
11 listopada 1918 roku w  godzinach wieczornych, niedaleko 
łódzkiego Placu Wolności rozległy się strzały. Od rana tego 
dnia na terenie miasta trwało rozbrajanie niemieckich oddzia-
łów. Część z nich stawiała opór. W walkach zginęło wówczas 
sześciu Polaków. Najstarszy – Stanisław Kołodziejczak – miał 
29 lat, najmłodszy – Jan Gruszecki – zaledwie 17.

W listopadzie 1918 roku do walki o Polskę przystąpiła mło-
dzież, która dorastała na przełomie XIX i XX wieku, kiedy idea 
krzewienia polskości poprzez edukację była w fazie najwięk-
szego rozkwitu. Wielu walczących – jak chociażby Tadeusz 
Kasprzycki, jeden z komendantów Polskiej Organizacji Woj-
skowej – było absolwentami szkół z językiem polskim jako 
wykładowym, na których powstawanie przyzwolono dopie-
ro po rewolucji 1905 roku.

Z punktu widzenia geopolitycznego sytuacja ziem polskich  
w przeddzień odzyskania niepodległości była bardzo ko-
rzystna. Zajmujące część terenów Niemcy i Austro-Węgry – 
dawniej potężne mocarstwa – ulegały rozkładowi i stały na 
progu wojennej klęski, zaś ogarnięta rewolucją Rosja utra-
ciła nad swoim dawnym zaborem jakąkolwiek kontrolę. 

W listopadzie 1918 roku ogromną rolę odegrali więc lokalni 
działacze, którzy na anarchizowanych terenach zajętych przez 
Niemcy i Austro-Węgry zaczęli tworzyć zręby polskiej państwo-
wości. Powstałe w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego 
oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej przejmowały rządy  
w opuszczanych przez Niemcy miejscowościach. Także po-
wołana w 1917 roku prez Niemcy i Austro-Węgry, admi-
nistrująca terenami Królestwa Polskiego Rada Regencyjna 
oddała władzę na rzecz Piłsudskiego. Dzięki temu przyszły 
Marszałek mógł powołać pierwszy polski rząd, z  Jędrzejem 
Moraczewskim na czele (17 listopada 1918). Wcześniej  
(7 listopada) próbę powołania ogólnopolskiego rządu podjął  
w Lublinie Ignacy Daszyński. 

W Galicji Wschodniej rozpoczęła się wojna między Polakami  
a Ukraińcami o przynależność państwową tych ziem. Na te-
renie zachodniej Galicji polską administrację tworzyć zaczęła 
Polska Komisja Likwidacyjna złożona z działaczy szerokiego 
spektrum ugrupowań politycznych. W Wielkopolsce repre-
zentantem społeczności polskiej była Naczelna Rada Ludowa. 

Polska budowana od nowa, 
czyli listopad 1918

Rozbrajanie Niemców w Warszawie – 
plakat „Oddajcie broń!”. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę: 
październik–grudzień 1918 roku, 
za: www.histmag.org (autor: Marcin Sobiech/ 
EXGEO Professional Map)

Polska Organizacja Wojskowa – 
grupa Peowiaków z Częstochowy. 
Uczniowie gimnazjum Szudejki, którzy rozbroili 
Niemców, pozują ze zdobytą bronią. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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