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1. Plakat propagandowy przedstawiający Józefa Piłsudskiego 
jako Naczelnika i Wodza, lata 30., Biblioteka Narodowa
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WSTĘP

Odzyskanie niepodległości nie było jednorazowym aktem, ale procesem roz-
ciągniętym w czasie. Ze względów praktycznych dla upamiętnienia trzeba 
było wybrać datę symboliczną. Po wielu dyskusjach i blisko dwudziestu latach 
istnienia II Rzeczpospolitej, Sejm na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. zdecydo-
wał się przyjąć dzień 11 listopada jako najlepiej odpowiadający takiej potrzebie.  
Co przemawiało za tym właśnie wyborem? 

Nie był on, jak można by sądzić, związany z wejściem tego dnia w 1918 r. po-
rozumienia o zawieszeniu broni, które kończyło działania zbrojne podczas 
I wojny światowej na froncie zachodnim. W Polsce łączył się z przejęciem 
przez Józefa Piłsudskiego władzy nad polskim wojskiem dzień po jego powro-
cie z więzienia w Magdeburgu, gdzie od lata 1917 r. był przetrzymywany przez 
Niemców. Towarzyszyło temu spontaniczne rozbrajanie żołnierzy z niemiec-
kich i austro-węgierskich oddziałów, którzy od lata 1915 r. okupowali obszar 
zaboru rosyjskiego, a także wybuchy radości na ulicach polskich miast. 

Dzień ten, jako święto polskiego wojska, obchodzony był uroczyście 
już od momentu odzyskania niepodległości. Jesienią 1918 r. armia była 
bowiem kluczową instytucją formującej się państwowości, pozwalającą 
na zapobieżenie anarchii i rewolucji, utrzymanie porządku publicznego czy 
walkę o granice. O podkreśleniu ważności tej daty przez zarządzenie dnia 
wolnego dla urzędników państwowych i uczniów zadecydował w 1926 r. 
sam Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada w wielu krajach, które uczestni-
czyły w wojnie po stronie zwycięzców, również obchodzono jako święto 
narodowe, stąd Polska w  sposób symboliczny dołączała do tego grona.  
Co istotne, wybór tej daty honorował zamarłego w 1935 r. Piłsudskiego i pod-
kreślał kluczową rolę jego osoby w odbudowie Rzeczpospolitej, znakomicie 
wpisując się w politykę historyczną obozu sanacji1, która powoływała się na 
dziedzictwo Naczelnika Państwa i krzewiła jego kult (ilustr. 1). Ta oficjalna ide-
ologia państwowa z jednej strony np. przekładała się na patriotyczny wymiar 
wychowania młodego pokolenia, z drugiej – usprawiedliwiała autorytarne 
działania aparatu rządzącego. Dlatego, choć 11 listopada był oficjalnym świę-
tem od 1937 r., dużo wcześniej wpisał się do kalendarza rocznic patriotycznych.  

1 Sanacja (z j. łac. sanatio „uzdrowienie”) – potoczna nazwa elity władzy w Polsce, rządzącej od 
przewrotu majowego w 1926 r. do wybuchu II wojny światowej w 1939 r., której głównym hasłem 
było uzdrowienie moralne społeczeństwa.
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Warto pamiętać, że był to jeden z możliwych wyborów. Idąc tropem dat zwią-
zanych z Marszałkiem i jego działalnością, można było wskazać chociażby 
6 sierpnia 1914 r., gdy Kompania Kadrowa, zalążek przyszłych Legionów 
Polskich2, z bronią w ręku przekroczyła granicę austriacko-rosyjską, roz-
poczynając tym samym na terenie zaboru rosyjskiego walkę o niepodległość 
(ilustr. 2). Inną z kolei opcją mógł być dzień 16 listopada 1918 r., kiedy – jako 
głowa państwa polskiego – Józef Piłsudski wysłał do rządów państw świata 
depeszę notyfikacyjną (patrz: Wybór źródeł, s. 23), informując o fakcie odro-
dzenia państwa „obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”. Tym 
aktem Polska sygnalizowała powrót na mapy, jednocześnie rozpoczynając 
prowadzenie własnej polityki zagranicznej.

Wybór odmiennych dat na uczczenie odzyskania niepodległości zależał w dużej 
mierze od światopoglądu i orientacji politycznej. Środowiska polityczne odcina-
jące się od tradycji piłsudczykowskiej miały własne, alternatywne propozycje.  
Niewykluczone, że gdyby to państwa centralne3 wygrały wojnę, w Polsce – 
zapewne znacznie okrojonej terytorialnie – obchodzono by święto niepod-
ległości innego dnia. Może 5 listopada, na pamiątkę wydanego w 1916 r. aktu 
dwóch cesarzy: władcy Austro-Węgier Franciszka Józefa I oraz rządzącego 
Niemcami Wilhelma II, którzy z ziem zaboru rosyjskiego powoływali do 
życia Królestwo Polskie? (patrz: Wybór źródeł, s. 16). Choć nie było to pań-
stwo suwerenne i pozostawało pod okupacją, a w dokumencie nie określo-
no ani jego granic, ani osoby monarchy, jednak w rezultacie akt oznaczał 

2 Polskie jednostki ochotnicze walczące w latach 1914-1917 po stronie armii austro-węgierskiej 
przeciw Rosjanom. 

3 Koalicja Niemiec, Austro-Węgier, Turcji i Bułgarii podczas I wojny światowej. 

2. Nalepka okienna upamiętniająca 
drugą rocznicę wymarszu I Kompanii 
Kadrowej z krakowskich Oleandrów,  
Muzeum  Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
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umiędzynarodowienie sprawy polskiej, co dostrzegali nawet zwolennicy 
opcji prorosyjskiej, np. Roman Dmowski. Na mocy tego aktu w dwóch kolej-
nych latach powstawały polskie instytucje państwowe, jak Tymczasowa Rada 
Stanu4, Rada Regencyjna, Rada Stanu czy rząd (patrz: Wybór źródeł, s. 18). Pod 
niemiecką i austro-węgierską okupacją funkcjonowało także spolonizowane 
sądownictwo i szkolnictwo. Te urzędy i instytucje przejęło w listopadzie 1918 r. 
niepodległe państwo polskie (ilustr. 3).

Ugrupowania prawicowe, m.in. Narodowa Demokracja czy konserwatyści, 
jako alternatywną datę odzyskania niepodległości proponowali 7 października 
1918 r. Wtedy Rada Regencyjna, na wieść o klęskach armii niemieckiej na froncie 
zachodnim, w orędziu „Do Narodu Polskiego” zapowiedziała Polskę „Zjednoczoną 
i Niepodległą”, obiecując przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Sejmu 
(patrz: Wybór źródeł, s. 19). Zmieniono także formułę przysięgi Polskich Sił 
Zbrojnych, niewielkiej formacji wojskowej powołanej do życia przez Niemców 
w kwietniu 1917 r. – od tej pory ślubowano na wierność Radzie Regencyjnej. 

