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   Wybuch I wojny światowej w naturalny sposób zaktywizował polskie 

stronnictwa polityczne i formacje paramilitarne w kierunku walki o zmianę 

sytuacji politycznej Polski. W czasie gdy obóz niepodległościowy związany z 

Piłsudskim stawiał na rozwiązanie sprawy polskiej w oparciu o czyn zbrojny i 

wsparcie Austro-Węgier w środowisku konserwatystów Królestwa Polskiego 

dominowała postawa głębokiego lojalizmu wobec władz rosyjskich. Już na 

samym początku wojny 3 sierpnia 1914 roku  z inicjatywy sfer posiadających 

zawiązany został w Warszawie Komitet Obywatelski na czele z księciem 

Zdzisławem Lubomirskim. Komitet zapoczątkował akcję przygotowywania kadr 

dla przyszłego państwa polskiego choć formalnie prowadzono działalność 

czysto społeczną.1 Polityczny charakter miał natomiast Komitet Narodowy 

Polski utworzony z inicjatywy endeków w listopadzie 1914 roku pod 

faktycznym przywództwem Romana Dmowskiego. Komitet podtrzymał 

dotychczasowy kurs  narodowej demokracji. W programie KNP wskazywano iż 

klęska Niemiec to zwycięstwo sprawy polskiej, utrzymywano także myśl 

zjednoczenia wszystkich ziem polskich pod berłem rosyjskiego cara.2 Kwestię 

zachodniej granicy polskiej wkrótce po rozpoczęciu działań wojennych 

przedstawił R.Dmowski podczas swego spotkania z ministrem spraw 

zagranicznych Rosji Siergiejem Sazonowem. Wskazywał na istotę 

przyłączenia do ziem polskich terenów Prus Wschodnich, Pomorza 

Gdańskiego, Pomorza pruskiego (Bytów i Lębork), terenów Wielkopolski 

Górnego Śląska i części tzw. „Średniego Śląska (powiaty sycowski i 

namysłowski).3 Jednakże rozwiązanie takie nie było możliwe ze względu na 

plany polityczne Rosji, która nie była zupełnie zainteresowana wzmacnianiem 

polskiego stanu posiadania terytorialnego nawet w warunkach 

perspektywicznej autonomii dla ziem polskich. Dmowski nie ustawał jednak w 

swych próbach podejmowanych na rzecz poszerzenia polskiego obszaru na 

                                                 
1 Marian Eckert, Historia Polski 1914-39 WSiP, W-wa 1990 s.22 
2 Tamże s. 23 Marian Mroczko Polska myśl ... s.64 
3 R.Dmowski Polityka polska i odbudowa państwa, Warszawa 1925 s.185 



Zachodzie listopadzie  1915 roku lider narodowców opuścił Rosję i udał się na 

Zachód.  W lutym 1916 roku po raz pierwszy wyraził publicznie wobec Rosji i 

mocarstw zachodnich swój memoriał  określający polski obszar językowy, 

zaliczając do niego Poznańskie, Pomorze Gdańskie, Górny Śląsk, południową 

część Prus Wschodnich.4 We wspomnianym memoriale po raz pierwszy 

określał on również istotę współdziałania państw Środkowej Europy. 

Wskazywał iż niepodległa Polska w ścisłym sojuszu z Czechami i Serbią mogą 

stać się przeciwwaga niemieckiego naporu na wschód.5 Memoriał Dmowskiego 

nie wywołał żadnych poważniejszych reperkusji. Władze carskiej Rosji za 

przyzwoleniem sojuszników zachodnich nadal traktowały sprawę polską jako 

swą kwestię wewnętrzną. Sytuacja uległa nieoczekiwanemu zwrotowi po 

ogłoszeniu aktu 5 listopada przez okupacyjne władze niemieckie i austro-

węgierskie. Grupa polityków związanych z endecją wydała 11 stycznia 1917 

roku oświadczenie w Lozannie w którym wyrażano zdecydowany protest 

wobec prób rozstrzygania sprawy polskiej przez państwa Centralne. W 

praktyce jednak Akt 5 Listopada stał się czynnikiem wspomagającym 

działalność endecji na polu dążeń do odbudowy polskiej państwowości i 

tworzył kartę przetargową w stosunku do zachodnich aliantów.6 Zmieniała się 

też sytuacja w Rosji. W praktyce bowiem państwo rosyjskie przestawało pod 

wpływem ofensywy niemieckiej kontrolować terytorium Królestwa Polskiego. 

