkań. Protestujący nie byli represjonowani, 
a tym samym została przełamana bariera strachu przed wszechobecnym aparatem 
bezpieczeństwa. W kwietniu 1956 roku kierujący organizacją PZPR na Żeraniu 
młody robotnik, Lechosław Goździk, wysunął postulat utworzenia w zakładzie 
rady robotniczej. Ożywiły się nadzieje inteligencji. We wrześniu 1955 roku kiero-
wane przez Eugeniusza Lasotę pismo „Po prostu” uniezależniło się od ZG ZMP. 
„Twórczość”, „Nowa Kultura” i „Życie Warszawy” zaczęły występować w obro-
nie niezależności kultury, żołnierzy Polski Podziemnej i swobody dyskusji ideolo-
gicznych. Wzrastają wpływy Klubu Krzywego Koła i klubów młodej inteligencji. 
12 kwietnia 1956 roku grupa czołowych intelektualistów wystosowała do władz 
adres w sprawie nadużyć wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa oraz stosowa-
nia tortur. Do czerwca 1956 roku zwolniono 28 tys. więźniów politycznych.

Przełomowe znaczenie miały uchwały XX Zjazdu KPZR i rezolucja KC KPZR 
z czerwca 1956 zawierające ocenę okresu „kultu jednostki”. Podczas obrad XX 
Zjazdu pięć partii komunistycznych: radziecka, włoska, bułgarska, fi ńska i polska 
ogłosiło komunikat stwierdzający całkowitą bezpodstawność decyzji Komitetu 
Wykonawczego Międzynarodówki o rozwiązaniu KPP. W nowej atmosferze od-
żyły wszystkie spory o tradycje polskiego ruchu robotniczego, stosunek komuni-
stów do socjaldemokracji, parlamentaryzm i politykę rolną.

12 marca 1956 roku zmarł nagle w Moskwie Bolesław Bierut. Na czele partii 
stanął Edward Ochab. Kierownictwo PZPR, rozbite wewnętrznie, nie potrafi ło 
stworzyć programu, który mógłby zapobiec dalszemu zaostrzaniu się kryzysu. 28 
czerwca 1956 roku robotnicy Poznania proklamowali strajk w zakładach Cegiel-
skiego. Zorganizowana na ulicach miasta pokojowa demonstracja i wysuwane 
postulaty nie doczekały się odpowiedzi władz. Wzburzony tłum zaatakował wię-
zienie i siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Doszło 
do użycia broni palnej i walk ulicznych. Zginęło 55 osób, a dalszych 19 zmarło 
z powodu odniesionych ran. Rany i obrażenia odniosło 575 osób. Pierwszą ofi arą 
wypadków poznańskich był trzynastoletni chłopiec, Romek Strzałkowski. Wła-
dze zapowiedziały surowe represje przeciwko uczestnikom wydarzeń poznań-
skich. Podczas obrad VII Plenum KC w lipcu 1956 roku podniosły się jednak 
głosy domagające się naprawienia krzywd wyrządzonych osobom oskarżonym 
o tzw. prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie. W sierpniu zwrócono legitymację 
partyjną Władysławowi Gomułce.

Wrzenie wśród robotników Warszawy oraz przechylanie się zwycięstwa 
w PZPR na stronę liberałów partyjnych, głoszących potrzebę zastąpienia „dyk-
tatury proletariatu” przez „demokrację socjalistyczną”, uznane zostało w ZSRR 
za zagrożenie interesów radzieckich w Polsce. W nocy z 18 na 19 października 
1956 roku oddziały radzieckie stacjonujące na Dolnym Śląsku rozpoczęły marsz 
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na Warszawę. Załogi zakładów pracy rozpoczęły przygotowania obronne. Do-
wodzony przez gen. Wacława Komara Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
opowiedział się po stronie Gomułki. Podobną postawę zajęło wielu dowódców 
Wojska Polskiego, mimo iż na jego czele stał przysłany jeszcze za Stalina marsza-
łek Konstanty Rokossowski. Gen. Jan Frey-Bielecki zapowiedział bombardowa-
nie kolumn radzieckich maszerujących na Warszawę. Stwierdzono koncentrację 
wojsk radzieckich w NRD i nad wschodnią granicą Polski. Rozpoczęło się VIII 
Plenum KC PZPR, już z udziałem Gomułki i innych usuniętych z władz działa-
czy partyjnych. Tymczasem na lotnisku wojskowym pod Warszawą wylądowało 
kierownictwo radzieckie z Nikitą Chruszczowem i dowódcą sił zbrojnych Układu 
Warszawskiego w celu nadzorowania operacji interwencyjnej w Polsce. Włady-
sław Gomułka i Edward Ochab oświadczyli, że są w stanie opanować sytuację. 
Stanowczy ton wypowiedzi i fakt, że do starcia doszłoby w warunkach pozwala-
jących na izolowanie kierownictwa radzieckiego w Polsce, powstrzymał otwartą 
interwencję. Istotne znaczenie miała też jednoznacznie propolska postawa Komu-
nistycznej Partii Chin.

Wznowiono obrady w obecności Chruszczowa. I sekretarzem wybrano Wła-
dysława Gomułkę. W następnych dniach Warszawa stała się miejscem licznych 
wieców. Przyjęty przez VIII Plenum program był ostatecznym, jak sądzono, roz-
rachunkiem z epoką stalinowską. W Polsce w latach 1956–1957 zrehabilitowano 
ogółem blisko 1,5 tys. osób, co stanowiło jedynie niewielką część represjonowa-
nych. Uczestnicy opowiedzieli się za równoprawnością stosunków międzypar-
tyjnych i międzypaństwowych w obozie krajów komunistycznych. Stwierdzono, 
że wspólnota dążeń i celów nie wyklucza pełnej niezależności i samodzielności 
państw, zakłada natomiast prawo każdego kraju do wyboru, zgodnych z tradycją 
historyczną danego narodu i sytuacją wewnętrzną, metod budowy ustroju socja-
listycznego. VIII Plenum zapowiadało odrzucenie dotychczasowych metod rzą-
dzenia państwem i zarządzania gospodarką narodową oraz demokratyzację sto-
sunków politycznych, społecznych i gospodarczych.

Pod wpływem wydarzeń w Polsce i przemian zachodzących w Związku Ra-
dzieckim po XX Zjeździe KPZR doszło do uregulowania wielu kwestii w stosun-
kach polsko-radzieckich. Podczas wizyty delegacji polskiej w Moskwie w listo-
padzie 1956 roku postanowiono uregulować status wojsk radzieckich w Polsce 
i umożliwić repatriację do kraju Polaków pragnących opuścić terytorium Związ-
ku Radzieckiego. W ramach popaździernikowej repatriacji powróciło do Polski 
224 tys. osób.

Na fali nastrojów rewindykacyjnych PZPR usiłowała, zachowując pozycję he-
gemona, stworzyć system akceptowalny przez znaczną część społeczeństwa. Słu-
żyć temu miała „koalicyjność” systemu złożonego z partii komunistycznej, uzależ-
nionych partii sojuszniczych i różnych organizacji. Nowym prezesem ZSL został 
radykał chłopski, Stefan Ignar. Przywrócona została samodzielność ZSL jako par-
tii chłopskiej i dorobek ruchu ludowego, a zwłaszcza tradycje ZMW RP „Wici” 
i Batalionów Chłopskich. Stronnictwo Demokratyczne już w lipcu 1956 roku za-
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częło domagać się prawa działania jako samodzielna partia polityczna. W grudniu 
1956 roku przewodniczącym SD wybrano uczonego i organizatora wrocławskiego 
środowiska naukowego po wojnie prof. Stanisława Kulczyńskiego. 

W styczniu 1957 roku, wbrew statutowi ZMP, decyzją Zarządu Głównego 
nastąpiło rozwiązanie Związku Młodzieży Polskiej. Wpływ na tę decyzję miało 
stanowisko Biura Politycznego KC PZPR z grudnia 1956 roku, uznające koniecz-
ność przebudowy ruchu młodzieżowego w Polsce. Jeszcze w styczniu powstał 
Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), a w lutym Związek Młodzieży Wiej-
skiej (ZMW). Pełną niezależność programową i organizacyjną odzyskał Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego. W odnowie ruchu harcerskiego istotną rolę odegrali 
instruktorzy wywodzący się z Szarych Szeregów, ze Stanisławem Broniewskim 
i Aleksandrem Kamińskim na czele.

Istotne znaczenie miało powstanie akceptowanego przez Kościół stowarzysze-
nia katolików świeckich. 23 października powstał Ogólnopolski Klub Postępowej 
Inteligencji Katolickiej. Na czele ruchu stanął Jerzy Zawieyski. Organami praso-
wymi grupy stały się „Tygodnik Powszechny” i „Znak”. Po powrocie z więzienia 
prymas Polski zaakceptował ogłoszony przez Klub program współuczestnictwa 
w rządzeniu poprzez obecność w Sejmie, radach narodowych i Froncie Jedności 
Narodu jako koncesjonowanej opozycji. Przedstawicieli różnych wyznań repre-
zentować miało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Kontynuowało rów-
nież działalność Stowarzyszenie „PAX”.

Ważne miejsce w procesie przemian popaździernikowych w Polsce zajmowa-
ła kwestia rehabilitacji osób prześladowanych w okresie stalinowskim, a zwłasz-
cza żołnierzy różnych odłamów polskiego podziemia, przede wszystkim zaś Ar-
mii Krajowej. W październiku 1956 roku na posiedzeniu Sejmu ujawniono fakt 
wykonania wyroków śmierci na 19 niewinnych wyższych ofi cerach WP. Dalsze 
postępowanie ujawniło, że również wielu innych zmarło w więzieniach lub zosta-
ło straconych. Rehabilitacjom towarzyszyło śledztwo w sprawie odpowiedzial-
ności za te zbrodnie pracowników Informacji Wojskowej i sędziów wojskowych. 
Byli oni również odpowiedzialni za przygotowywanie procesu Mariana Spychal-
skiego. W prasie katolickiej i SD zaczęły ukazywać się artykuły przywracające 
społeczeństwu polskiemu znaczną część dorobku Polski Podziemnej. Wielką rolę 
w tym procesie odegrała dyskusja wokół powstania warszawskiego.