Nastroje społeczne na ziemiach polskich były jednak o wiele bardziej 
radykalne, a regenci5 cieszyli się niewielkim poparciem społecznym. W wy-
męczonym i wygłodzonym czteroletnią wojną kraju wrzało. 

4 Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, Rada Stanu – polskie organy władzy, zależne od 
zwierzchnictwa niemieckiego i austro-węgierskiego. 

5 Członkowie powołanej w 1917 r. Rady Regencyjnej, sprawującej ograniczoną władzę w Królestwie 
Polskim pod okupacją niemiecką  od jesieni 1917 do listopada 1918 r. 

3. Obwieszczenie Józefa Piłsudskiego o tworzeniu Rządu Narodowego, 
12 listopada 1918 r., Biblioteka Narodowa
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4. Odezwa Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 7 listopada 1918 r., Biblioteka Narodowa
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Dla lewicy z kolei niepodległość rozpoczynała się 7 listopada 1918 r., kiedy 
w wyzwolonym kilka dni wcześniej spod austro-węgierskiej okupacji Lublinie 
ukonstytuował się Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (ilustr. 4). 
Kierował nim socjalista, wywodzący się z Galicji6 polityk i były poseł do par-
lamentu w Wiedniu, Ignacy Daszyński. W swoim manifeście rząd zapowia-
dał wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, nacjonalizację głównych gałęzi 
przemysłu, przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej i zjednoczenie ziem 
polskich. Rząd w Lublinie ogłosił przejęcie władzy w całym kraju do momentu 
zwołania Sejmu Ustawodawczego. Po kilku dniach podporządkował się jednak 
Piłsudskiemu, który formowanie gabinetu powierzył właśnie Daszyńskiemu. 
Misja – z racji oporu środowisk prawicowych – nie powiodła się. Udało się to 
Jędrzejowi Moraczewskiemu7, również związanemu z lewicą niepodległościową, 
który został pierwszym premierem odrodzonej Rzeczpospolitej. 

Powstanie rządu z  udziałem socjalistów przyczyniło się do uspokojenia 
nastrojów rewolucyjnych i zapobieżeniu rewolucji bolszewickiej na ziemiach 
polskich. A że było to zagrożenie realne – świadczyły wypadki w Tarnobrzegu, 
gdzie 6 listopada 1918 r. zebrało się na wiecu około 30 tys. chłopów z okolicznych 
wsi. Żądali oni reformy rolnej i parcelacji majątków ziemskich. Zrewoltowani 
włościanie wypowiedzieli legalnym władzom posłuszeństwo i utworzyli 
w widłach Wisły i Sanu komunizującą Republikę Tarnobrzeską. Została ona 
zlikwidowana po ściągnięciu posiłków wojskowych dopiero na początku 1919 r. 

Nie należy tracić z oczu także perspektywy regionalnej. Wraz z rozpadem 
monarchii habsburskiej8, od końca października 1918 r. w Galicji trwał proces 
przejmowania władzy z rąk Austriaków, który koordynowała funkcjonująca 
od 28 października 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna9. Powołali ją do życia 
w Krakowie polscy posłowie do parlamentu austriackiego (bez udziału konserwa-
tystów), w tym Wincenty Witos10 i Jędrzej Moraczewski. Miała ona pełnić funkcję 
tymczasowej władzy do momentu utworzenia w Warszawie ogólnopolskiego 
rządu, któremu planowała przekazać swe kompetencje. 31 października, przy 
żywiołowym współudziale ludności, uzbrojeni członkowie Polskiej Organizacji 
Wojskowej11 razem z polskimi żołnierzami z armii austro-węgierskiej wyzwolili 
Kraków. Objęli oni służbę w wartowni na rynku w Krakowie, a z okien ratusza 

6 Obszar dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, do 1918 r. będący częścią 
zaboru austriackiego. 

7 Jędrzej Moraczewski (1870-1944) – polityk, działacz społeczny, członek kierownictwa Polskiej 
Partii Socjalistycznej, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego.

8 Tj. Austro-Węgier, którymi rządziła dynastia Habsburgów. 
9 Tymczasowy polski organ władzy w dawnym zaborze austriackim. 
10 Wincenty Witos (1874-1945) – polityk, działacz ludowy, trzykrotnie był premierem II RP. 
11 Tajna organizacja niepodległościowa powołana do życia przez Józefa Piłsudskiego we wrześniu 

1914 r. 
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wywiesili polską flagę. Z kolei dla Wielkopolan po dziś ważną datą jest 27 grudnia 
1918 r., gdy w Poznaniu, po przybyciu do miasta Ignacego Paderewskiego12, doszło 
do spontanicznego wybuchu powstania. Po kilku dniach ogarnęło ono większość 
Wielkopolski, prowadząc do jej oswobodzenia spod władzy niemieckiej. Było to 
jedyne polskie powstanie narodowe zakończone sukcesem militarnym. W tym 
czasie same Niemcy ogarnięte były wrzeniem rewolucyjnym, co ułatwiło zadanie 
powstańcom wielkopolskim.

Oficjalnie ustanowione dopiero w 1937 r., przed wybuchem II wojny światowej 
11 listopada obchodzono formalnie jako Święto Niepodległości zaledwie dwa 
razy. W czasie trwania wojny, podczas okupacji niemieckiej i radzieckiej, prze-
jawy polskiej świadomości narodowej i wszelkie oznaki patriotyzmu, w tym 
obchody rocznicy, były surowo zakazane. Od 1945 r. władze komunistyczne 
za sztandarowe święto państwowe uznały 22 lipca – datę podpisania w 1944 r. 
Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego13. Rozmaitymi meto-
dami starano się wyrugować tradycje przedwojenne – 11 listopada stał się zwy-
kłym dniem pracy. W zamian za to nachalnie promowano rocznicę rewolucji 
październikowej w Rosji (7 listopada 1917 r. według kalendarza juliańskiego). 
Obowiązywała bowiem doktryna, że to przewrót komunistyczny w Rosji dał 
Polsce niepodległość. W okresie stalinowskim14 kontrolowane przez komuni-
stów prasa i radio skrzętnie unikały tego dnia jakichkolwiek wzmianek o rocz-
nicy, a samego Piłsudskiego określały mianem „faszysty”. 

W późniejszym okresie – zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, podczas 
stanu wojennego i później – kręgi opozycyjne wobec komunistycznej władzy 
organizowały nieoficjalne obchody tego zakazanego święta, urządzając m.in. 
manifestacje patriotyczne, msze za Ojczyznę, składanie kwiatów na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ich uczestnicy demonstrowali w taki 
sposób swój krytyczny stosunek do systemu, potrzebę odzyskania przez 
Polskę pełni suwerenności, niechęć wobec Związku Radzieckiego. Spotykały 
ich za to represje ze strony władz. 