Ponadto dla Rosji poważnym problemem stawało się tworzenie polskiej siły 

zbrojnej przy państwach centralnych. To wpływało na złagodzenie stanowiska 

władz carskich w sprawie polskiej a w prasie rosyjskiej zaczęły się nawet 

ukazywać artykuły wskazujące na konieczność odbudowy niepodległego 

państwa polskiego.7 Sprawa polska i przyszłość jej granic nabrała znacznego 

przyspieszenia po rewolucji lutowej w Rosji. Już wkrótce po utworzeniu rządu 

tymczasowego wydana została deklaracja w sprawie tworzenia swobodnej unii 

z Polską- co w znacznym stopniu zmieniało twarde stanowisko władz carskich 

                                                 
4 Marian Mroczko, Polska myśl ... s.65 R.Wapiński, R.Dmowski...s.57 W kwestii 
złożenia memoriału występuje sprzeczność w sprawie daty jego przesłania. W.Lipiński  
podaje ja na kwiecień 1916 roku, M.Mroczko –podaje datę 18 lutego, zob. również 
H.Zieliński Poglądy polskich ugrupowań politycznych w sprawie granic Polski s.182, 
oraz J.Pajewski Odbudowa państwa polskiego ... s.172-174 
5 Wacław Lipiński walka zbrojna o odzyskanie niepodległości 1905-1918 s.369 
6 R.Dmowski Polityka polska i odbudowa państwa s.276 
7 W.Lipiński, walka zbrojna ... s.369-370 



stojących dotychczas jedynie na stanowisku ograniczonej autonomii dla Polski. 

Wybuch rewolucji rosyjskiej był jednak zaskoczeniem dla Dmowskiego i jego 

najbliższego otoczenia. Lider narodowców znany był z konsekwentnego i dość 

sztywnego kształtowania polskiej myśli politycznej i prezentowania swych wizji 

programowych. Ta konsekwencja zaznaczyła się i w zaistniałych 

okolicznościach. Dmowski będąc przeciwnikiem ruchów masowych nie wierzył 

w możliwość wybuchu rosyjskiej rewolucji a tym bardziej w jej skuteczność. 

Jednakże szybkość następujących wydarzeń wpływała dynamizująco również i 

na politykę obozu narodowego. Działający wówczas w Lozannie, Dmowski w 

marcu 1917 roku zdecydował o zwrocie swej linii politycznej na zacieśnienie 

sojuszu z Wielką Brytanią. Do ministra spraw zagranicznych rządu 

królewskiego W.Brytanii przesłał dwa dokumenty o szczególnym znaczeniu dla 

sprawy polskiej „Pro memoria oraz Memoriał o terytorium państwa polskiego”.8 

W dokumentach tych Dmowski odnosił się nie tylko do kwestii niepodległości 

Polski i jej przyszłych granic ale charakteryzował także istotę równowagi 

europejskiej związanej nierozerwalnie – jak uważał – ze sprawą odbudowy 

niepodległego i silnego państwa polskiego.9 Po raz kolejny sformułował 

również lider narodowców program określający granice przyszłego państwa. 

Zakładała ona zjednoczenie byłych ziem polskich pozostających pod zaborami 

w jednym unitarnym państwie.10 Wobec zachodzących w Rosji wydarzeń 

rewolucyjnych Dmowski odchodził też ostatecznie od wcześniejszego 

programu rezygnacji kresów wschodnich na rzecz państwa rosyjskiego. 