W styczniu 1957 roku przeprowadzono wybory do Sejmu. Po raz pierwszy 
liczba kandydatów była wyższa o połowę od liczby mandatów, a prawo ich zgła-
szania obok partii politycznych otrzymały organizacje społeczne i zawodowe. 
Jednak Gomułka wystąpił z apelem o głosowanie bez skreśleń. Marszałkiem 
nowego Sejmu wybrano jednego z organizatorów tajnej oświaty w okupowanej 
Polsce Czesława Wycecha.

W sierpniu 1956 roku wokół klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie zgro-
madziło się milion pielgrzymów, którzy przybyli tam z całej Polski, aby złożyć 
Śluby Jasnogórskie. Tekst ślubowania napisał prymas kardynał Stefan Wyszyński 
w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie był przez władze więziony. 
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W ślubowaniu mowa była o tym, że naród polski w intencji wolności Kościo-
ła w Polsce oddaje się w niewolę macierzyńską Matce Bożej i ślubuje Jej od-
nowę katolicyzmu w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym, 
zobowiązuje się do obrony wartości i obyczajów chrześcijańskich, a także do 
wychowania młodego pokolenia w wierze katolickiej. W zamyśle Prymasa owo 
oddanie narodu miało dokonać się w 1966 roku, czyli w roku Milenium Chrztu 
Polski. Pierwszą zaś wielką uroczystością na drodze ogłoszonej wówczas Wiel-
kiej Nowenny Tysiąclecia miały być Śluby Jasnogórskie, nawiązujące do ślubów 
królewskich Jana Kazimierza sprzed 300 lat, podczas których Matka Najświętsza 
uznana została za Królową Korony Polskiej.

W 1958 roku odnawia się konfl ikt pomiędzy PZPR a Kościołem katolickim 
w Polsce. Pod hasłami laicyzacji szkolnictwa przystąpiono do usuwania krzyży 
z pomieszczeń szkolnych. 27 kwietnia 1960 roku, po cofnięciu zezwolenia na 
budowę kościoła w Nowej Hucie, władze lokalne podjęły decyzję o usunięciu 
drewnianego krzyża postawionego w 1957 roku na miejscu, gdzie miał powstać 
kościół. W obronie stanęły kobiety. Do nich przyłączyli się robotnicy z Huty. Wal-
ka o krzyż w mieście symbolu „budownictwa socjalistycznego” odbiła się szero-
kim echem. W związku z występującym w całej Polsce spontanicznym ruchem 
tworzenia punktów katechetycznych przy parafi ach, władze sięgnęły po środki 
administracyjne. Szykanowano w pracy szczególnie aktywnych rodziców, gro-
żono zwolnieniami, w niektórych przypadkach wprowadzając pogróżki w czyn. 
Zakonnicom i osobom świeckim zakazano nauczania religii. Zamykano punkty 
katechetyczne, zwłaszcza w domach prywatnych, pod pretekstem np. nieprze-
strzegania przepisów BHP.

Uroczystościom religijnym związanym z Wielką Nowenną Milenium Chrztu 
Polski władze państwowe przeciwstawiły obchody świeckie – Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego. Miały one uzasadnić, że kształtowanie się państwa polskiego 
było wynikiem „naturalnych prawideł rozwoju społecznego”, całkowicie usuwa-
jąc w cień rolę chrześcijaństwa. Rywalizując z Kościołem, władze utrudniały ob-
chody religijne, uciekając się do administracyjnych i policyjnych środków naci-
sku. Nie stroniły także od prowokacji. W październiku 1963 roku skonfi skowano 
nakład książki milenijnej, pióra prymasa Polski.

W programie milenijnym Kościoła ważne miejsce zajmowała kwestia pojed-
nania polsko-niemieckiego. Temu celowi służyło „Orędzie” biskupów polskich 
do biskupów niemieckich z listopada 1965 roku, zawierające prócz zaprosze-
nia na uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski, próbę bilansu stosunków polsko-
-niemieckich na przestrzeni dziejów. Znalazło się tam również sformułowanie 
„udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie”, które fałszywie zinterpre-
towane, stało się pretekstem dla władz do rozpętania nowej kampanii przeciwko 
hierarchii kościelnej. Tym razem poczynaniom propagandy państwowej obiek-
tywnie sprzyjały antyniemieckie nastroje społeczeństwa polskiego, dotkniętego 
terrorem w latach II wojny światowej. W odwecie władze odmówiły kardynałowi 
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Wyszyńskiemu wydania paszportu do Rzymu. Nie zgodziły się również na przy-
jazd do Polski na uroczystości kościelne papieża Pawła VI.

Obchody milenijne – państwowe i kościelne – rozpoczęły się równolegle 
w kwietniu 1966 roku – kościelne w Gnieźnie, a państwowe w Poznaniu. Ele-
mentem integralnym uroczystości kościelnych była peregrynacja po kraju kopii 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W tym przypadku władze posunęły się do 
akcji o charakterze policyjnym, odbierając przemocą święty obraz. Tam, gdzie 
obraz nie dotarł, ludzie gromadzili się wokół pustych ram. Również występo-
wanie Kościoła w obronie prześladowanych postrzegane było przez Władysława 
Gomułkę jako działanie na szkodę państwa socjalistycznego. W marcu 1968 roku 
Episkopat skrytykował postawę rządu wobec represjonowanych studentów, pod-
kreślając fakt, że stosowanie przemocy fi zycznej w odróżnieniu od dialogu nie 
prowadzi do rzeczywistego rozwiązania problemów. Antyreligijna polityka PZPR 
wpłynęła na postawę niechętnej dotąd Kościołowi inteligencji laickiej oskarżanej 
przez ideologów partyjnych o rewizjonizm. W nowych warunkach dostrzega ona 
w Kościele katolickim potencjalnego sojusznika w walce o swobody w Polsce. 
W lutym 1962 roku władze zamknęły Klub Krzywego Koła, któremu patronował 
m.in. Adam Schaff.

Po 1964 roku zaczęły narastać oznaki niezadowolenia społecznego. W 1964 
roku usunięty z władz ZHP Jacek Kuroń opublikował „manifest polityczny”, 
a w roku następnym wraz z Karolem Modzelewskim „list otwarty do partii”. Inny 
charakter, daleki od radykalizmu politycznego Kuronia i Modzelewskiego, miał 
„list 34” z marca 1964 roku, podpisany m.in. przez tej miary pisarzy i uczonych, 
jak Antoni Słonimski, Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Tadeusz Kotarbiń-
ski, Jan Parandowski, Melchior Wańkowicz, Leopold Infeld, Jan Szczepański, 
Władysław Tatarkiewicz. List domagał się zmiany polityki kulturalnej państwa, 
liberalizacji cenzury i rozszerzenie swobód twórczych. Uznanie przez Władysła-
wa Gomułkę „listu 34” za przejaw działalności antysocjalistycznej uniemożliwiło 
rozsądną polemikę i zaostrzyło sytuację. Na tle obchodów 1000-lecia państwa 
polskiego doszło w latach 1965–1966 do przekształcenia sporu o tradycję histo-
ryczną narodu w nowy konfl ikt między państwem a Kościołem katolickim.

W styczniu 1968 roku rząd podjął decyzję o zdjęciu ze sceny Teatru Naro-
dowego Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, pod 
zarzutem wyeksponowania akcentów antyrosyjskich oraz, jak twierdzono, de-
monstracyjnie antyradzieckiego zachowania się publiczności. W odpowiedzi siły 
opozycyjne wystąpiły z hasłem obrony niezależności kultury polskiej. W lutym 
uzyskały one poparcie warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich, 
a także niektórych środowisk akademickich i studenckich. W marcu 1968 roku za-
mieszki studenckie ogarnęły większość ośrodków akademickich w kraju. 23 mar-
ca we Wrocławiu przedstawiciele demonstrującej młodzieży studenckiej siedmiu 
największych miast akademickich utworzyli Ogólnopolski Komitet Studencki 
i ogłosili tzw. deklarację ruchu studenckiego. Żądania studenckie miały charakter 
zróżnicowany i nie ograniczyły się do haseł obrony wolności słowa i przekonań. 
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Wskazywano na negatywne zjawiska w życiu gospodarczym i wzajemny brak 
zaufania w dialogu władzy z inteligencją. Ostro potępiono przejawy antysemity-
zmu. Wskazywano na występujące w całej Europie zjawisko kryzysu szkolnictwa 
wyższego i odczuwane przez studentów polskich poczucie osamotnienia, wynika-
jące z braku autentycznych kontaktów z kadrą nauczającą. Domagano się zmiany 
dotychczasowej polityki stypendialnej i zasiłkowej. W początkach kwietnia ogni-
ska strajkowe wygasły na uczelniach. Mimo uspokojenia nastrojów trwały repre-
sje, wśród zwolnionych profesorów był m.in. Leszek Kołakowski. Przywódcom 
strajków studenckich wytoczono procesy, w których zapadły wyroki skazujące. 
Następstwem kontynuowanej kampanii antysemickiej był wyjazd z Polski w la-
tach 1968–1969 około 5,5 tys. osób.

Wydarzenia marcowe 1968 roku, chociaż nie przyniosły zwycięstwa żąd-
nym władzy „partyzantom” skupionym wokół gen. Mieczysława Moczara, to 
jednak nadwerężyły autorytet Gomułki. Walki frakcyjne w partii, zły stan go-
spodarki i niezadowolenie społeczeństwa groziły wybuchem nowego konfl iktu. 
12 grudnia 1970 roku wprowadzono podwyżki cen żywności, zwłaszcza mięsa. 
Zmiana cen, chociaż uzasadniona sytuacją ekonomiczną kraju, doprowadziła do 
wystąpień robotniczych, które w dniach 14–18 grudnia ogarnęły Wybrzeże, a na-
stępnie Pomorze Zachodnie. W Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie doszło do 
starć z wojskiem i milicją. Jako pierwsza przystąpiła do strajku 14 grudnia 1970 
roku Stocznia Gdańska im. W. Lenina i stocznia remontowa. Skala wystąpień 
zaskoczyła władze. W akcji strajkowej i manifestacjach ulicznych bezpośrednio 
uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pod wpływem wiadomości nadchodzą-
cych z Wybrzeża Władysław Gomułka wraz z całym kierownictwem partyjno-
-rządowym podjął 15 grudnia decyzję o użyciu wojska i stłumieniu manifestacji 
siłą. Dowództwo całej operacji powierzono gen. Grzegorzowi Korczyńskiemu. 
Bezpośrednią odpowiedzialność polityczną za wydarzenia w Trójmieście ponosi 
kierowany przez Zenona Kliszkę „sztab lokalny” w Gdańsku. Władze odmówiły 
jakichkolwiek rozmów ze strajkującymi robotnikami, załodze Stoczni Gdańskiej 
grożono bombardowaniem, jeśli nie przerwie protestu. 17 grudnia, w dzień po 
zakończeniu strajku, udająca się do Stoczni Gdyńskiej załoga ostrzelana została 
z broni maszynowej. Tego samego dnia z rozkazu gen. Tadeusza Tuczapskiego 
użyto broni przeciwko demonstrantom w Szczecinie. W walkach grudniowych 
zginęło co najmniej 45 osób, a rany odniosło 1165. Symbolem walk grudnio-
wych stała się postać 20-letniego robotnika Janka Wiśniewskiego zamordowane-
go w Gdyni. Tragiczne w swej wymowie wydarzenia grudniowe doprowadziły 
do istotnych zmian w kierownictwie partii i państwa. 20 grudnia VII Plenum KC 
funkcję I sekretarza powierzyło Edwardowi Gierkowi. Rozwinęła się dyskusja 
nad przyczynami kryzysu grudniowego. Zwołany w grudniu 1971 roku VI Zjazd 
PZPR nie dokonał jednak zapowiedzianej analizy przyczyn kryzysu, co nieko-
rzystnie odbiło się na dalszym rozwoju sytuacji politycznej w Polsce.