Oficjalne obchody Święta Niepodległości przywrócono dopiero w 1989 r.  
Data 11 listopada nie budzi dziś dyskusji, jak to było w okresie międzywojen-
nym. Celebrowana przez różne środowiska polityczne ma charakter najważ-
niejszego święta państwowego.

12 Ignacy Paderewski (1860-1941) – światowej sławy pianista, kompozytor, działacz społeczny 
i polityk. Dzięki jego wpływom W.Wilson, prezydent USA, umieścił w swoim ultimatum 
dotyczącym Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową, punkt 13, w którym domagał się 
utworzenia polskiego państwa. 

13 Podporządkowany Józefowi Stalinowi, sowieckiemu dyktatorowi, organ władzy na ziemiach 
polskich wyzwalanych spod niemieckiej okupacji. 

14 Lata 1948-1956. 
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DEBATY

Ta izba uważa, że 7 listopada 1918 r. jest lepszą 
datą świętowania odzyskania niepodległości 
niż 11 listopada 1918 r.

ARGUMENTY ZA

1. To powołany 7 listopada 1918 r. rząd Ignacego Daszyńskiego 
spełniał oczekiwania społeczne większości Polaków

Aby Polska mogła zyskać szansę na samodzielny byt, a także stawić opór wro-
gom zewnętrznym, konieczne było zjednanie dla idei niepodległości szerokich 
warstw społecznych. 

W 1918 r. w polskim społeczeństwie procentowo najwięcej było chłopów 
i robotników. Obie te warstwy społeczne w wyniku wojny dotknęło znaczące 
zubożenie. Chłopi i robotnicy z jednej strony tworzyli największą grupę wśród 
płacących podatki, z drugiej – z niej właśnie rekrutowała się znaczna część 
żołnierzy Wojska Polskiego. Należało ich zatem przekonać, że odradzające się 
państwo polskie będzie dbało także o interesy ekonomiczne i traktowało 
na równi z przedstawicielami ziemiaństwa czy burżuazji. Cel można było 
osiągnąć m.in. powołując do władz państwowych ich przedstawicieli (czyli 
polityków socjalistycznych oraz reprezentujących interesy ludu), a także 
obiecując zmiany społeczno-gospodarcze, spełniające oczekiwania chłopów 
i robotników. Wobec braku realnej odpowiedzi na postulaty socjalne, krajowi 
mogły grozić burzliwe konflikty społeczne i utrata świeżo wywalczonej nie-
podległości. Niebezpieczeństwo stanowiły rewolucje, które w tym czasie roz-
grywały się zarówno za naszą wschodnią (Rosja), jak i zachodnią (Niemcy) 
granicą. W każdej chwili mogły się one przenieść się na ziemie polskie.  
Zapowiadając wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne czy reformę rolną, polegającą na parcelacji majątków 
ziemskich oraz przydzieleniu małorolnym i bezrolnym chłopom upragnionej 
ziemi, rząd lubelski dawał nadzieję zaniedbywanym do tej pory grupom 
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społecznym na poprawę ich losu, pochylał się nad nimi w imieniu państwa. 
O tym przekonywał w swych wspomnieniach także Ignacy Daszyński (patrz: 
Wybór źródeł, s. 20). Józef Piłsudski dekretami z 1918 i 1919 r. wcielił te re-
formy w życie.

Świętowanie powołania rządu lubelskiego byłoby dla Polaków ja-
snym sygnałem uznania zasług “zwykłego obywatela” w walce o państwo. 
Harmonizujący z datą kształt uroczystości pozwalałby na przeniesienie 
zainteresowania opinii publicznej z wąskiej grupy wojskowych na działaczy 
politycznych i społecznych, a to do ich właśnie aktywności odwołujemy się 
dzisiaj głosując, postulując zmiany w naszym otoczeniu, czy oceniając dzia-
łania demokratycznej władzy. 

2.Eksponowanie postaci Józefa Piłsudskiego było 
świadomym zabiegiem polityczno-propagandowym

W okresie międzywojennym, a zwłaszcza po zamachu majowym w 1926 r.15, 
władze na różne sposoby (np. w szkole, prasie, podczas oficjalnych uroczysto-
ści itp.) krzewiły w społeczeństwie kult Józefa Piłsudskiego i armii, ukazując 
Marszałka jako niemal jedynego ojca niepodległości. Celem tego była m.in. 
legitymizacja zbrojnie przejętej władzy.

Świadomie usuwano w  cień zasługi innych środowisk politycz-
nych, jak endecji, ludowców czy socjalistów. Było to niezgodne z praw-
dą historyczną i niesprawiedliwe wobec osób biorących udział w czynie 
niepodległościowym. Tak uważali zarówno socjaliści (patrz: Wybór źró-
deł, s. 26), jak i  narodowi demokraci (patrz: Wybór źródeł, s. 25). Stąd 
wybór daty 11 listopada jako tej, która podkreśla rangę Piłsudskiego. 
Kontynuacja tej linii sprawia, że do dziś przykładamy w Polsce większą wagę 
do czynów wybitnej jednostki, w mniejszym stopniu doceniając równie sku-
teczne działania zespołowe.

3. Rząd Daszyńskiego był chronologicznie pierwszy 
Do powstania rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego doszło kilka dni wcze-
śniej niż miał miejsce powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy z niemieckiego 
więzienia w Magdeburgu. Zatem nawet ze względów chronologicznych temu 
właśnie wydarzeniu należy przyznać pierwszeństwo w sporze o uzasadnioną 
historycznie datę odzyskania niepodległości. 

15 Przewrót wojskowy, na którego czele stanął Marszałek Józef Piłsudski. W jego wyniku autorytarne 
rządy zaczęła sprawować sanacja.
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ARGUMENTY PRZECIW

1. To Józef Piłsudski, współtwórca Legionów Polskich, był 
sztandarową postacią polskiego ruchu niepodległościowego 

Walkę zbrojną z caratem podjął jeszcze w latach 1905-1907. Potem współtwo-
rzył ruch strzelecki16 w Galicji, a podczas I wojny światowej – Legiony Polskie. 
Po uwięzieniu w Magdeburgu latem 1917 r., gdzie znalazł się za odmowę 
złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II w imieniu swoim 
i I Brygady Legionów (tzw. kryzys przysięgowy), opinia publiczna uznała go 
za męczennika za wolną Polskę. Cieszył się w polskim społeczeństwie ogrom-
nym autorytetem. Uważano go za męża opatrznościowego, który zapobiegnie 
anarchii i wybuchowi rewolucji. Powszechnie domagano się od Niemców jego 
uwolnienia. Powrót Piłsudskiego do Warszawy zbiegł się z trwającym we 
wszystkich zaborach procesem rozbrajania okupantów i dał powód do euforii 
na ulicach polskich miast. Potwierdzają to liczne relacje naocznych świadków 
wydarzeń (patrz: Wybór źródeł, s. 21).