Znaczną rozbudowę polskich granic wschodnich uzasadniał utrzymywaniem 

                                                 
8 R.Wapiński, R.Dmowski s.58 
9 Co charakterystyczne - punktem wyjścia w memoriale Dmowskiego była właśnie 
kwestia stabilizacji i równowagi europejskiej. Dlatego też państwo polskie :”1.musi ono 
być dostatecznie duże i silne; 2.musi posiadać warunki gospodarczej niezawisłości od 
Niemiec, z których najgłówniejszymi są dostęp do morza oraz posiadanie bogatych 
śląskich pokładów węgla, położonych na obszarze narodowym polskim, lecz 
podzielonych przed wojną granicami Rosji, Austrii i Niemiec; 3.musi to być państwo 
suwerenne ze swą własną polityką zewnętrzną, ażeby mogło działać na rzecz 
organizacji narodowości Europy Środkowej i ich wyzwolenia spod niemieckiego 
wpływu (zob. R.Dmowski, polityka polska o odbudowa państwa s.445-446 
10 Według Dmowskiego „najbardziej pożądane terytorium przyszłego państwa 
polskiego obejmowałoby:1.Polskę austriacką – Galicję i połowę Śląska austriackiego 
(Cieszyn); 2.Polskę rosyjską – Królestwo Polskie, oraz gubernie: kowieńską, wileńską, 
grodzieńską, część mińskiej i Wołynia; 3.Polskę niemiecką – historyczne ziemie: 
Poznańskie i Prusy Zachodnie z Gdańskiem, następnie Górny Śląsk i południowy pas 
Prus Wschodnich” zob. tamże s.446-447  



się na tym obszarze tradycji i kultury polskiej dominującej w stosunku do 

żywiołu rosyjskiego.11 W przypadku kształtowania się granicy wschodniej 

występowały jednak wewnętrzne dylematy. W kwestii rozpadu Rosji 

doszukiwano się też i zjawisk negatywnych. Szczególne zaniepokojenie w 

środowiskach endeckich wywoływała możliwość ewentualnego powstania 

Wielkiej Ukrainy, co stanowiłoby zagrożenie dla interesów Polski nie tylko na 

wschodzie ale w ogóle w Środkowej Europie.12 Ponadto niezależnie od 

programu unitarnego pojawiały się także w  polityce endeckiej pewne 

przesłanki federalizmu w odniesieniu do ziem wschodnich.13 Ostatecznie 

jednak w programie endeckim dotyczącym kształtowania się granicy 

wschodniej zwyciężyła idea inkorporacyjna. We wrześniu  1918 roku  

sprecyzowana została  linia granicy wschodniej. Przedstawił ją na posiedzeniu 

Komitetu Narodowego Polskiego S.Grabski. W granicach państwa polskiego 

miały się znaleźć terytoria zamieszkałe przynajmniej przez 60% ludności 

polskiej14 Wskazane poglądy i wizje dotyczące przyszłych granic państwa 

polskiego mogły się w ogóle pojawić dzięki korzystnemu dla sprawy polskiej 

obrotowi stosunków międzynarodowych. Rewolucja październikowa i zaistniałe 

w jej następstwie wypadnięcie Rosji z grona sojuszników Ententy, klęski  

państw centralnych, powodowały większe zainteresowanie sprawą polska ze 

strony mocarstw zachodnich. W dniach 11-12 sierpnia emigracyjni działacze w 

Lozannie utworzyli Komitet Narodowy Polski, który wkrótce przeniósł swą 

siedzibę do Paryża. Dmowski powiadomił też wszystkie sprzymierzone rządy iż 

Komitet staje się wyłącznym reprezentantem sprawy polskiej na arenie 

międzynarodowej. We wrześniu 1917 roku KNP został kolejno uznany przez 

rządy Francji, Anglii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Fakt ten wzmacniał 