Bardzo istotną rolę w życiu kraju odgrywała w tym czasie powojenna emi-
gracja. W lipcu 1956 roku Gustaw Herling-Grudziński dokonał oceny zjawisk, 
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które zaszły w świecie komunistycznym. Krytycznie odnosząc się do krajowego 
entuzjazmu, jak i sceptycyzmu emigracji, widział nadzieję na zmiany w krajach 
bloku wschodniego w załamaniu się neofi ckich postaw inteligencji. Dwa lata póź-
niej na łamach londyńskich „Wiadomości” rozgorzała dyskusja na temat polskiej 
literatury. Większość środowiska twórczego wyróżniała rodzaj krajowej twórczo-
ści literackiej, która predystynuje do tego, aby jej twórców zaliczyć do pisarzy 
„niezależnych”. Mniejszość – skupiona wokół Józefa Mackiewicza – odmawiała 
prawa do polskości pisarzom krajowym.

W odróżnieniu od środowisk twórczych emigracja polityczna podtrzymywa-
ła stanowisko w sprawach kraju wypracowane w latach terroru stalinowskiego 
w Polsce. Obradujący w październiku 1962 roku Ogólny Zjazd Polaków w Wiel-
kiej Brytanii podtrzymał tezę, iż wychodźstwo jest jedyną wolną częścią narodu 
polskiego. Przestrzegano emigrantów zarówno przed przyjmowaniem obcego 
obywatelstwa, jak i akceptowaniem „rzeczywistości PRL”. W 1963 roku Roz-
głośnia Polska RWE zaczęła wydawać miesięcznik „Na Antenie” jako dodatek 
do londyńskich „Wiadomości”.

Po objęciu tronu papieskiego przez Jana XXIII Watykan nie odnowił akredytacji 
dla ambasadora RP Kazimierza Papee. Tym samym władze Rzeczypospolitej na 
uchodźstwie straciły najbardziej prestiżową placówkę w Europie. W nowej sytuacji 
rolę polityków coraz częściej przejmować zaczęły środowiska twórcze. Wobec za-
łamania się idei „narodu na wygnaniu” i procesów asymilacyjnych znaczenia nabrał 
program paryskiej „Kultury”. Obowiązkiem wychodźstwa miało być odtąd prze-
chowywanie tradycji i myśli niepodległościowej oraz dążenie do poprawy stosun-
ków z sąsiadami za „ścianą wschodnią”: Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami.

Rada Jedności Narodowej zachowała pozycję autorytetu w sprawach wyda-
rzeń politycznych w Polsce i na świecie. Kierowana przez Adama Ciołkosza, 
a następnie Kazimierza Sabbata Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego sformu-
łowała program przywracania pełnej niepodległości w kraju. Uznano, że zacho-
wanie granicy na Odrze i Nysie nie oznacza rezygnacji ze starań o powrót do 
Polski ziem wschodnich. Żądano wycofania z Polski Armii Radzieckiej i prze-
prowadzenia wolnych wyborów. Podobnie jak środowisko „Kultury”, opowie-
dziano się za koniecznością realizacji długofalowego programu oddziaływania 
na społeczeństwo polskie. Marzec 1968 roku spowodował nową falę emigracji 
wywodzącej się głównie z kręgów zawiedzionych elit politycznych PRL. Mimo 
oporów części starej emigracji, ostatecznie przeważył pogląd, że należy widzieć 
w lewicowych opozycjonistach partnerów w walce o niepodległą Polskę.

Lata 1971–1981

Obradujące 20 grudnia 1970 roku VII Plenum KC PZPR zobowiązało nowe 
władze do podjęcia kroków zmierzających do poprawienia położenia material-
nego rodzin najniżej uposażonych i wielodzietnych. Tego samego dnia Edward 
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Gierek zwrócił się z apelem do społeczeństwa o współudział w rozwiązywaniu 
narosłych problemów. Oświadczenie Edwarda Gierka nie uśmierzyło niepokojów 
w kraju. W styczniu 1971 roku na Wybrzeżu i w innych częściach kraju nadal wy-
buchały strajki. Strajki włókniarek łódzkich zmusiły władze do cofnięcia 15 lu-
tego 1971 roku grudniowych podwyżek cen. VI Zjazd PZPR, zwołany w grudniu 
1971 roku, o rok wcześniej niż przewidywał to statut, wyciągnął jedynie bar-
dzo ogólne wnioski z wydarzeń grudniowych, skupiając swoją uwagę na „pro-
gramie dynamicznego rozwoju budownictwa socjalistycznego”. W lutym 1976 
roku Sejm uchwalił nowelizację Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
z 22 lipca 1952 roku. Wśród wprowadzonych zmian za najistotniejszą uznać na-
leży zapis gwarantujący PZPR pozycję hegemona w państwie. Prowadzona przed 
uchwałą sejmową kampania na rzecz umieszczenia w tekście konstytucji sojuszu 
z ZSRR i przewodniej roli PZPR spotkała się z masowym sprzeciwem społe-
czeństwa. Dzięki mediacji Kościoła władze zrezygnowały z najbardziej drastycz-
nych sformułowań. Mimo to wniesione do konstytucji poprawki uznane zostały 
za potwierdzenie utraty przez Polskę suwerenności. Potwierdzał to również fakt, 
że zbliżone zapisy znajdowały się wówczas w konstytucjach większości państw 
komunistycznych.

W odróżnieniu od reszty kraju Wybrzeże przeżywało lata goryczy. Władze nie 
poinformowały społeczeństwa o masakrze grudniowej 1970 roku, nakazując po-
tajemne pogrzeby swych ofi ar. Może lepiej niż w innych częściach kraju zdawano 
sobie sprawę, że zmiany personalne nie zastąpią prawdziwych reform. W stocz-
niach Trójmiasta i Szczecina nie ustawały wiece i zebrania załóg. 22 stycznia 
1971 roku stanęły zakłady pracy Szczecina. Postulowano cofnięcie podwyżek, 
wolne wybory władz związkowych oraz przywrócenie wiarygodności środkom 
masowego przekazu. W ślad za Szczecinem stanęło Trójmiasto. W lutym wy-
buchł strajk w przemyśle tekstylnym w Łodzi. Uczestnicy strajków będą w na-
stępnych latach represjonowani. Latem i jesienią 1971 roku wytoczono procesy 
działaczom „Ruchu”, organizacji głoszącej ideały chrześcijańskie i wierności 
polskiej tradycji niepodległościowej. Wyroki były znacznie bardziej surowe niż 
po marcu 1968 roku i opiewały na 3,5–7 lat. W obronie „Ruchu” wystąpili m.in. 
Antoni Słonimski, Karol Estreicher i Władysław Bartoszewski.

Konsolidacja rozproszonych dotąd środowisk opozycyjnych nastąpiła 
w związku z projektem zmian konstytucyjnych. 5 grudnia 1975 roku 59 intelek-
tualistów podpisało list oprotestowujący zapowiedziane zmiany konstytucyjne. 
Domagano się w nim m.in. przestrzegania wolności sumienia i praktyk religij-
nych, prawa do wolności prasy i zrzeszania się robotników w związki zawodowe 
oraz prawa do strajku. Żądano respektowania wolności słowa, nauki i zniesienia 
cenzury prewencyjnej. W maju 1976 roku zawiązało się Polskie Porozumienie 
Niepodległościowe (PPN) kierowane przez Zdzisława Najdera. PPN wychodziło 
z założenia, że suwerenem we własnym państwie może być tylko naród. Za cel 
stawiało sobie odzyskanie przez Polskę rzeczywistej suwerenności i przywróce-
nie zasad demokratycznych we wszystkich dziedzinach życia.
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Niepowodzenia gospodarcze drugiej połowy lat siedemdziesiątych i niezreali-
zowanie zapowiedzianych po grudniu 1970 roku reform społeczno-politycznych 
pogłębiało nastroje społecznego niezadowolenia. Podjęta w czerwcu 1976 roku 
decyzja o wprowadzeniu zmian „w strukturze cen detalicznych oraz zasad re-
kompensaty” napotkała zdecydowany opór społeczeństwa. Proponowane pod-
wyżki cen w granicach 30–100% objęły cały sektor żywnościowy. Wiarygod-
ność krótkotrwałych, jednodniowych konsultacji podważał znany społeczeństwu 
fakt wcześniejszego wydrukowania nowych cenników. Większość społeczeństwa 
uznała projekt rządowy za niesprawiedliwy, gdyż główny ciężar zmian miał spaść 
na grupy mniej zarabiające. Manifestacje i wystąpienia robotnicze objęły: Ra-
dom, Ursus pod Warszawą, Płock oraz niektóre zakłady Warszawy, Łodzi, Pozna-
nia, Wrocławia, Wybrzeża i Zagłębia Staropolskiego. Zablokowano niektóre pod-
warszawskie linie kolejowe. W trakcie starć ulicznych zatrzymano około tysiąca 
osób. Wielu uczestników zajść skazano na kary więzienia. Pod naciskiem oporu 
społecznego 25 czerwca rząd cofnął podjęte decyzje.