Marszałkowi udało się po 11 listopada wynegocjować wycofanie nie-
mieckich i  austro-węgierskich wojsk okupacyjnych z Polski. Autorytet 
Piłsudskiego uznawały różne środowiska polityczne, także konserwatywna 
Rada Regencyjna, która powierzyła mu (wciąż formalnie działaczowi ruchu 
socjalistycznego) misję opanowania sytuacji w kraju i przeprowadzenia go 
przez trudny okres pierwszych miesięcy niepodległości. Piłsudskiemu, jako 
tymczasowemu szefowi powstającego państwa polskiego, podporządkował się 
także Ignacy Daszyński z rządem lubelskim. Większość członków tego rządu 
weszła w skład gabinetu Jędrzeja Moraczewskiego, który ukonstytuował się 
17 listopada 1918 r. 

2. Program rządu Ignacego Daszyńskiego był trudny 
do zaakceptowania przez wszystkich 

Rząd lubelski postulował nierealny, populistyczny program społeczny, rozbu-
dzający nadzieje szerokich warstw społeczeństwa na szybką poprawę sytuacji 
bytowej. W wypadku kraju odradzającego się po 123 latach niewoli, którego 
terytorium przez ostatnie cztery lata było teatrem działań wojennych, taka 
możliwość w zasadzie nie istniała. Podsycanie konfliktów na tle ekonomicz-
nym mogło w konsekwencji doprowadzić do rewolucji i przejęcia w Polsce wła-
dzy przez bolszewików. Trudno zatem uznawać rocznicę powstania wyłącznie 

16 Ochotnicze formacje paramilitarne działające w latach 1908-1914 w zaborze austriackim, mające 
przygotować Polaków do walki zbrojnej o niepodległości. 
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lewicowego rządu za powód do świętowania dla całego narodu. Wybór daty 
związanej z Piłsudskim był bardziej oczywisty, zwłaszcza, że o takich spra-
wach zwykle decydują wygrani.

3. Piłsudski uosabiał autorytet armii i powagę 
czynu zbrojnego

Kluczową instytucją tworzącego się państwa było Wojsko Polskie. Od sukcesu 
w jego formowaniu zależało, czy Polsce uda się niepodległość obronić, powstrzy-
mać agresywnych sąsiadów i zadbać o granice. To trudne i odpowiedzialne za-
danie 11 listopada wziął na siebie Józef Piłsudski, który tego właśnie dnia został 
mianowany Wodzem Naczelnym. Rangę i ważność armii dla odrodzonego pań-
stwa podkreślał w rozkazie z 12 listopada (patrz: Wybór źródeł, s. 21). Szacunek 
dla jego osoby był więc wyrazem uznania dla wszystkich walczących o wolną 
Polskę żołnierzy, którzy utożsamiali się ze swoim wodzem.

Sprawa powołania rządu socjalistów w tych okolicznościach jest kwestią 
drugorzędną. 

5. Defilada oddziałów 30 Pułku Piechoty przed marszałkiem Józefem Piłsudskim 
(na trybunie), 11 listopada 1934 r. w Warszawie, Instytut Józefa Piłsudskiego
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Ta izba uważa, że Józef Piłsudski stworzył 
ośrodek władzy, a nie tylko ją przejął

ARGUMENTY ZA 

1. To działania Marszałka sprawiły, że struktury władzy 
zaczęły pełnić właściwe sobie funkcje

Józef Piłsudski, cieszący się niekwestionowanym autorytetem w całym 
społeczeństwie, stanął na czele państwa jako jego Tymczasowy Naczelnik. 
Tytuł przyjął, odwołując się tym samym do tradycji narodowej, uosobionej 
w postaci Tadeusza Kościuszki.17 Na jego barki spadł obowiązek utworze-
nia sprawnie działających struktur państwowych, z czym, mimo braku 
doświadczenia w pracy administracyjnej i odpowiedniego wykształcenia, 
znakomicie sobie poradził. Od tego zależało m.in. skuteczne ściąganie podat-
ków, niezbędnych do odpowiedniego uzbrojenia armii walczącej o granice. 
Kompetentny i profesjonalny aparat urzędniczy był nieodzowny wobec po-
trzeby przeprowadzenia zaplanowanych na luty 1919 r. wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego. Ten miał ustabilizować sytuację polityczną w kraju, wyło-
nić mające demokratyczną legitymizację struktury wykonawcze, stanowić 
prawo oraz dać państwu konstytucję. 

Zadaniem administracji było też scalenie odrodzonego państwa, powstałe-
go z połączenia trzech dawnych zaborów: rosyjskiego, niemieckiego i austriac-
kiego. Odmienne systemy prawne, bankowe, miar i wag, różny poziom życia 
i infrastruktura – to tylko niektóre problemy, z jakimi przyszło się zmierzyć. 

Piłsudski jako głowa państwa powoływał stojącego na czele administracji 
premiera i odpowiadał przed narodem za kontrolę sprawowaną nad rządem, 
a także wydolność machiny władzy. 

On sam miał też największe zdolności koalicyjne, tzn. był akceptowany 
jako lider zarówno przez lewicę, jak i prawicę.

To dzięki jego osobistemu autorytetowi, wyczuciu politycznemu i zaan-
gażowaniu, powstający aparat państwowy zaczął funkcjonować efektywnie.

17 Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – żołnierz, inżynier wojskowy i przywódca, czyli Naczelnik, 
polskiego powstania narodowego w 1794 r., tzw. Insurekcji Kościuszkowskiej. 
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2. Istniejące do tej pory struktury władzy nie były 
niezależne

Urzędnicy organów władzy funkcjonujących w zaborze rosyjskim, pod okupacją 
niemiecką i austro-węgierską, w latach 1915-1918 byli albo mianowani przez 
okupantów, jak np. członkowie Rady Regencyjnej czy Tymczasowej Rady Stanu, 
albo co najmniej przez nich kontrolowani. W takich warunkach trudno było je-
sienią 1918 r. darzyć ich pełnym zaufaniem. Nawet nieprzychylny Piłsudskiemu 
Stanisław Głąbiński podkreślał, że Rada Regencyjna dopiero w październiku 
1918 r. zdobyła się na działanie niezależne od okupantów, wydając odezwę 
do narodu polskiego i próbowała podporządkować sobie polskie wojsko (patrz: 
Wybór źródeł, s. 21). Poza tym regenci czy członkowie Rady Stanu w dużej mie-
rze wyznawali poglądy konserwatywne, dążąc do zachowania status quo18, 
podczas gdy większość polskiego społeczeństwa oczekiwała daleko idących 
zmian społecznych (np. reformy rolnej). 