zarówno prestiż jak i możliwość artykułowania sprawy polskiej na arenie 

międzynarodowej. 13 listopada 1917 roku Dmowski już oficjalnie w imieniu 

                                                 
11 R.Dmowski , polityka polska …ib. s.446 
12 Zob. Sprawa ukraińska w: „Gazeta poranna 2 grosze” nr 188/ 12 VII 1917 
13 W roku 1915 po zajęciu Litwy i części Białorusi działający pod przywództwem 
endecji w Wilnie Polski Komitet Organizacyjny wydał oświadczenie stwierdzające 
m.in. iż dla Polaków Litwy i Białorusi możliwym do przyjęcia będzie takie tylko 
rozstrzygnięcie losu naszego kraju które mu zapewni j jedność państwową z Polską 
zob. L.Wasilewski Litwa i Białoruś, Warszawa 1915 s.180 
14 R.Wapiński Endecka Koncepcja Polityki Wschodniej w latach 1917-21 w: Materiały 
na sesję naukową z okazji 50-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej, Gdańsk 1967 
s.16. 



Komitetu Narodowego Polskiego przedłożył państwom sprzymierzonym 

memorandum w którym wskazywał iż bezpieczeństwo w środkowej Europie 

może gwarantować jedynie Polska po zniesieniu panowania niemieckiego na 

obszarze dzielącym Polskę od Bałtyku poprzez włączenie do Polski tych 

wszystkich ziem należących do Niemiec, włącznie z ujściem Wisły i Niemna do 

Bałtyku oraz poprzez zniesienie panowania niemieckiego nad narodowościami 

Europy środkowej co wiąże się ze zburzeniem państwa austriacko-

węgierskiego.15 Wprawdzie koalicja nie wydała wspólnego oświadczenia w 

odpowiedzi na memoriał Dmowskiego ale kolejno przywódcy Ententy odnieśli 

się do niego z uznaniem.16 Pierwszą wspólną deklaracja mocarstw Ententy w 

sprawie polskiej było oświadczenie premierów Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii 

w Wersalu 3 czerwca 1918 roku. W deklaracji stwierdzano iż utworzenie Polski 

zjednoczonej i niepodległej z dostępem do morza stanowi jeden z warunków 

pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz przywrócenie panowania prawa w 

Europie.17 W  lecie 1918 roku nastąpiło ostateczne przełamanie oporu 

niemieckiego na froncie zachodnim. Perspektywa zwycięstwa państw koalicji 

stawała się coraz bardziej oczywista. Wraz ze zbliżającym się końcem wojny i 

koniecznością zorganizowania konferencji pokojowej sprawa Polski i jej granic  

musiała stanąć na porządku dziennym. Należy podkreślić iż niezależnie od 

różnic i kontrowersji w temacie endeckiej polityki dotyczącej sprawy polskiej to 

właśnie konsekwentne starania o zaistnienie sprawy polskiej na arenie 

międzynarodowej przyniosło skutki mające odniesienie do podjęcia sprawy 

polskiej i granic w powojennej Europie. Należy także zauważyć iż politykę 

                                                 
15 Historia Polski Tom III cz. 3 s.430 
16 W dniu 12 grudnia w rzymskim parlamencie premier Orlando oświadczył iż 
niepodległa i zjednoczona Polska stanowić będzie gwarancje  sprawiedliwego i 
trwałego pokoju, 27 grudnia  premier Francji Pichon oświadcza iż jedna, niepodległa i 
niepodzielna Polska jest gwarantem swobodnego rozwoju politycznego, 
gospodarczego i militarnego, 5 stycznia 1918 roku premier W.Brytanii Lloyd Georga 
oświadczył iż niepodległa polska  obejmująca wszystkie rdzennie polskie żywioły, 
które chcą wejść w jej skład stanowi pilną konieczność dla trwałości bytu Europy 
zachodniej, w dniu 8 stycznia 1918 roku ogłoszony został program pokojowy 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona  w którym punkt 13 mówił o potrzebie 
utworzenia niepodległego państwa polskiego, które winno obejmować ziemie 
zamieszkałe bezsprzecznie przez ludność polską, mieć zapewniony wolny i 
bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość powinna być zagwarantowana 
przez pakt międzynarodowy (zob. Historia Polski T III cz.3 s. 432, Historia Dyplomacji, 
Tom III KiW W-wa 1973 s.133, J.Pajewski Historia Powszechna 1871-1918 s.443-444 
M.Eckert Historia Polski 1914-39 s.47) 
17 Historia Polski T.III cz.3 s.433 M.Eckert Historia Polski , tamże s. 48 