W grudniu 1976 roku V Plenum KC podjęło uchwałę o przeprowadzeniu „ma-
newru gospodarczego”. Istotą zmian miało być ograniczenie inwestycji, zwięk-
szenie produkcji rynkowej i eksportu, a w konsekwencji zmniejszenie zadłużenia 
zagranicznego. Założenia te nigdy nie zostały zrealizowane. Zamiast możliwego 
jeszcze wówczas dialogu ze społeczeństwem, zastosowano wobec uczestników 
czerwcowych zajść środki karno-administracyjne. W regionie radomskim ograni-
czono inwestycje mieszkaniowe i socjalne. Nie pociągnięto natomiast do odpowie-
dzialności osób winnych za błędne decyzje polityczne i gospodarcze. Po 1976 roku 
nastąpiła stagnacja, a od 1979 spadek dochodu narodowego. Represje, jakie spadły 
na uczestników robotniczych protestów, wywołały poruszenie wśród intelektuali-
stów i studentów nastawionych opozycyjnie. Jacek Kuroń wystosował list otwarty 
do sekretarza generalnego Włoskiej Partii Komunistycznej Enrico Berlinquera, 
prosząc go o interwencję. Listy indywidualne lub grupowe skierowano zarówno 
do władz PRL, jak i niezależnej prasy lewicowej na Zachodzie. Jerzy Andrzejew-
ski zapowiadał obronę represjonowanych. Starano się otoczyć pomocą materialną 
i prawną rodziny poszkodowanych. Akcję zainicjowali studenci. W obronie robot-
ników stanęła również 154 konferencja plenarna biskupów, domagając się zanie-
chania represji, przywrócenia praw osobom skazanym i pozbawionym pracy oraz 
objęcia ich amnestią. 23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników 
(KOR), działający wśród młodzieży robotniczej i studenckiej. Organizacja liczy-
ła początkowo 134 członków, dysponowała własną ofi cyną wydawniczą „Nowa”. 
Twórcami KOR byli m.in.: Stanisław Barańczak, Edward Lipiński, Halina Miko-
łajska, Jan Józef Lipski, Jacek Kuroń i Adam Michnik. W 1978 roku powstają na 
Wybrzeżu Gdańskim, na Śląsku i w Ursusie Wolne Związki Zawodowe (WZZ). 
W pracy związkowej znaczącą rolę zaczęli odgrywać Lech Wałęsa i Anna Wa-
lentynowicz. WZZ ogłosiły „Kartę Praw Robotniczych”. W tym samym czasie 
Leszek Moczulski zaczął dążyć do utworzenia opozycyjnej partii politycznej. Tak 
powstał w marcu 1977 roku Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a we 
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wrześniu 1979 Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), na czele której stanął 
Leszek Moczulski. 7 maja 1977 roku zamordowano w Krakowie studenta Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa. W dniu pogrzebu proklamowano 
utworzenie Studenckiego Komitetu Solidarności. Wkrótce komitety takie powsta-
ły w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. W lipcu 1978 roku w Milejo-
wie powstał pierwszy Komitet Samoobrony Chłopskiej, kierowany przez Janusza 
Rożka. W obronie prześladowanych robotników, a następnie członków organizacji 
opozycyjnych występowały związki zawodowe Europy Zachodniej, brytyjska Par-
tia Pracy, Kongres Polonii Amerykańskiej i Amnesty International. 

Przełomowe znaczenie dla podtrzymania ducha narodu polskiego miał wy-
bór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Papież z katolickiego kra-
ju, rządzonego przez komunistów, stał się znakiem nadziei dla Europy Wschod-
niej, a zwłaszcza dla Polski. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w dniach 2–10 
czerwca 1979 roku ukazała światu i samemu społeczeństwu inną Polskę, silną, 
solidarną i niezależną duchem. Przejście opozycji do bardziej zorganizowanych 
form działania obniżyło barierę strachu w społeczeństwie. Mimo doświadczeń 
radomskich w 1978 roku wybuchają strajki w kopalni „Gliwice”, Rybnickim 
Okręgu Węglowym i województwie łódzkim, a w roku następnym w Lublinie. 
23 stycznia 1980 roku w gdańskim „Elektromontażu” powstał 170-osobowy Ko-
mitet Robotniczy kierowany przez Lecha Wałęsę.

Obradujący w lutym 1980 roku VIII Zjazd PZPR nie potrafi ł zapobiec nara-
stającemu kryzysowi. Pozytywna ocena wyników planu pięcioletniego i ograni-
czenie się do zmian personalnych rozjątrzyło tylko społeczeństwo. Zmiana na 
stanowisku premiera była w zaistniałej sytuacji posunięciem całkowicie niewy-
starczającym. 2 lipca 1980 roku wybuchł strajk w Świdniku pod Lublinem, do 
którego po paru dniach przyłączyły się inne zakłady pracy na Lubelszczyźnie, 
Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, gdzie 14 sierpnia rozpoczął się 
strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W następnych dniach strajk objął więk-
szość zakładów przemysłowych i komunikację miejską w Trójmieście. 16 sierp-
nia powstał w Gdańsku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), po nim 
inne. Pracami MKS kierowali w Gdańsku Lech Wałęsa, w Szczecinie Marian 
Jurczyk, w Jastrzębiu Jarosław Sienkiewicz. W całym kraju stanęło 2 tys. zakła-
dów pracy, a liczba strajkujących przekroczyła 1 mln 200 tys. Ruch strajkowy 
charakteryzowała długotrwałość i zdyscyplinowanie załóg. Nigdzie nie doszło do 
manifestacji ulicznych, rozruchów czy aktów wandalizmu. Wszędzie domagano 
się legalizacji nowych związków zawodowych.

Rozmowy z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym podjęły komisje 
rządowe, którym przewodniczyli ówcześni wicepremierzy: w Gdańsku Mie-
czysław Jagielski, w Szczecinie Kazimierz Barcikowski i w Jastrzębiu Aleksan-
der Kopeć. Porozumienia podpisane zostały kolejno: 30 sierpnia w Szczecinie, 
31 sierpnia w Gdańsku i 3 września w Jastrzębiu. Protokół gdański w sprawie 
związków zawodowych zawierał zapis o utworzeniu niezależnych od partii i pra-
codawców wolnych związków zawodowych. Tworząc nowe, niezależne, samo-
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rządne związki zawodowe, MKS stwierdzał, że będą one przestrzegać zasad 
określonych w Konstytucji PRL. Nowe związki zawodowe miały bronić spo-
łecznych i materialnych interesów pracowników. Deklarowały, że nie zamierzają 
być w przyszłości partią polityczną i że stoją one na gruncie zasady społecznej 
własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustro-
ju socjalistycznego. Uznając, iż PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie, ani 
nie podważając ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych dążyć miały 
do zapewnienia ludziom pracy odpowiednich środków kontroli, wyrażania opinii 
i obrony swoich interesów.

Obradujące w nocy z 5 na 6 września VI Plenum KC odwołało z funkcji I se-
kretarza Edwarda Gierka. I sekretarzem został Stanisław Kania. NSZZ „Solidar-
ność” stał się wkrótce najliczniejszą centralą związkową w Polsce. W początko-
wym okresie skupiał głównie robotników, w tym wielu członków PZPR. W gronie 
doradców i ekspertów „Solidarności” znalazło się wielu działaczy KOR i KPN. 
W listopadzie 1980 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował nowy zwią-
zek zawodowy. Na terenach wiejskich powstała „Solidarność” Rolników Indy-
widualnych, a w mieście rzemieślnicza. Władze państwowe nie chciały dopuścić 
do rejestracji „Solidarności” Rolników Indywidualnych, twierdząc, że nie są oni 
pracownikami najemnymi i nie mają potrzeby tworzenia związku zawodowe-
go. Dopiero podjęta akcja strajkowa i okupacyjna budynków administracyjnych 
w różnych regionach Polski, m.in. w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych, skłoniły 
władze do ustępstw. Związek został zarejestrowany 12 maja 1981 roku. 17 lutego 
1981 roku zarejestrowane zostało Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). 

Zagrożone rozwojem sytuacji kierownictwo PZPR świadomie dążyło do 
stwarzania sytuacji kryzysowych, którymi można by obarczyć „Solidarność”. 
Jesienią 1980 roku pojawiły się pierwsze strajki ostrzegawcze zarówno o pod-
łożu politycznym, jak i ekonomicznym. Infl acja wzrosła do 15%, a produkcja 
spadła o 13,2%, przy jednoczesnym wzroście płac o 24%. Propaganda rządowa 
przedstawiała tę sytuację jako wynik rewindykacyjnych żądań „Solidarności”. 
11 lutego 1981 roku Sejm powołał na stanowisko premiera gen. armii Wojcie-
cha Jaruzelskiego, który zwrócił się do społeczeństwa z apelem o 90 spokojnych 
dni. W tym samym przemówieniu gen. Wojciech Jaruzelski mówił jednak: „Złe, 
wrogie polityczne siły rozwijają działalność godzącą w socjalizm, nasze sojusze, 
stabilizację gospodarki”. Charakterystyczna dla minionych okresów retoryka nie 
pozostawiała złudzeń. Zapowiadała próby rozbicia „Solidarności” na „słuszny” 
nurt robotniczy i „niesłuszny” inteligencki. Jednocześnie zaostrzono represje 
wobec działających w kraju opozycyjnych ugrupowań politycznych. 15 czerwca 
1981 roku rozpoczął się w Warszawie proces aresztowanych przed 9 miesiącami 
członków kierownictwa KPN: Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa, 
Tadeusza Stańskiego i Tadeusza Jędziszaka. Wyroki zapadły dopiero w paździer-
niku 1982 roku i opiewały na kary 2–7 lat więzienia.

5 września 1981 roku rozpoczęły się w Gdańsku, trwające w dwóch turach 
18 dni, obrady I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” (5–10 września i 26 
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września –7 października). Uchwalony na zjeździe program związku defi niował 
organizację jako swoiste połączenie w jedną całość związku zawodowego i ma-
sowego ruchu społecznego. Uczestnicy zjazdu wystosowali posłanie do ludzi 
pracy Europy Wschodniej, wzywające ruch zawodowy w tych krajach do pójścia 
w ślady „Solidarności”. Państwa komunistyczne, zobligowane doktryną Breżnie-
wa, potraktowały to jako „bezprzykładną próbę ingerencji’ w wewnętrzne sprawy 
tych krajów. Uchwalony na zjeździe program głosił potrzebę przebudowy ustro-
ju politycznego w sposób umożliwiający przeprowadzenie akceptowanych przez 
społeczeństwo reform gospodarczych.