3. Przed listopadem 1918 r. brakowało polskich kadr 
urzędniczych

Ze względu na wieloletnią politykę germanizacyjną i rusyfikacyjną pro-
wadzoną w zaborze pruskim i rosyjskim, jesienią 1918 r. brakowało odpo-
wiedniej liczby doświadczonych i kompetentnych urzędników do obsady 
stanowisk w nowo powstającej administracji odrodzonego państwa. Osoby 
pochodzące z Galicji, która przed 1914 r. cieszyła się autonomią narodową, 
mające odpowiednie doświadczenie, nie były w stanie obsadzić wszystkich 
niezbędnych stanowisk w strukturach władzy. 

Dopiero po przybyciu Piłsudskiego można było stworzyć kadry faktycznie 
polskiej administracji. Marszałek wziął za to odpowiedzialność.

ARGUMENTY PRZECIW

1. Lokalne ośrodki władzy istniały na ziemiach polskich 
jeszcze zanim 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przybył 
do Warszawy 

Instytucje państwa polskiego tworzyły się na długo przed listopadem 1918 r. 
Samo państwo zostało formalnie powołane do życia w Akcie 5 Listopada przez 
Niemcy i Austro-Węgry. Chociaż nie miało pełnej niezależności (z powodu 
trwającej wojny było okupowane), powstały efektywnie działające organy 

18  Status quo – (z j. łacińskiego) istniejący, niezmieniony stan rzeczy. 
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władzy administracyjnej, jak Rada Regencyjna, Tymczasowa Rada Stanu, Rada 
Stanu czy ustanowiony przez Radę Regencyjną rząd z ministerstwami. Pod 
okupacją doszło także do polonizacji sądownictwa. 

Jesienią 1918 r. w różnych przedstawicielstwach władzy pracowali polscy 
urzędnicy. Poza tym jeszcze na początku 1917 r. odbyły się wybory do rad miej-
skich, które wyłoniły struktury samorządowe. Zalążkami władz były także 
różnego rodzaju komitety obywatelskie działające podczas wojny, mające na celu 
zachowanie ładu i porządku publicznego oraz zapewnienie pomocy najbardziej 
potrzebującym. Poza dawnym zaborem rosyjskim w Galicji od lat 60. XiX w. 
istniały kontrolowane przez Polaków organy samorządu gminnego i powia-
towego, a także utworzona w Krakowie 31 października 1918 r. Polska Komisja 
Likwidacyjna, sprawująca zwierzchnictwo nad lokalną administracją. 

Podobnie było w Wielkopolsce, gdzie w grudniu 1918 r. ukonstytuował się 
Komitet Wykonawczy Naczelnej Rady Ludowej, który przejął kontrolę nad 
administracją tej właśnie części odradzającej się Rzeczypospolitej. Ośrodek 
władzy w Wielkopolsce powstał całkowicie bez udziału Piłsudskiego. 
Wielkopolanie zresztą w większości odnosili się do Piłsudskiego z nieufnością, 
początkowo nie uznając nawet władz w Warszawie.

2. Kwalifikacje Marszałka nie obejmowały kwestii 
administracyjnych

Józef Piłsudski miał za małe kompetencje, aby samodzielnie stworzyć spraw-
nie działające organy władzy cywilnej. Był zawodowym rewolucjonistą, żoł-
nierzem, który znakomicie sprawdzał się jako dowodzący w armii, ale nigdy 
nie był urzędnikiem. Brakowało mu odpowiedniego przygotowania prawni-
czego, administracyjnego itp. Udało mu się tylko ze względu na to, iż mógł się 
oprzeć na już działających strukturach władzy wykonawczej.

3. Piłsudski skorzystał z materialnej bazy administracji 
zaborców 

W momencie przybycia Piłsudskiego do Warszawy znaczna część kraju była 
już wyzwolona spod obcej władzy. Nie zaczynał od zera, ale przejmował 
istniejące struktury, w dużej mierze opierając się na ich materialnych fun-
damentach. Infrastruktura, choć wskutek wojny i grabieży obcych armii 
mocno spustoszona, jednak istniała, należało ją tylko odpowiednio wyko-
rzystać. Na przykład po przejęciu od Niemców radiostacji w warszawskiej 
Cytadeli w nocy z 17 na 18 listopada 1918 r. wyszła w świat depesza notyfiku-
jąca istnienie państwa „obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski” 
(patrz: Wybór źródeł, s. 23).
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WYBÓR ŹRÓDEŁ

Proces odradzania się państwa polskiego trwał kilka lat. Odezwa cesarzy 
Franciszka Józefa I i Wilhelma II z 1916 r., znana jako Akt 5 Listopada, doprowa-
dziła do umiędzynarodowienia sprawy polskiej po kilku dekadach milczenia 
wielkich mocarstw na ten temat. 

Fragment Aktu 5 Listopada
„Do mieszkańców Warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa! Przejęci nie-
złomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, 
by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami rosyjskiemu 
panowaniu wydarte, do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska 
Mość Cesarz Niemiec oraz jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii 
i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych utworzyć państwo samo-
dzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze 
oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie 
w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię, potrzebną do 
swobodnego swych sił rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy 
tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich 
towarzyszy broni we wielkiej obecnie wojnie. Jej organizacja, wykształcenie 
i kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu.” 

—Cytat za: Stanisław Dzierzbicki, Pamiętnik z  lat wojny 1915-1918, 
Warszawa 1983, s. 426. 

Nawet politycy ze środowisk endeckich, którzy podczas I wojny światowej 
opowiadali się za współpracą z państwami Ententy, dostrzegali, że Akt 
5  Listopada stanowił ważny krok w kierunku odbudowy Polski. 

Znaczenie Aktu 5 Listopada w ocenie Romana Dmowskiego 
„Akt 5 Listopada przyjęty został dobrze tylko przez zdecydowanych 
aktywistów19. Nikogo w Polsce dla sprawy niemieckiej nie zjednał. 