narodowców można niewątpliwie ująć w kategorii „real-polityki” program 

ugodowy w stosunku do zaborcy rosyjskiego przed I wojną światową jak i w jej 

trakcie podyktowany był nie czym innym jak realną oceną możliwości 

artykułowania sprawy polskiej wobec mocarstw zachodnich. Z 

zaprezentowanego tu materiału jasno wynika iż polityka endecka podlegała 

procesom przemian w zależności od sytuacji międzynarodowej. Niewątpliwie 

kontrowersyjna lecz konsekwentna polityka narodowców wytworzyła sytuację 

iż w roku 1917-18 w ogóle można było stawiać na arenie międzynarodowej 

sprawę polską. Należy także porównać sytuację w trzech omawianych 

okresach. Mając na względzie politykę narodowców w sprawie granic Polski jej 

narodowego charakteru i roli jako czynnika stabilizującego Środkową Europę 

także wynika wyraźnie iż zorganizowany ruch narodowy może być uznawany 

za kontynuację programu ugrupowań odwołujących się do tradycji narodowej 

zarówno w pierwszym okresie po rozbiorach jak i w ciągu XIX wieku. Koniec I 

wojny światowej wymógł głębokie przekształcenia na mapie politycznej 

Europy. Klęska Niemiec i Austro-Węgier oraz rewolucja bolszewicka w Rosji 

stwarzały dogodne okoliczności do podjęcia skutecznych działań w kwestii 

odbudowy niepodległego państwa polskiego. Swą deklarację w sprawie 

niepodległości Polski ogłosiła 7 października 1918 roku Rada Regencyjna18 

Fakt ten nie wywoływał praktycznie żadnych konkretnych konsekwencji dla 

Polski przede wszystkim ze względu na jednoznacznie wywodzący się z 

nadania okupantów charakter jej władzy. Krytyczne stanowisko wobec  Rady 

zajęły wszystkie liczące się polskie  siły polityczne. Niemniej jednak w 

październiku i na początku listopada 1918 roku Rada Regencyjna i 

powoływane przez nią rządy pozostawały jedynymi formalnymi instytucjami 

państwowymi na ziemiach polskich. W dniu 28 października w Krakowie 

powołana została Polska Komisja Likwidacyjna pod przewodnictwem 

Wincentego Witosa (z udziałem socjalistów i endeków), która stawała się 

                                                 
18 W dniu 7 listopada Rada Regencyjna wydała manifest do narodu polskiego w 
którym deklarowano pełne poparcie dla 14-punktowego planu prez. USA W.Wilsona 
ze szczególnym uwzględnieniem  13-go punktu dotyczącego odbudowy niepodległego 
państwa polskiego. Deklaracja Rady Regencyjnej, która nie cieszyła się uznaniem w 
społeczeństwie miało faktycznie jedynie charakter czysto symboliczny (zob. Historia 
Polski T.IV cz.I s.80, M.Eckert Historia Polski ... s.49)  