W rozdziale VI uchwały programowej Pierwszego Krajowego Zjazdu Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” zawarto wizję samorządnej Rzeczypospolitej, będącą 
alternatywą dla propagowanej przez władze idei „socjalizmu demokratyczne-
go”. W dokumencie sformułowano podstawowe zasady upodmiotowienia spo-
łeczeństwa. Program uznawał pluralizm światopoglądowy, społeczny, polityczny 
i kulturalny za podstawę demokracji w samorządnej Rzeczypospolitej, w której 
samorząd pracowniczy będzie podstawą samorządnej Rzeczypospolitej, a samo-
dzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być 
rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. Organizacje i ciała samorzą-
dowe powinny uzyskać reprezentację na szczeblu najwyższych władz państwo-
wych. System prawny musi gwarantować podstawowe wolności obywatelskie, 
respektować zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli i wszystkich 
instytucji życia publicznego. Sądownictwo musi być niezawisłe, a aparat ścigania 
poddany społecznej kontroli. W Polsce praworządnej nikt nie może być prześla-
dowany za przekonania ani zmuszony do działań niezgodnych z sumieniem.

Obradujące w dniach 16–18 października 1981 roku IV Plenum KC wybra-
ło na I sekretarza premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Zaostrzający się ton 
wypowiedzi PZPR-owskiej elity władzy wyraźnie wskazywał na wzrost wpły-
wów sił konserwatywnych gotowych wystąpić z wezwaniem „bratniej pomocy”. 
O tym, że groźba powtórzenia interwencji czechosłowackiej 1968 roku w Polsce 
była realna, świadczyły doniesienia o koncentracji wojsk radzieckich w pobli-
żu granic. Przygotowania trwały od września 1980 roku. Równolegle specjalny 
sztab powołany w Polsce przygotowywał plan zamachu stanu. We wrześniu do 
wiadomości publicznej przedostała się wiadomość o utworzeniu Komitetu Oca-
lenia Narodowego kierowanego przez generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Cze-
sława Kiszczaka.

Wielkie nadzieje wiązało społeczeństwo ze spotkaniem 4 listopada 1981 roku 
premiera Wojciecha Jaruzelskiego z prymasem Polski, Józefem Glempem, i prze-
wodniczącym Krajowej Komisji „Solidarności”, Lechem Wałęsą. W czasie ob-
rad omówiono sposoby przezwyciężania kryzysu. Postanowiono powołać Front 
Porozumienia Narodowego jako stałą platformę dialogu sił politycznych i spo-
łecznych na gruncie zasad konstytucyjnych PRL. Wbrew powszechnym oczeki-
waniom porozumienie nie było przestrzegane, a akcje strajkowe i manifestacje 
uliczne znów stały się jedynym środkiem walki o przebudowę Polski zgodnie 
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z wolą społeczeństwa. Podczas obrad w Radomiu 3 grudnia i w Gdańsku 11–12 
grudnia Prezydium Krajowej Komisji „Solidarności” zaakceptowało eskalację 
akcji strajkowych i zorganizowanie w dniu 17 grudnia manifestacji ulicznych. 
Rozpatrywano również możliwość ogłoszenia strajku generalnego.

W nocy z 12 na 13 grudnia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) 
przejęła pełnię władzy na terytorium całego kraju. Kierowana przez gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego WRON była ciałem pozakonstytucyjnym i tym samym samo-
zwańczym. Wszystkie decyzje podejmowane w najbliższych dniach przez Radę 
Państwa bądź rząd były jedynie realizacją postanowień WRON. Wojsko, ZOMO 
[Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej] i MO zajęły siedziby „So-
lidarności”, aresztując działaczy i osadzając ich we wcześniej przygotowanych 
miejscach odosobnienia. W kolejnych dniach grudniowych przeprowadzano pa-
cyfi kację wielkich zakładów pracy będących ostoją „Solidarności”, a w akcjach 
brały udział oddziały ZOMO. W strajkach prócz robotników i członków władz 
„Solidarności” uczestniczyli studenci i przedstawiciele różnych organizacji nieza-
leżnych. Dnia 16 grudnia władze komunistyczne opanowały: Stocznię im. Lenina 
w Gdańsku, Hutę im. Lenina w Krakowie, PaFaWag i Dolmel we Wrocławiu. 
Równolegle pacyfi kowano strajki na uczelniach. Najwyższy stopień brutalności 
miały akcje ZOMO i MO na Śląsku. Szpitale zapełniły się rannymi. Podczas akcji 
w kopalni „Staszic” zraniono 40 osób. Prawdziwa tragedia wydarzyła się w ko-
palni „Wujek” położonej w centrum Katowic: od kul milicji i tzw. formacji spe-
cjalnych zginęło 9 osób.

Na osoby uczestniczące w strajkach spadły represje w postaci zwolnień gru-
powych z pracy. W Stoczni Gdańskiej i kopalni „Piast” zwolniono po 2 tys. osób. 
Zakłady pracy, uczelnie, szkoły, administracja, sądownictwo i prokuratura podda-
ne zostały weryfi kacji. Od zatrudnionych domagano się deklaracji lojalności wo-
bec władz. Mimo represji ruch zdołał zachować żywotność. Pod opieką Kościoła 
katolickiego powstawały punkty pomocy represjonowanym, jak również udzie-
lano konsultacji prawnych. 17 grudnia powstał Prymasowski Komitet Pomocy 
Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Pracami komitetu kierował bi-
skup Władysław Miziołek, a w jego składzie był m.in. ks. Jerzy Popiełuszko. Od-
radzające się struktury regionalne przybierały różne nazwy, jak „Solidarność Wal-
cząca” we Wrocławiu. Najczęściej jednak nawiązywano do nazw statutowych, 
dodając czasami przymiotnik „tymczasowa”. 

Po 1970 roku wyraźnie słabnie na wychodźstwie wiara w możliwość szybkie-
go odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości. Procesy asymilacyjne zagra-
żające wynarodowieniem młodego pokolenia skłaniały do zmiany priorytetów 
i poświęcenia większej uwagi walce o utrzymanie polskości. Nadal więc kładzio-
no nacisk na rozwój niezależnej polskiej myśli politycznej, widząc w niej inspi-
rację dla kraju. Z inicjatywy Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego powstał 
w Londynie Dom Polski. Środowiska emigracyjne jednoznacznie potępiły masa-
krę robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. W Londynie manifestowano 
pod hasłami „Wolności i chleba dla Polski”. Podobne manifestacje odbywały się 
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w innych krajach Zachodu, gdzie istniały stowarzyszenia polonijne. W Wielkiej 
Brytanii utworzono Komitet Pomocy Rodakom w Kraju.

W 1972 roku, po 18 latach rozbicia władz politycznych RP na wychodźstwie, 
doszło do zjednoczenia wokół prezydenta Stanisława Ostrowskiego. Poza obo-
zem prezydenckim pozostało jedynie Stronnictwo Narodowe, które głosząc tzw. 
program realistyczny, zakładało powolny rozpad systemu jałtańskiego i dopatry-
wało się w polityce Edwarda Gierka posunięć zgodnych ze swoimi intencjami.

W 1974 roku, z inicjatywy Kongresu Polonii Amerykańskiej i Kongresu Polo-
nii Kanadyjskiej, została zawiązana Konferencja Przedstawicieli Polonii Wolnego 
Świata. Decyzje polityczne podjęte przez Konferencję pozwoliły powojennemu 
pokoleniu emigrantów włączyć się czynnie w sprawy kraju i bezpośrednio wspie-
rać Polaków. Wykorzystywano w tym względzie postanowienia KBWE odnoszą-
ce się do ochrony praw i wolności przysługujących człowiekowi we wszystkich 
dziedzinach życia, nie wyłączając kultury. W lipcu 1976 roku Polskie Porozu-
mienie Niepodległościowe uzyskało formalne poparcie Leszka Kołakowskiego, 
Jerzego Lerskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W 1980 roku w Londynie odbył się Zjazd Jedności Polonii z Walczącym 
Krajem. Nawiązując do tradycji niepodległościowych sprzed I wojny światowej 
przyjęto program jednoczenia sił niepodległościowych w kraju i poza jego grani-
cami, wspieranie walki o wolność kraju m.in. poprzez rozwój instytucji Skarbu 
Narodowego gromadzącego środki na prowadzenie walki.

Polska po stanie wojennym

22 kwietnia 1982 roku powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK) 
jako najwyższy organ wywodzącego się z „Solidarności” podziemia. Strajki, kil-
kuminutowe przerwy w pracy i demonstracje uliczne oraz działalność informa-
cyjno-wydawnicza stały się potężną bronią, która zmusiła władze stanu wojenne-
go do jego odwołania. Społeczeństwo polskie po wydarzeniach nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 roku podzieliło się na dwa przeciwstawne obozy: władzy i opozycji. 
W tym drugim główną rolę odgrywały struktury podziemnej „Solidarności”. In-
ternowanie przywódców i działaczy „Solidarności” nie zniszczyło samego związ-
ku. Na wolności pozostali przewodniczący takich regionów, jak: Zbigniew Bujak 
– Warszawa, Władysław Frasyniuk – Wrocław i Andrzej Słowik – Łódź. 3 paź-
dziernika 1982 roku Sejm uchwalił znaczną większością głosów ustawę o związ-
kach zawodowych, na podstawie której wszystkie związki zawieszone po wpro-
wadzeniu stanu wojennego: „Solidarność”, autonomiczne i branżowe zostały 
rozwiązane. Z dniem 31 grudnia 1982 roku Rada Państwa zawiesiła stan wojenny. 
Pół roku później (22 lipca 1983) stan wojenny został zniesiony na całym teryto-
rium państwa polskiego. Wprowadzenie stanu wojennego, zawieszenie działal-
ności związków zawodowych, twórczych i wielu organizacji społecznych, milita-
ryzacja wielu zakładów pracy, internowanie i powszechne ograniczenie swobód 
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obywatelskich wstrząsnęło społeczeństwem polskim. W okresie stanu wojennego 
internowano łącznie 10 131 osób. Podjęte decyzje, interpretowane jako forma 
zapobieżenia zastosowania w stosunku do Polski, obowiązującej od 1968 roku 
doktryny Breżniewa, nie spotkały się ze zrozumieniem tak w Polsce, jak i w świe-
cie. Wyrazem tego było wprowadzenie przez Stany Zjednoczone w grudniu 1981 
roku sankcji ekonomicznych wobec Polski. Politykę amerykańską poparły kraje 
Europy Zachodniej.