19 Polscy politycy z zaboru rosyjskiego gotowi do współpracy z niemieckimi i austro-węgierskimi 
władzami okupacyjnymi. 
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Przeważająca w kraju opinia przyjęła go jako nowe uświęcanie podzia-
łów Polski. Werbunek do armii polskiej zawiódł. Bo nikt nie uznał jej za 
polską. Rozumiano, że Niemcy chcą pod firmą polską zwiększyć szeregi 
samej armii do walki ze sprzymierzonymi. […] Nie pomogło głośne otrą-
bywanie przez aktywistów zdobytej niepodległości, triumfowanie, że 
mamy nareszcie własne państwo… Natomiast akt 5 listopada oddał nam 
duże usługi w stosunku do państw zachodnich. Więcej niż cokolwiek 
przyczynił się on do pouczenia polityków europejskich o międzynaro-
dowym znaczeniu sprawy polskiej. Był on też silnym bodźcem dla nich 
do zajęcia się nią w sposób poważniejszy. Wzmocnił on bardzo nasze sta-
nowisko na Zachodzie. […] Po raz pierwszy poczuliśmy, że w państwach 
zachodnich, jesteśmy nie tylko informatorami, ale przedstawicielami 
jakiejś siły, z którą się liczą.” 

—Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 
1989, t. 1, s. 323-324. 

6. Rzeźba dłuta Edwarda Fierki 
„11 listopad”, 1929 r., Narodowe 
Archiwum Cyfrowe
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Akt 5 Listopada, w którym państwa centralne ogłosiły odrodzenie Polski, 
przyniósł możliwość tworzenia na okupowanych terenach zaboru rosyjskiego 
zalążków polskiej władzy państwowej. 

Patent z 12 września 1917 r. w sprawie tworzenia struktur władzy 
w Królestwie Polskim (ilustr. 7)
„Art. I 1. Najwyższą władzę państwowa w Królestwie Polskim aż do jej 
objęcia przez króla lub regenta oddaje się Radzie Regencyjnej z zastrze-
żeniem stanowiska mocarstw okupacyjnych według praw międzyna-
rodowego. 2. Rada Regencyjna składa się z trzech członków, których 
w urzędowanie wprowadzają monarchowie mocarstw okupacyjnych. 
3. Akty rządowe Rady Regencyjnej wymagają kontrasygnaty odpowie-
dzialnego Prezydenta Ministrów. 

Art. II 1. Władzę ustawodawczą w ramach tego patentu i według ustaw, 
które na jego podstawie będą wydane, wykonywa Rada Regencyjna przy 
współdziałaniu Rady Stanu Królestwa Polskiego […].

Art. III Rada Stanu utworzona będzie zgodnie z postanowieniami specjalnej 
ustawy, którą wyda Rada Regencyjna za zgodą mocarstw okupacyjnych. 

7. Członkowie Rady Regencyjnej: książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup  
Aleksander Kakowski i hrabia Józef Ostrowski w Warszawie  
27 października 1917 r. Fot. A. Dulęba, Instytut Józefa Piłsudskiego
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Art. IV 1. Zadania wymiaru sprawiedliwości i administracji, o ile oddane są 
polskiej władzy państwowej, spełniane będą przez polskie sądy i władze, 
poza tym, póki trwa okupacja, przez organy mocarstw okupacyjnych. […] 

Art. V Międzynarodowa reprezentacja Królestwa Polskiego i prawo za-
wierania umów międzynarodowych mogą być wykonywane przez polską 
władzę państwową dopiero po ukończeniu okupacji.”

—Cytat za: Stanisław Dzierzbicki, Pamiętnik z  lat wojny 1915-1918, 
Warszawa 1983, s. 478-479. 

Na wieść o klęsce armii niemieckiej na froncie zachodnim i rozpoczęciu 
rozmów na temat warunków zawieszenia broni, Rada Regencyjna przeszła 
do ofensywy politycznej i ogłosiła powstanie niepodległej Polski, bez ogląda-
nia się na zgodę niemieckich i austro-węgierskich okupantów. 

Manifest Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego z 7 października 1918 r. 
„Wielka godzina, na która cały Naród Polski czekał z upragnieniem, już 
wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim zniszczenie nigdy nie przedawnio-
nych dążeń Narodu Polskiego do zupełnej niepodległości. W tej godzinie 
wola Narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna. Odczuwając 
tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy na podstawie ogólnych 
zasad pokojowych, ogłoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
a obecnie przyjętych przez świat cały jako podstawa do urządzania no-
wego współżycia narodów. W stosunku do Polski zasady te prowadzą 
do utworzenia niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie 
polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością. 
[…] W tym celu stanowimy: 1. Radę Stanu rozwiązać 2. Powołać zaraz 
rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych warstw narodu i kierunków 
politycznych 3. Włożyć na ten rząd obowiązek wypracowania wspólnie 
z przedstawicielami grup politycznych ustawy wyborczej do Sejmu 
polskiego, opartej na szerokich zasadach demokratycznych. […] 4. Sejm 
niezwłocznie potem zwołać i poddać jego postanowieniu dalsze urządza-
nie władzy zwierzchniej państwowej, w której ręce Rada Regencyjna, 
zgodnie ze złożoną przysięgą, władzę swoją ma złożyć.” 

—Kazimierz Władysław Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. 
Najważniejsze dokumenty 1912-styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924, s. 122. 
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Jednym z pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich, które rościły 
sobie prawo do zwierzchnictwa nad całością Polski, był rząd powołany do ży-
cia w wyzwolonym spod austro-węgierskiej okupacji Lublinie. Kierował nim 
socjalista z Krakowa, zaprawiony w bojach w parlamencie austriackim polityk, 
Ignacy Daszyński (ilustr. 8). Zapowiedział on daleko idące reformy socjalne. 

Ignacy Daszyńskiego o celach przyświecających rządowi lubelskiemu 
„Nie myślę tu streszczać manifestu rządu lubelskiego. Jest to bardzo ob-
szerne pismo obiecujące niezwłoczne zwołanie Sejmu Ustawodawczego. 
Ta obietnica stała się punktem węzłowym polityki polskiej w najbliż-
szych kilku tygodniach. Sejm Ustawodawczy – którego Regencja zwołać 
nie mogła i nie bardzo chciała, stał się probierzem żądań masy polskiej. 
Narodowa demokracja opierała się idei wyborów sejmowych aż do same-
go niemal ich terminu […]. Pismo rządu lubelskiego zapowiadało dalej 
bardzo daleko sięgające reformy społeczne w interesie ludu pracujące-
go na wsi i w mieście. […] Rozumiem też zupełnie, że kapitaliści polscy 
trzęśli się ze zgrozy wobec tego programu. Ale ponieważ jeszcze bardziej 
trzęśli się wtedy ze strachu przed rewolucją, więc milczeli pokornie, 
wyczekując cierpliwie dni pomyślniejszych… Bo też panowały warunki 
straszne, niosące możliwość najdzikszych wybryków. Przez Polskę waliła 
w dwóch kierunkach ogromna fala jeńców wojennych z zachodu i zdemo-
ralizowanych żołnierzy austriackich ze wschodu. W środku zaś czyhały 
na łup gromady załóg austriackich i bandy dezerterów, rozbijających 
się po drogach. […] Zadanie nasze było jasne: opanować koleje, rozbroić 
załogi, zabrać magazyny wojskowe i dać krajowi administrację.” 