pierwszą w pełni niezależną od okupantów polską władzą dzielnicową.19 

Komisja podejmowała działalność jedynie w celu zlikwidowania okupacji 

austriackiej w Galicji i uznawała konieczność podporządkowania się rządowi 

centralnemu, który miał być dopiero powołany.  Rada Regencyjna widząc brak 

poparcia społecznego i uznania na arenie międzynarodowej próbowała 

uwiarygodnić swe działania poprzez powołanie rządu J.Świerzyńskiego 

wywodzącego się z obozu endecji, który też wkrótce po powierzeniu mu funkcji 

premiera (23 października)  zwrócił się do Komitetu Narodowego Polskiego z 

prośbą o przyzwolenie na reprezentację państwa polskiego wobec rządów 

Ententy. Tymczasem KNP w Paryżu dążył samodzielnie do uznanie jego 

reprezentacji jako rządu polskiego – przez państwa Ententy. Komitet 

podejmował też działania na rzecz uregulowania kwestii polskich granic. W tym 

samym czasie gdy na ziemiach polskich trwały opisane wcześniej działania 

polityczne podejmowane przez Radę Regencyjną (a po 28 października także 

przez PKL w Galicji) Komitet Narodowy Polski przystąpił do wypracowywania 

programu dotyczącego kształtu polskich granic. Na plenum KNP 10-16 

października 1918 roku S.Grabski przedstawił  formułę „dwóch programów” 

terytorialnych, tzw. programu „wewnętrznego” i „zewnętrznego”. Program 

„wewnętrzny” miał charakter inkorporacyjny. Zakładano iż państwo polskie 

będzie miało unitarny charakter. Powinno swym obszarem obejmować ziemie 

zamieszkałe przez co najmniej 60% ludności polskiej z perspektywą 

późniejszej polonizacji części mniejszości narodowych. Program „zewnętrzny” 

jako podstawę granic przyjmował terytorium Polski przedrozbiorowej z 1772 

roku z możliwością pewnych korekt20. Konsekwentnie też KNP występował w 

sprawie polskiej granicy zachodniej. W dniu 29 października 1918 roku w 

imieniu Komitetu swe demarche do rządu francuskiego skierował Erzam Piltz. 

Sugerowano w nim przejęcie przez wojska polskie i alianckie Wielkopolski, 

Pomorza Gdańskiego, rejencji opolskiej i olsztyńskiej po linię Koszalin- 

Gorzów- Głogów- Wrocław- Nysa. Kwestia ta pozostała jednak ze strony 

Francji bez odpowiedzi.21 W sprawie polskich granic swe memorandum 

przedstawił także przebywający w Stanach Zjednoczonych Roman Dmowski. 8 

                                                 
19 Przedstawicielem socjalistów w PKL był Ignacy Daszyński a narodowców – 
A.Skarbek (zob. M.Eckert, Historia Polski s.512 Historia Polski T.IV cz.I s.87-88) 
20 Historia Polski T.IV cz.1.s.96 
21 Tamże s.96 