Władze uwolniły internowanego Lecha Wałęsę 14 listopada 1982 roku. Dzia-
łająca w podziemiu Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Solidarności” wyda-
ła oświadczenie o swojej gotowości podporządkowania się przewodniczącemu. 
NSZZ „Solidarność” formalnie nie istniał, ale ostateczna jego delegalizacja mia-
ła dopiero nastąpić mocą ustawy sejmowej z 8 października 1982 roku. Ustawa 
ujawniła znaczne rozbieżności w obozie rządzącym. Przeciwko ustawie wypo-
wiedziało się 12 posłów, a znacznie więcej wstrzymało się od głosu. W liczbie 
tej znaleźli się posłowie Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań katolickich. 
Dla opozycji był to sygnał wskazujący na możliwość dekompozycji istniejącego 
systemu sprawowania władzy. Z początkiem 1983 roku TKK ogłosiła założenia 
nowego programu, którego realizacja miała wymusić na władzy rozpoczęcie po-
ważnego dialogu ze społeczeństwem. Program zakładał walkę o prawa pracow-
nicze, bojkot organizacji i instytucji działających legalnie, rozwijanie niezależnej 
myśli i przede wszystkim przygotowania do strajku generalnego. Przygotowania 
te poprzedził wystosowany do Sejmu list, który był wspólnym dziełem przy-
wódców „Solidarności” i przedstawicieli działających przed stanem wojennym 
związków zawodowych. W liście domagano się przywrócenia w Polsce pełnych 
swobód związkowych.

Zawieszenie stanu wojennego nie miało większego wpływu na zakres swobód 
obywatelskich, obowiązywała bowiem ustawa o szczególnej regulacji prawnej, 
która zawierała przepisy wyjątkowe i w tym względzie nie odbiegała od postano-
wień stanu wojennego. Utrzymano w mocy decyzje o zawieszeniu większości or-
ganizacji społecznych, o ograniczeniu samorządów w zakładach pracy, utrzymano 
także wysokie kary za prowadzenie wszelkiej działalności nie aprobowanej przez 
władze. W miejsce zawieszonych związków twórczych powołano Narodową Radę 
Kultury, sądząc, że na jej bazie dojdzie do powstania „odrodzonych” związków 
twórczych, podobnie jak to było w przypadku związków zawodowych. Wyroki 
śmierci wydane na ambasadorów PRL – Romualda Spasowskiego w Waszyngtonie 
i Zdzisława Rurarza w Tokio, którym zarzucono zdradę – świadczyły o determi-
nacji władz w obronie systemu. Zniesieniu stanu wojennego towarzyszyły zmiany 
w Konstytucji PRL, do której m.in. wprowadzono pojęcie stanu wyjątkowego.

Władze nie odstępowały od represji. W maju 1983 roku doszło do terrory-
stycznego napadu na członków Komitetu Pomocy Internowanym, którzy mieli 
swój punkt przy kościele Św. Marcina w Warszawie. W tym samym czasie pod-
czas przesłuchań w komisariacie MO przy ul. Jezuickiej został śmiertelnie pobity 
dziewiętnastoletni maturzysta Grzegorz Przemyk. W atmosferze napięcia i ter-
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roru wizyta papieża Jana Pawła II nabrała szczególnego wymiaru. Papież wska-
zywał społeczeństwu drogę odzyskania suwerenności poprzez samoodrodzenie 
moralne. Podkreślał niezbywalne prawa narodu do wszystkiego, co wiąże się 
z jego podmiotowością. Do naturalnych praw człowieka zaliczył zrzeszenie się 
w wolnych związkach zawodowych. Mówił o solidarności jako poczuciu wspól-
nego dobra. Stanowisko Jana Pawła II stało się fundamentem polityki Kościoła 
katolickiego w Polsce. Prymas i Episkopat występowali w obronie praw wolności 
obywatelskich. Powstało szeroko rozgałęzione duszpasterstwo poszczególnych 
zawodów i środowisk. Pisma katolickie stawały się ośrodkami niezależnej my-
śli politycznej. 5 października Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. 
Powiedział wówczas, że nagroda ta jest dowodem uznania dla „Solidarności”. 
Jednocześnie świadom trudnej sytuacji gospodarczej kraju zaapelował do Stanów 
Zjednoczonych o zniesienie w stosunku do Polski sankcji gospodarczych.

Na razie jednak nic nie świadczyło o tym, aby kompromis między władzami 
a społeczeństwem był możliwy. Rozpoczęła się kampania przeciwko księżom, ści-
śle związanym z opozycją. W szkołach toczyła się „walka o krzyże” młodzieży 
wspieranej przez rodziców, która w wielu ośrodkach przybrała dramatyczny cha-
rakter, jak na przykład w Miętnem. W atmosferze policyjnych represji 19 paździer-
nika 1984 roku funkcjonariusze bezpieczeństwa porwali i zamordowali księdza 
Jerzego Popiełuszkę. Zabójstwo kapłana, czynnie wspierającego „Solidarność”, 
wywołało wstrząs w wielu środowiskach. Spontanicznie zaczęły powstawać Oby-
watelskie Komitety Przeciw Przemocy. W decyzyjnym ośrodku władzy różne 
frakcje, oskarżając się o prowokację, starały się wykorzystać śmierć księdza do 
swoich celów. Niewątpliwie sprawa księdza Popiełuszki umocniła pozycję grupy 
gen. Jaruzelskiego, wpłynęła bowiem na ograniczenie niezależności MSW. Zabój-
com wytoczono proces, który miał świadczyć o praworządności systemu.

W 1985 roku zarówno władza, jak i opozycja znalazły się w trudnej sytuacji. 
Opór społeczny został sparaliżowany, ale nie przestał istnieć. Przepisy prawa kar-
nego zostały zaostrzone, a prawo do obrony w przypadku procesów politycznych 
ograniczone. Zniesiono resztki samorządu akademickiego, a sprawę pluralizmu 
związkowego odsunięto na czas nieokreślony. Katastrofa elektrowni atomowej 
w Czarnobylu – na przełomie kwietnia i maja 1986 roku – wzmogła nastroje 
wrogości w stosunku do władz i w ogóle komunistycznego systemu, zwłaszcza 
że informacje o katastrofi e przez kilka dni skrywano i trudno było przewidzieć 
jej rzeczywiste skutki. Jesienią tegoż roku władze podjęły decyzję o uwolnieniu 
znacznej części więźniów politycznych.

Rok 1985 przyniósł nowe formy walki. Młodzież, skupiona wokół pacyfi -
stycznej organizacji „Wolność i Pokój” (WiP), rozpoczęła kampanię odmowy 
pełnienia służby wojskowej. Niezależne działania WiP ujawniły podziały poko-
leniowe w szeregach opozycji. Nowe pokolenie działaczy opozycji nie zawsze 
potrafi ło nawiązać kontakt z elitami sierpniowej „Solidarności”. Szybko rosła 
w siłę pozycja Konfederacji Polski Niepodległej, najstarszej podziemnej partii 
politycznej, której lider Leszek Moczulski był ciągle w więzieniu.
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W 1986 roku władze ogłosiły amnestię, co spotkało się z ostrożną aprobatą 
społeczną. TKK „Solidarność” wystąpiła wówczas z programem, w którym pod-
kreślała konieczność dopuszczenia całego społeczeństwa do uczestnictwa w ra-
towaniu Polski. Miało się to wyrażać poprzez pluralizm polityczny i związkowy 
oraz generalną przebudowę gospodarczą kraju. W tym samym roku Wałęsa po-
wołał jawną Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność” (TR „S”), a wiele podziem-
nych dotąd struktur regionalnych i zakładowych złożyło wnioski rejestracyjne 
w sądach. Decyzja Wałęsy nie przez wszystkich została zaakceptowana. W marcu 
1987 roku na czele nowo powstałej Tymczasowej Krajowej Rady NSZZ „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych stanął Józef Ślisz. Z końcem 1987 roku nastąpił 
przełom w budowaniu jawnych struktur „Solidarności”. Z połączenia podziemnej 
TKK i TR „S” powstała Krajowa Komisja Wykonawcza. Pierwsze jawne władze 
regionalne powstały we Wrocławiu.

Głoszony przez Gorbaczowa program „jawności i przebudowy” nie pozostawał 
bez wpływu na postawy społeczne i zachowania aparatu władzy we wszystkich 
krajach komunistycznych. Partie hegemonistyczne w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej traciły spójność ideologiczną i towarzyszące im od kilkudziesię-
ciu lat poczucie siły, płynące z dotychczasowej stabilności systemu. Zjawiska te 
szczególnie silnie dały o sobie znać w Polsce. Ekipa gen. Jaruzelskiego nie była 
zdolna do głębszych reform, obawiając się, że jakakolwiek liberalizacja zagro-
zi demontażem systemu i naruszeniem całego układu geopolitycznego. Zamiast 
reform na skalę społecznych oczekiwań oferowano społeczeństwu pozorne dzia-
łania. Jednocześnie władze czyniły zabiegi, aby zapewnić sobie choćby tylko wer-
balne poparcie dla polityki powolnych przemian. W tym celu ogłosiły w listopa-
dzie 1987 roku referendum, które w efekcie przyniosło całkowitą przegraną rządu. 
Za proponowanymi w referendum reformami gospodarczymi opowiedziało się 
44% społeczeństwa, a za reformami politycznymi 46%, podczas gdy dla ważności 
referendum wymagana była akceptacja połowy uprawnionych do głosowania.

Ważnym też wydarzeniem było utworzenie przez władze instytucji Rzecznika 
Praw Obywatelskich, którym kierowała Ewa Łętowska. Z czasem instytucja ta 
zyskała duży autorytet.

Wśród elit politycznych PRL dojrzewała myśl o porozumieniu się z opozycją. 
W 1988 roku miesięcznik „Konfrontacje” udostępnił swe łamy wybitnym działa-
czom opozycji. Wysunięta przez Bronisława Geremka idea „paktu antykryzyso-
wego” spotkała się z ostrożną aprobatą władzy państwowej.