—Ignacy Daszyński, Pamiętniki, Kraków 1926, t. 2, s. 323-324. 

8. Portret Ignacego Daszyńskiego, 
drzeworyt, 1928 r., Biblioteka Narodowa
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Wkrótce po przejęciu od Rady Regencyjnej dowództwa nad wojskiem polskim, 
Piłsudski zwrócił się bezpośrednio do żołnierzy w specjalnym rozkazie. 
Wezwał w nim do ofiarnej służby na rzecz ojczyzny. 

Pierwszy rozkaz Józefa Piłsudskiego do Wojska Polskiego 
z 12 listopada 1918 r. 
„Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku 
bije silniej i żwawiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej 
blasku. Z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z wami 
razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić ma rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia 
jej obywateli. […] Żołnierze! Cały nasz naród staje teraz przed zagadnieniami, 
które rozwiązać będzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu 
swej siły woli. W swoim zakresie zagadnienia te stają przed nami. Rozwiązać 
je będzie nam tym trudniej, że twarda nasza służba nakłada nieraz ciężar 
więcej na uczucia i serca żołnierzy. Zarówno w najradośniejszych, jak i naj-
cięższych chwilach żołnierz musi być opanowanym i zrównoważonym, 
zdolnym do wykonania swego zadania w porządku i dokładnie.” 

—Józef Piłsudski, Pisma wybrane, Wrocław 1999, s. 182-183. 

Powstawaniu polskich instytucji państwowych w listopadzie 1918 r. towa-
rzyszył entuzjazm i wybuchy nieopisanej radości Polaków z powodu końca 
zaborów i widoku pierwszych polskich urzędników. 

Fragment wspomnień Jędrzeja Moraczewskiego z listopada 1918 r. 
„Nie sposób oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską 
w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony! Nie ma „ich”! 
Wolność! Niepodległość! […] W ciągu dwóch dni nie było śladu po sym-
bolach panowania Austriaków. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie 
szalał z radości w tym czasie z całym narodem, ten nie doznał w swym życiu 
najwyższej radości. […] Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na ryn-
kach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał 
do miasta, na rynek dowidzieć się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, 
orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba – na widok polskich 
policjantów i żandarmów.” 

—Przewrót w Polsce, cz. 1, Rządy ludowe. Szkic wypadków czasów wyzwolenia 
Polski do 16 stycznia 1919 roku. Napisał poseł E. K., Warszawa-Kraków 1919, s. 17. 
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Roman Dmowski bardzo sceptycznie odnosił się do roli, jaką odegrał Józef 
Piłsudski po przybyciu do Warszawy i przejęciu władzy.

Wydarzenia z listopada 1918 r. w oczach Romana Dmowskiego 
„Rada Regencyjna również zrozumiała, że jej rola się skończyła i zrezy-
gnowała. Ustępując oddała władzę dyktatorską w ręce wypuszczonego 
właśnie z Magdeburga i odesłanego do Polski organizatora legionów, 
Piłsudskiego. Tym sposobem żywioły rewolucyjne i radykalne zostały za-
dowolone w głównym swym odłamie, który razem z Piłsudskim doszedł 
do rządów. Dyktator, przybrawszy tytuł Naczelnika Państwa, powołał 
gabinet socjalistyczny pod prezydencją Moraczewskiego i wkrótce zaczę-
to robić przygotowania do wyborów celu ulegalizowania nowej władzy 
w kraju już uwolnionym od wojska niemieckiego, które dało się łatwo 
rozbroić, byleby mu pozwolono wrócić do domu.” 

—Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 
1989, t. 1, s. 111-112. 

W ocenie działaczy endeckich świętowanie niepodległości akurat 11 listopada 
nie było uzasadnione. Przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy w listopa-
dzie 1918 r. nastąpiło po tym, kiedy było już wiadomo, że żołnierze okupan-
tów opuszczą terytorium Polski, a Rada Regencyjna zdążyła proklamować 
niepodległość.

Działacz Narodowej Demokracji Stanisław Głąbiński 
o wydarzeniach października i listopada 1918 r.
„Szereg naszych pisarzy, jak mniemam, wskutek niedoceniania wypad-
ków październikowych w Polsce przypisuje wypadkom z 11 listopada 
takie doniosłe znacznie, że skłonni są dopiero od tej chwili rozpoczynać 
datę niepodległości Polski. Starałem się na podstawie faktów dziejo-
wych i osobistych przeżyć wykazać, że zapatrywanie to jest błędne. 
[…] Dzień 11 listopada 1918 był dniem radosnym dla Warszawy i Polski, 
albowiem radosnym był widok ucieczki z kraju wrogów. […] Ale praw-
no-politycznego znaczenia ta ucieczka nie miała, bo opuszczenie przez 
nich kraju było przez nich już w październiku postanowione i ułożo-
ne, a część kraju była już niepodzielnie w posiadaniu Polski. […] Jako 
datę powstania niepodłego państwa polskiego przyjęła była Warszawa 
12 października 1918, jako dzień przejęcia wojska polskiego pod władzę 
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polską20 i zaprzysiężenia tego wojska w dniu 14 października święciła 
Warszawa i cała Polska uroczyście odzyskanie niepodległości narodu. 
Wprawdzie władze okupacyjne były wówczas jeszcze w kraju, ale nikt 
nie rościł sobie pretensji do b. Królestwa Polskiego, albowiem Rosja 
zrezygnowała ze swoich praw dawniej21, Niemcy zaś zobowiązały się 
opuścić kraj za kilka tygodni”. 

—Stanisław Głąbiński, Odkąd Polska jest państwem niepodległem? 
Warszawa 1931, s. 36-37.

W nocy z 17 na 18 listopada 1918 r. wyszła w świat depesza informująca o po-
wrocie Polski na mapy świata. Było to możliwe po przejęciu nadajnika radio-
telegraficznego w warszawskiej Cytadeli z rąk Niemców okupujących miasto. 
Jej autorem był Józef Piłsudski. 

Depesza notyfikująca istnienie Państwa Polskiego
„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom 
i  narodom wojującym i  neutralnym istnienie Państwa Polskiego 
Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. 
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotych-
czas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. 
Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij 
sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski 
staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach 
demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 
sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na 
porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją ko-
mendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, 
nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekona-
ny, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego 
poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.”

—Józef Piłsudski, Depesza iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego, 
w tegoż: Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. V, s. 20.

20 Czyli Radę Regencyjną
21 Po rewolucji lutowej i obaleniu caratu w marcu 1917 r. 
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Zdaniem środowisk prawicowych rząd lubelski miał nierealistyczny program 
społeczny, którego nie można było wcielić w życie w warunkach powojennego 
zubożenia i braku odpowiednich struktur państwowych.

Znaczenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 
w Lublinie powołanego 7 listopada 1918 r. w ocenie współczesnego 
historyka 
„Daszyński w swym manifeście z 7 listopada twierdził, że jego rząd 
>>obalił reakcyjne i ugodowe rządy Rady Regencyjnej<< i przejął wła-
dzę >> całkowicie i niepodzielnie<<. Rząd zakładał nie tyle umacnianie 
struktur państwa czy zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom, 
ile wyzyskanie chwili sprzyjającej rewolucji społecznej. Z pewnością 
nie był to rząd komunistyczny, zdecydowanie dążył do niepodległości 
państwa polskiego […]. Lubelski rząd Daszyńskiego opowiadał się za 
8-godzinnym dniem pracy i prawem do strajku, co znajdowało się wśród 
standardowych haseł ówczesnej lewicy. Zapowiadał też wywłaszczenie 

9. Stanisław Bagieński „Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą 
na placu Saskim w Warszawie”, Muzeum Wojska Polskiego
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bez odszkodowania dla wielkiej i średniej własności ziemskiej, upań-
stwowienie lasów, kopalń, środków komunikacji oraz >>dojrzałych<< 
działów przemysłu. Pozostałe gałęzie przemysłu miały pozostać w rę-
kach prywatnych, ale poddane miały być zarządowi pracowniczemu. 
Propagowano szeroki program obowiązkowych ubezpieczeń (od bezro-
bocia, chorobowego i emerytalnego) oraz wprowadzenie bezpłatnego 
i  koniecznie świeckiego nauczania. Nikt nie przejmował się tym, 
że program ten jest nie do zrealizowania w chwili, gdy nie ma działają-
cego systemu skarbowego, a społeczeństwo jest osłabione i zubożałe po 
wyniszczających działaniach wojennych.” 

—Paweł Skibiński, Polska 1918. Polityka i życie codzienne, Warszawa 2018, 
s. 44. 

Dla środowisk endeckich ważną rocznicą patriotyczną była data powstania 
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu w 1917 r. Na czele tego nieoficjalnego 
rządu polskiego, który państwa Ententy uznały za głównego reprezentanta 
interesów polskich, stanął Roman Dmowski. 

Fragment książki współczesnego historyka o sporach wokół 
upamiętnienia rocznicy niepodległości 
„Po 1918 roku polskie obozy polityczne nie mogły się porozumieć co do 
pierwszego dnia istnienia odrodzonej Polski. Krył się za tym konkretny 
interes partyjny. Powód do chwały. Do dobrej pamięci. Do satysfakcji. 
Uznanie się za odnowiciela Polski dawało prawo do decydowania – albo 
przynajmniej współdecydowania – o losie i polityce kraju przez kolejne 
lata […]. Stronnictwa polityczne przekonywały do uznania własnej pro-
pozycji za najwłaściwszą. […] Z kolei narodowcy z Romanem Dmowskim 
na czele uważali, że Rzeczypospolita zaczęła się odradzać 15 sierpnia 
1917 roku, kiedy w Paryżu powstał Komitet Narodowy Polski (KnP), rok 
później uznany za oficjalną reprezentację Polski. Pozostałe stronnictwa 
polityczne nie podzielały jednak tej argumentacji. Ów dzień nie trafił 
także do świadomości ogółu Polaków. Proalianccy narodowcy przegrali 
w walce o pierwszy dzień niepodległości Polski, nie mając silnej karty 
w ręku. Dzień 15 sierpnia milionom katolików kojarzył się ze świętem 
maryjnym i z pielgrzymami na Jasną Górę, a nie z powstaniem KnP.” 

—Andrzej Chwalba, 1919. Pierwszy rok wolności, Wołowiec 2019, s. 12. 
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Środowiska lewicowe przez cały okres istnienia II Rzeczpospolitej starały się 
kultywować pamięć o rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego. 

Fragment artykułu z socjalistycznego „Tygodnia Robotnika”, 
datowanego na 12 listopada 1935 r. 
„11 listopada parady i  obchody, święci się rocznicę Niepodległości. 
Dlaczego 11–go? Niepodległość została ogłoszona w Lublinie na wolnej od 
okupantów ziemi już 7 listopada. Wówczas to padły historyczne słowa 
Manifestu Rządu Ludowego: Polski chłopie i robotniku! Musisz w swo-
je ręce ująć władzę w Polsce, musisz sam budować gmach niepodległej 
i zjednoczonej Ludowej Rzeczpospolitej Polskiej. I słowa te stały się zwia-
stunem nowej ery życia Polskiego. Rozpoczęły byt niepodległy Polski. 
Ale nie było tam Piłsudskiego, a wielu dzisiejszych bohaterów plackiem 
leżało u stóp wiernej służki okupantów, Rady Regencyjnej. Więc niechęt-
nie wspominają ten dzień. 7 listopada został usunięty w cień, niechaj nie 
straszy wspomnieniami i powtórzeniem władzy w rękach robotników 
i chłopów. Tak zresztą powinno być. Dopiero, gdy ta władza urzeczywist-
ni się, dokonana też zostanie historyczna poprawka w datach.” 

Listopadowe rocznice. Zapomniany dzień, „Tydzień Robotnika”, 12.11.1935 r.  

10. Druk ulotny „XX rocznica odzyskania 
Niepodległości”, przedstawia Józefa 
Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego i Edwarda 
Rydza-Śmigłego, 1938 r., Biblioteka Narodowa
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?

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie, towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych, stanowią – obok podręcznika – znakomite 
wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. W każ-
dym znajdą się propozycje dwu debat z rozpisaną argumentacją, wprowadze-
nie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz materiały źródłowe. 
W  tym roku dotyczą one kwestii dróg prowadzących do odrodzenia 
Rzeczpospolitej w 1918 r.

—
Odzyskanie niepodległości nie było jednorazowym aktem, ale procesem roz-
ciągniętym w czasie. Ze względów praktycznych dla upamiętnienia trzeba 
było wybrać datę symboliczną. Po wielu dyskusjach i blisko dwudziestu la-
tach istnienia II Rzeczpospolitej, Sejm na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. 
zdecydował się przyjąć dzień 11 listopada jako najlepiej odpowiadający takiej 
potrzebie. Warto pamiętać, że był to jeden z możliwych wyborów.

Wybór odmiennych dat na uczczenie odzyskania niepodległości za-
leżał w dużej mierze od światopoglądu i opcji politycznej. Środowiska 
odcinające się od tradycji piłsudczykowskiej miały własne, alternatywne 
propozycje.

Dzisiaj data 11 listopada nie budzi  już dyskusji, jak to było w okresie 
międzywojennym. Celebrowana przez różne środowiska polityczne ma 
charakter najważniejszego święta państwowego.

—Piotr Szlanta