października przedłożył on prezydentowi Wilsonowi memoriał w którym 

charakteryzował kształt przyszłych granic Polski. Na zachodzie w granicach 

państwa polskiego miały się znaleźć Śląsk, Poznańskie, Pomorze Gdańskie 

(wraz z Gdańskiem) oraz Prusy Wschodnie. Natomiast w kwestii granic 

wschodnich Dmowski zakładał znaczące korekty na rzecz Rosji w stosunku do 

granicy z roku 1772. Zakreślał wizję polskiej granicy na wschodzie na terenach 

obejmujących Mińszczyznę (z Mińskiem) Słuck, Pińsk, rzekę Horyń, Płoskirow 

i Kamieniec Podolski. Znacząca korekta na wschodzie wobec granicy z roku 

1772 wynikała ze  zrozumienia przez Dmowskiego faktu,  iż państwa Ententy 

widząc w przyszłej Rosji wolnej od bolszewizmu swego sojusznika nie zgodzą 

się na zbyt daleko idące żądania w tym zakresie22 Niezależnie od praktycznej 

możliwości realizacji  wskazanego kształtu granic zaprezentowana przez 

Dmowskiego wizja terytorialna Polski przeszła do historii pod nazwą tzw. „Linii 

Dmowskiego”. 23  Tymczasem wydarzenia na ziemiach polskich nabierały 

istotnego przyspieszenia. W nocy z 6/7 listopada wydany został w Lublinie 

Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Pierwszy 

oficjalny dokument wydany przez organ uznający się za reprezentację całego 

narodu polskiego a przy tym całkowicie niezależny od wszystkich byłych 

państw zaborczych oraz powołany z inicjatywy  polskich ugrupowań 

politycznych.24 Rząd Lubelski niewątpliwie odegrał znaczącą rolę na drodze 

                                                 
22 Tamże s.98, R.Wapiński Endecka koncepcja polityki wschodniej 1917-21 s.20  
Roman Dmowski Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Sprawa rządu granic i wojska. 
Ententa i Polska w: Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i 
wojskowych  PIW, Warszawa 1987 s. 331 
23 Proponowane przez Dmowskiego przesunięcie granicy polskiej na zachodzie na 
obszary sprzed I rozbioru (z uwzględnieniem korekt na rzecz Polski przez włączenie 
części Górnego Śląska oraz terenów powiatów Lębork i Bytów) a także południowej 
części Prus Wschodnich było żądaniem już daleko posuniętym wobec realnych 
możliwości i poparcia Ententy. Tymczasem w środowiskach endeckich pojawia się tez 
pomysł poszerzenia granicy polskiej aż po ujście Odry. Takie wizje prezentował 
Bolesław Jakimiak Jeden z przedstawicieli kierownictwa Stronnictwa Narodowej 
Demokracji w  Królestwie (zob.R.Wapiński, Narodowa Demokracja ... s.174 
24 Rządem Lubelskim kierował jako premier Ignacy Daszyński. W skład rządu weszli 
przedstawiciele PPS/PPSD, PSL-Wyzwolenia, Stronnictwa Niezawisłości Narodowej. 
Pomimo zaproszenia nie wszedł  w jego skład PSL-Piast uzasadniając iż nie ma w 
nim przedstawicieli Wielkopolski. Problem był nieco bardziej złożony. PSL-Piast będąc 
w tym czasie sojusznikiem endecji nie chciało wchodzić w skład gabinetu o wyraźnie 
lewicowym (aczkolwiek nie-rewolucyjnym) charakterze. Ponadto dla przywódcy Piasta 
- Wincentego Witosa przewidywano w rządzie funkcję ministra aprowizacji co 
umniejszało jego rolę i mogło też stanowić przyczynę odmowy w nim udziału. (zob. 
Andrzej Ajnenkiel  „Od rządów ludowych do  przewrotu majowego” W.P. Warszawa 



budowy centralnych instytucji państwa polskiego, niemniej jednak zarówno ze 

względu na czas jego funkcjonowania jak i faktyczną władzę miał on jedynie 

symboliczny charakter. Niezbędne natomiast jest przypomnienie, iż rząd ten w 

swym manifeście także odnosił się do kwestii integracji europejskiej wskazując 

na istotę wspólnoty bratnich Polakom  narodów litewskiego białoruskiego, 

ukraińskiego, czeskiego i słowackiego z którymi podjęte będzie dzieło 

tworzenia związku wolnych i równych narodów. Tymczasem Rada Regencyjna 

i PPS występowały z usilnymi staraniami wobec władz niemieckich w sprawie 

uwolnienia z internowania Józefa Piłsudskiego.25 W zaistniałej sytuacji 

polityczno-wojskowej  Piłsudski zdawał się być jedynym mężem 

opatrznościowym mogącym stabilizować sytuację w kraju. Należy też 

podkreślić iż faktycznie cieszył się on poparciem większości społeczeństwa. 