Na przełomie kwietnia i maja 1988 roku kraj ogarnęła fala strajków. Stanęła 
komunikacja miejska w Bydgoszczy, Huta im. Lenina w Krakowie, Huta Stalowa 
Wola oraz Stocznia Gdańska. Strajkom towarzyszyła fala demonstracji ulicznych. 
Oprócz żądań ekonomicznych domagano się przywrócenia do pracy zwolnionych 
działaczy „Solidarności” i przywrócenia Związku. Mimo prób mediacji ze strony 
Episkopatu, strajkujące zakłady zostały spacyfi kowane przy użyciu brygady an-
tyterrorystycznej i oddziałów ZOMO. Aresztowanym nie wytoczono procesów. 
Pod koniec maja większość z nich znalazła się na wolności. W sierpniu nowa 
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fala strajków ogarnęła Śląsk i Wybrzeże. Tym razem rząd ograniczył się do de-
monstracji siły. 26 sierpnia gen. Czesław Kiszczak wysunął propozycję spotka-
nia „okrągłego stołu” z udziałem różnych środowisk społecznych, bez żadnych 
warunków wstępnych. W poufnych rozmowach z rządem uczestniczyli Andrzej 
Stelmachowski i Władysław Siła-Nowicki. Funkcję mediatora pełnili przedstawi-
ciele Episkopatu na czele z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim.

Na VIII Plenum KC PZPR zwyciężyła linia porozumienia; mówiono o rzą-
dzie koalicyjnym i Radzie Porozumienia Narodowego. 31 sierpnia 1988 roku 
doszło do pierwszego spotkania Kiszczak – Wałęsa. Wobec sztywnego stanowi-
ska rządu porozumienie oparte zostało jedynie na zawierzeniu dobrej woli władz 
komunistycznych. Mimo braku gwarancji bezpieczeństwa i legalizacji „Solidar-
ności”, Lech Wałęsa zgodził się na ugaszenie strajków. Poważnym wsparciem 
dla strajkujących stało się oświadczenie Episkopatu, który przyjął na siebie od-
powiedzialność za zagwarantowanie im bezpieczeństwa. Nowa runda rozmów 
rozpoczęła się 15–16 września. W roli mediatora wystąpił z ramienia Episkopatu 
ks. Alojzy Orszulik. Podczas poufnych rokowań w Magdalence uzgodniono, że 
w połowie października dojdzie do zwołania „okrągłego stołu”. Politykę władz 
uwiarygodnić miało powołanie nowego rządu. Premierem rządu został uchodzący 
za liberała, wieloletni redaktor naczelny „Polityki” Mieczysław Rakowski. Nowa 
ekipa w swoich działaniach koncentrowała się na problemach gospodarczych kra-
ju. Mocniej niż dotychczas akcentowano potrzebę prywatyzacji, przystąpiono do 
tworzenia warunków do rozwoju sektora prywatnego. Represje przeciwko dzia-
łaczom opozycji nie ustawały, a demonstracje z okazji odzyskania przez Polskę 
niepodległości w dniu 11 listopada były rozpędzane przez ZOMO. Wkrótce jed-
nak miały nastąpić zmiany. Debata telewizyjna na żywo między Miodowiczem 
i Wałęsą oraz umiarkowanie służb bezpieczeństwa w stosunku do demonstrantów 
w rocznicę stanu wojennego wskazywały, że władze gotowe są powrócić do idei 
porozumienia narodowego.

W grudniu 1988 roku, przy Lechu Wałęsie jako przewodniczącym NSZZ „So-
lidarność” ukonstytuował się Komitet Obywatelski, którego sekretarzem został 
Henryk Wujec. W ramach Komitetu utworzono 15 sekcji tematycznych, w których 
przygotowywano materiały na potrzeby przyszłych rozmów przy „okrągłym stole”. 
Rozmowy przy „okrągłym stole” rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku i trwały do 
5 kwietnia, a zawarte porozumienie umożliwiało powrót na scenę polityczną „So-
lidarności”. Zawarto kontrakt przedwyborczy, w którym 65% mandatów w Sejmie 
przypadło koalicji: PZPR, ZSL, SD oraz wchodzącym w skład PRON ugrupowa-
niom katolickim. Opozycji natomiast przypadło pozostałe 35% mandatów. Wybory 
do Senatu miały być całkowicie wolne. W odniesieniu do prezydenta ustalono, że 
dokonają tego wyboru obie izby parlamentu podczas posiedzenia Zgromadzenia 
Narodowego. W ciągu kilku tygodni uchwalono nową ordynację wyborczą i do-
konano niezbędnych zmian w Konstytucji. Jeszcze w kwietniu Sąd Wojewódzki 
w Warszawie zarejestrował ponownie NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych. Reaktywowano również „Tygodnik Solidarność”. 
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W związku z kampanią wyborczą na rynku prasowym ukazała się „Gazeta Wybor-
cza”, niezależne pismo opozycji. Jej redaktorem naczelnym został Adam Michnik.

Pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne do Senatu 
odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Głosowanie odbyło się w dwóch turach przy 
stosunkowo niskiej frekwencji wyborczej, gdyż tylko 62%. Opozycja uzyskała 
161 mandatów w Sejmie i 99 w Senacie, niemal wszystkie w pierwszej turze wy-
borczej. Tymczasem tzw. lista krajowa, z której kandydowało 50 działaczy koali-
cji rządowej w wyborach, „przepadła”. Tylko dwóch z nich uzyskało wymaganą 
liczbę głosów. W nowym Sejmie posłowie opozycji utworzyli Obywatelski Klub 
Parlamentarny. Marszałkami obu izb parlamentu zostali: Mikołaj Kozakiewicz 
– Sejmu, a Senatu – Andrzej Stelmachowski.

W lipcu na łamach „Gazety Wyborczej” Adam Michnik rzucił hasło: „Wasz pre-
zydent – nasz premier”. Pozwoliło to przełamać impas wokół obsady urzędu pre-
zydenta; 19 listopada Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego głosu wybrało 
na prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego. Głosowanie wykazało erozję obozu 
rządzącego. W dniu 7 sierpnia Lech Wałęsa wystąpił z inicjatywą utworzenia nowej 
koalicji: OKP [Obywatelski Klub Parlamentarny], ZSL i SD. W dziesięć dni później 
zawarto formalne porozumienie. Nowo powstały rząd Tadeusza Mazowieckiego 
nie był w pełni rządem nowej koalicji. Pięć tek ministerialnych nadal pozostawało 
w rękach PZPR, w tym wojsko i sprawy wewnętrzne. Realizację programu gospo-
darczego rząd powierzył Leszkowi Balcerowiczowi. Nastąpiło wyraźne uniezależ-
nienie polskiej polityki zagranicznej od bezpośrednich ingerencji Moskwy i całego 
bloku komunistycznego, który jesienią 1989 roku zaczął się rozpadać.

Rząd Mazowieckiego proklamował politykę „grubej kreski”, tj. niepodnosze-
nia problemu odpowiedzialności za 45 lat rządów komunistycznych w Polsce. 
Ułatwiało to proces demontażu systemu komunistycznego odbywający się za nie-
wątpliwym przyzwoleniem prezydenta Jaruzelskiego.

29 grudnia 1989 roku Sejm uchwalił zmiany konstytucyjne kończące istnie-
nie PRL. Rzeczpospolita Polska miała być demokratycznym państwem prawa, 
w którym władza zwierzchnia należy do narodu, wykonującego swe uprawnienia 
poprzez Sejm, Senat i samorząd terytorialny. Zniesiono wszelkie ograniczenia 
w zakresie życia politycznego. 9 lutego 1990 roku przywrócono godło państwo-
we z czasów II Rzeczypospolitej – orła w koronie. 

Narodziny III Rzeczypospolitej

Jednym z głównych zadań nowego rządu stał się program ratowania gospodar-
ki narodowej. Podstawowymi zagrożeniami była hiperinfl acja, postkomunistycz-
ne monopole, żywiołowe uwłaszczanie majątku państwowego i nieuregulowa-
ne stosunki własnościowe. Program reform Balcerowicza zaakceptowany został 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Zapowiedziano 
uruchomienie dla Polski kredytów o łącznej wartości 2,2 mld dolarów. Sukces 
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w zwalczaniu infl acji okupiono spadkiem aktywności gospodarczej i stopy ży-
ciowej ludności. Pod koniec 1990 roku powstała milionowa armia bezrobotnych.

W styczniu 1990 roku przestała istnieć PZPR, a w jej miejsce powstało kilka 
niezależnych grup. Na czoło wysunęła się Socjaldemokracja Rzeczypospolitej 
Polskiej i skupiona wokół Tadeusza Fiszbacha Polska Unia Socjaldemokratyczna. 
Przemiany zaszły również w ruchu ludowym. 5 maja 1990 roku wyłoniło się PSL 
z Romanem Bartoszcze na czele. Po stronie opozycji trwałą pozycję zachowały: 
PPS – Jana Józefa Lipskiego i KPN – Leszka Moczulskiego. Ważnym wydarze-
niem stało się odrodzenie centroprawicy katolickiej, w postaci kierowanego przez 
Wiesława Chrzanowskiego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W Gdań-
sku powstał Kongres Liberalno-Demokratyczny. W maju 1990 roku związane 
z braćmi Kaczyńskimi Porozumienie Centrum wysunęło kandydaturę Lecha 
Wałęsy na prezydenta. Nastąpił formalny rozłam w ruchu Komitetów Obywa-
telskich. Skupieni wokół Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka zwolenni-
cy Mazowieckiego powołali do życia Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna. 
Prezydent Wojciech Jaruzelski zapowiedział gotowość ustąpienia ze stanowiska.

Jesienią 1990 roku odbyły się w dwóch turach wybory prezydenckie. Przy-
niosły one zwycięstwo Lechowi Wałęsie. Pierwszy polski prezydent – wybrany 
w wyborach powszechnych – zaprzysiężony został 22 grudnia 1990 roku. Prezy-
dent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski uznał swoją misję za skończoną 
i przekazał przedwojenne insygnia władzy elektowi.