Nawet tradycyjnie  niechętna Piłsudskiemu endecja w danej chwili gotowa była 

się godzić na jego kierownictwo.26 W dniu 10 listopada Piłsudski przybył do 

Warszawy gdzie  na dworcu głównym został uroczyście powitany przez swych 

zwolenników, mieszkańców stolicy a także przez przedstawiciela Rady 

Regencyjnej księcia Lubomirskiego. Wkrótce też odbyło się pierwsze spotkanie 

obu polityków na którym ks. Lubomirski złożył Piłsudskiemu ofertę przejęcia 

władzy. Ten jednak odmówił, wskazując iż jest już rząd w Lublinie. Wobec 

braku kompromisu w sprawie przejęcia bezpośrednich rządów przez 

Piłsudskiego Rada Regencyjna w specjalnym dekrecie z 11 listopada orzekała 

                                                                                                                                                    
1978 s.18., Historia Polski T.IV cz.1 s.105 Stanisław Thugutt Powstanie Rządu 
Lubelskiego w: rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu polityków i wojskowych 
PIW Warszawa 1987 s.301   
25 W początkowej fazie I wojny światowej Józef Piłsudski wiązał swoje nadzieje na 
odbudowę polskiej państwowości w sojuszu z państwami centralnymi a zwłaszcza z 
Austro-Węgrami. W styczniu 1917 roku  zdecydował się objąć departament wojskowy 
w Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego powołanej za przyzwoleniem 
władz okupacyjnych. Jednakże już w miesiącach letnich 1917 roku Piłsudski 
wskazywał iż wobec załamania potęgi rosyjskiej interes polski i państw centralnych 
rozmija się w interesie Niemiec jest pokonanie aliantów w interesie Polaków 
zwycięstwo Ententy. W dniach 9-11 lipca miał miejsce tzw. „kryzys przysięgowy. Z 
inicjatywy Piłsudskiego większość żołnierzy b. Brygad Legionowych odmówiła 
złożenia przysięgi sojuszniczej wierności wobec Niemiec i Austro-Węgier. Większość 
żołnierzy władze okupacyjne internowały w Szczypiornie i Beniaminowie, Piłsudski 
został 22 lipca aresztowany i osadzony w Twierdzy Magdeburskiej. Należy to 
podkreślić iż władze niemieckie pozostawały konsekwentne wobec postawy 
Piłsudskiego niemal do końca wojny. Dopiero gdy 9 listopada 1918 roku wybuchła 
rewolucja w Berlinie zdecydowano o uwolnieniu go z internowania. 
26 Historia Polski T.IV cz.1 s.110. Niepodległość T.XVII, relacja Z.Lubomirskiego i 
A.Kakowskiewgo s.238, 241 



o przekazaniu  pod jego kierownictwo pełnię władzy wojskowej i naczelne 

dowództwo. Tę propozycję Piłsudski przyjął.  Dwa dni później odbyła się wielka 

manifestacja zorganizowana przez PPS na Placu Saskim wymierzona 

przeciwko  klasom posiadającym. W dniu 14 listopada wobec następujących 

rewolucyjnych wydarzeń Rada Regencyjna postanowiła się rozwiązać 

przekazując pełnię władzy Piłsudskiemu.27 W tym samym dniu Piłsudski wydał 

dekret o powierzeniu misji tworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu. 

   Podstawowe zręby polskiej państwowości stawały się więc faktem. 

Natomiast kolejne 4 lata była to walka o kształt  granic. Ostatecznie II 

Rzeczpospolita ukształtowała się jako wielonarodowe państwo unitarne, w 

jedynie symbolicznym wymiarze dwa regiony położone na przeciwległych 

kresach - Śląsk (do roku 1939) i Wileńszczyzna (do roku 1925) posiadały 

odmienny status symbolizujący integracyjną i federacyjną formę państwa 

polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Historia Polski T IV cz.1 s.116,  Aleksander Kakowski, Rada Regencyjna a Piłsudski 
w: Rok 1918 we wspomnieniach s.207 Z.Lubomirski  Położenie Rady Regencyjnej, 
sprawa rządu ogólnonarodowego i pertraktacji z przedstawicielami obozu 
piłsudczykowskiego, powrót Piłsudskiego z Magdeburga i oddanie mu władzy w: Rok 
1918 we wspomnieniach ... s.197 Dziennik praw Państwa Polskiego 1918, nr 17 
pooz.38 
 



 

Rada Regencyjna (od lewej hr. Józef Ostrowski, kardynał Aleksander 

Kakowski książę Zdzisław Lubomirski 

 

Premier Tymczasowego Rządu Ludowego RP w Lublinie 



 

Zarys granic Polski w roku 1918 wg Wiktora Skargi-Dobrowolskiego 