Rodząca się III Rzeczpospolita stanęła przed wieloma złożonymi problema-
mi. Niektóre z nich, takie jak lustracja i dekomunizacja, zaciążyły nad dziejami 
Polski w całej dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Spór między Lechem Wałęsą 
i prawicowym gabinetem Jana Olszewskiego ukazuje proces polaryzacji daw-
nego obozu „Solidarności”. W latach 1991–1992 nastąpiło wycofanie się z Pol-
ski wojsk rosyjskich będących pozostałością sił rozwiązanego wcześniej Układu 
Warszawskiego. Podczas przejmowania obiektów wojskowych ujawniono, że na 
naszym terytorium przechowywana była broń jądrowa wbrew układowi o nieroz-
przestrzenianiu broni jądrowej. Wycofanie wojsk rosyjskich umożliwiło Polsce 
przyśpieszenie jej zbliżania się do struktur Zachodu. 

W tle tych wydarzeń toczyły się prace nad nową konstytucją RP. Pracom te-
oretycznym towarzyszyły zmiany w formie poprawek do konstytucji nadal obo-
wiązującej. Pierwszym znaczącym krokiem było przyjęcie Małej Konstytucji, 
jak określono ustawę o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą 
i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym. Była ona formą kompromisu 
między obozem prezydenckim a zwolennikami systemu parlamentarno-gabine-
towego. Polska po okresie zmian ustrojowych zaczęła w 1993 roku wchodzić 
w okres wzrostu gospodarczego. Nie było to łatwe. Koalicja Unii Demokratycz-
nej i Związku Chrześcijańsko-Narodowego zetknęła się z największą od prze-
łomu falą strajków. Na scenie politycznej parlamentarna i pozaparlamentarna 
prawica polska atakowała prezydenta i rząd. Kampania, prowadzona także na uli-
cach miast, toczyła się pod hasłami antynarodowej polityki rządu, oskarżeniami 
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o wzmacnianie lewicy i agenturalną przeszłość niektórych polityków. W kampa-
nii przeciwko Lechowi Wałęsie po raz pierwszy przekroczone zostały wszelkie 
granice kultury politycznej. Rozbicie obozu solidarnościowego zaowocowało 
w październiku 1993 roku sukcesem postkomunistów skupionych w szeregach 
SLD. Drugi wynik wyborczy osiągnęło PSL. Był to wynik niezwykły, biorąc pod 
uwagę fakt, że upłynęły zaledwie trzy lata od klęski wyborczej poniesionej przez 
lewicę w 1990 roku, i zarazem sygnał, że nie tylko przeszłość decyduje o zacho-
waniu wyborcy, ale przede wszystkim bieżące efekty rządzenia i prezentowana 
wizja przyszłości. Ten konfrontacyjny charakter dwóch wizji Polski widoczny był 
również w wyborach prezydenckich 1995 roku. Zwycięstwo Aleksandra Kwaś-
niewskiego o postkomunistycznym rodowodzie nad legendarnym przywódcą 
„Solidarności” Lechem Wałęsą zamknęło pewną epokę. Proces budowania III RP 
nie został jednak przerwany. W 1997 roku, po czterech latach od podpisania przez 
rząd Hanny Suchockiej konkordatu ze Stolicą Apostolską, układ został ratyfi ko-
wany. 17 października 1997 roku weszła w życie Konstytucja niepodległej Rze-
czypospolitej Polskiej. Jesienią 1997 roku do władzy powróciły ugrupowania 
o niekwestionowanym rodowodzie solidarnościowym Akcja Wyborcza Solidar-
ność i Unia Wolności, spadkobierczyni UD. 

W 1994 roku Polska dopuszczona została do udziału w programie NATO 
– Partnerstwo dla Pokoju. Po traktacie w Maastricht i przekształceniu Wspólnoty 
Europejskiej w Unię Europejską w 1997 roku określone zostały warunki członko-
stwa Polski w UE. Partnerstwo dla Pokoju otwarło państwom Europy Środkowej 
drogę do NATO. Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO w 1999 roku.

Polska na progu XXI wieku

Procesowi integracji z Unią Europejską towarzyszyły reformy zapowiadane 
w kampanii przez zwycięską koalicję. Wśród nich centralne miejsce zajęła od-
kładana od wielu lat reforma administracyjno-samorządowa. Środowiska samo-
rządowe tradycyjnie stanowiły zaplecze polityczne centroprawicy. Istotą reformy 
była decentralizacja państwa powiązana ze zmianą systemu funkcjonowania ad-
ministracji publicznej. W sferze politycznej rządząca proreformatorska koalicja 
dążyła do dalszego umocnienia swoich struktur terenowych. Walka o kształt te-
rytorialny Polski wzbudziła wielkie emocje. Silne były obawy środowisk prze-
ciwnych regionalizacji kraju. Polska była i miała pozostać krajem unitarnym. 
Nie obeszło się bez weta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ubocznym 
skutkiem reformy była tendencja do traktowania samorządu terytorialnego jako 
elementu gry partii politycznych. O mandaty radnych różnych szczebli walczyli 
czynni posłowie i senatorowie, a także członkowie politycznego establishmentu, 
którzy po wyborach znaleźli się poza parlamentem. Wyniki wyborów samorządo-
wych wskazywały na kolejne wahnięcie nastrojów. Wyraźnie słabło poparcie dla 
rządzącej od niedawna koalicji. Poważną porażkę poniosła Unia Wolności. Poza 
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zasięgiem wpływów rządzącej koalicji pozostawała nadal publiczna telewizja 
i radio, nadal kontrolowane przez lewicę. 

16 kwietnia 1998 roku Senat podjął uchwałę o ciągłości prawnej pomiędzy 
II a III Rzecząpospolitą. Uchwała zobowiązywała do weryfi kacji aktów norma-
tywnych z czasów komunistycznych i była częścią szerokich działań na rzecz 
uporządkowania dziedzictwa dawnego systemu. W „Monitorze Polskim” ukazały 
się oświadczenia osób pełniących główne funkcje w państwie w sprawie świado-
mej i tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa. Było to pierwsze w dziejach 
wypełnienie treścią ustawy lustracyjnej z 1997 roku. W przypadku niezgodności 
z prawdą, oświadczenia mógł zaskarżyć rzecznik interesu publicznego. Kolejna 
uchwała Sejmu potępiła totalitaryzm komunistyczny i uznała odpowiedzialność 
PZPR za kształt systemu uznanego za zbrodniczy. Powołaniu Instytutu Pamięci 
Narodowej, który miał prowadzić prace śledczo-prokuratorskie i naukowo-edu-
kacyjne, a także udostępniać archiwalia służb specjalnych napotkało opór pre-
zydenta i lewicy. Opór ten uniemożliwił uchwalenie ustawy dekomunizacyjnej. 

Bardzo istotną rolę niekwestionowanego autorytetu moralnego ponad podzia-
łami odgrywał papież Jan Paweł II. Podczas wizyty papieskiej w Polsce w czerw-
cu 1999 roku doszło do pierwszego w dziejach wystąpienia papieża przed parla-
mentem narodowym. Jego obecność była odczuwalna dla wszystkich przez cały 
okres istnienia III Rzeczypospolitej. Wiosną 2000 roku doszło do rozdźwięków 
w łonie koalicji. Unia Wolności opuściła ławy rządowe, przeciwna pakietowi 
socjalnemu AWS i idei uwłaszczenia sprzecznej z liberalnymi poglądami unio-
nistów. Wybory prezydenckie 2000 roku i miażdżące zwycięstwo reelekta Alek-
sandra Kwaśniewskiego wstrząsnęły centroprawicą. W pierwszych miesiącach 
2001 roku z dawnego ugrupowania AWS zaczęły wyłaniać się nowe partie po-
lityczne. Pierwsza była Platforma Obywatelska, wśród której liderów znalazł się 
Donald Tusk. W ślad za nim powstało nowe prawicowego ugrupowanie Prawo 
i Sprawiedliwość kierowane przez braci Kaczyńskich. W marcu 2001 roku po-
wstał Ruch Społeczny Alternatywa, grupujący środowiska katolicko-narodowe 
odwołujące się do antyeuropejskich obaw części elektoratu. Wybory 2001 roku 
przyniosły kolejny zwrot na lewo. Wyraźnie dał się zaobserwować na różnych 
szczeblach proces zacierania się różnic ideowo-politycznych. Pojawiło się zjawi-
sko doraźnych koalicji o często sprzecznych wewnętrznie programach. Centrole-
wicowy rząd Leszka Millera, mimo powtarzających się kryzysów gabinetowych, 
konsekwentnie realizował politykę przygotowania Polski do wejścia do Unii Eu-
ropejskiej. W przeprowadzonym w dniach 7–8 czerwca 2003 roku referendum 
77,45% głosujących opowiedziało się za integracją Polski z UE. Przyjęcie Pol-
ski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku miało ogromne znaczenie 
nie tylko jako akt polityczny, ale przede wszystkim mentalny. Polacy po wie-
lu dziesiątkach lat marginalizacji poczuli się współgospodarzami zjednoczonej 
Europy. Jednocześnie odchodziło pokolenie o wielkim autorytecie moralnym. 
W sierpniu 2004 roku umiera Czesław Miłosz, w styczniu 2005 roku legendarny 
bohater polskiego podziemia Jan Nowak-Jeziorański. W tym samym roku umiera 
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Jan Paweł II, postrzegany jako jedyny zdolny zapobiec waśniom w postsolidar-
nościowym obozie. Równocześnie od wiosny 2005 roku PiS i PO zaczęły uzyski-
wać coraz większe poparcie społeczne i przygotowywać się do objęcia władzy. 
We wrześniowych wyborach do parlamentu 2005 roku PiS nieznacznie wyprze-
dził PO. Nie udało się stworzyć koalicji całej centroprawicy PO – PiS, pomimo 
że była to szansa na zmarginalizowanie postkomunistycznej lewicy. Powstał rząd 
cenionego w obozie postsolidarnościowym Kazimierza Marcinkiewicza, ale nici 
polityki wewnętrznej i zagranicznej dość wyraźnie zbiegały się w rękach Jarosła-
wa Kaczyńskiego. W święta Bożego Narodzenia 2005 roku zaprzysiężony został 
jako kolejny prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Pomimo sporów po-
między PiS i PO o kształt polskiej polityki, kraj wkroczył na drogę dynamicznego 
rozwoju. Ważnym wydarzeniem stało się symboliczne pojednanie polsko-ukraiń-
skie w maju 2006 roku. Polska w tych latach w niekwestionowany sposób stała 
się rzecznikiem interesów całej Europy Środkowo-Wschodniej.
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