
 
Ziemie polskie pod zaborami. 
Przed 1918 rokiem ziemie państwa polskiego były pod wpływami trzech zaborców - Prus, 
Rosji i Austrii. W wyniku zaborów Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Polacy nigdy 
nie pogodzili się z utratą Ojczyzny. Jednocześnie wielokrotnie podejmowane próby 
odzyskania niepodległości nie przynosiły oczekiwanych skutków. Światowy konflikt -  I 
wojna światowa i zaangażowanie się w nią państw – zaborców stał się szansą na odzyskanie 
przez Polskę i Polaków upragnionej wolności.  
W 1914 r. na terenie zaboru austriackiego powstały Legiony Polskie, wktórych skład weszły 
trzy Brygady – I z komendantem Józefem Piłsudskim na czeleoraz II i III dowodzone przez 
Józefa Hallera i  Bolesława Roja. 
 

 



Do legionów Polskich wstępowali Polacy ze wszystkich trzech zaborów. 
 

 
 
Zdjęcie pamiątkowe żołnierzy Legionów Polskich 
 
 

 

Józef Piłsudski przyjmuje honory żołnierzy Legionów Polskich 
 



 

 
 
Żołnierze Legionów Polskich podczas ćwiczeń strzeleckich 
 

 
 
Żołnierze Legionów Polskich podczas przemarszu na linię frontu 
 



W okresie od powołania do później jesieni 1915 r. Brygady Legionów Polskich działały na 
różnych frontach.  
 

 
 

 



W okresie od powołania do później jesieni 1915 r. Brygady działały na różnych frontach.  
W lipcu 1916 r. miała miejsce największa bitwa Legionów - Bitwa pod Kościuchnówką.  

 
 

 
 
 
 



Polacy na terenie ziem polskich systematycznie przejmowali władzę urzędową od byłych 
państw zaborców. 

 
 
 

Na wszystkich budynkach pojawiały się polskie barwy i symbole narodowe.  

 

11 listopada w Warszawie wojska polskie zajęły Pałac Namiestnikowski. 



W dniu 12 listopada 1918 Józef Piłsudskiwydał dwie odezwy. W pierwszej, skierowanej do 
obywateli i obywatelek, poinformował o swoim przejęciu komendy nad wojskiem polskim  
o końcu okupacji Polski. Wyraził apel o zezwolenie okupantom na opuszczenie Polski bez 
kierowania wobec nich gniewu i zemsty oraz w należytym porządku. W drugiej odezwie 
poinformował o prośbie, jaką otrzymał od Rady Regencyjnej, dotyczącej podjęcia utworzenia 
Rządu Narodowego. 

 

16 listopada 1918r. Józef Piłsudski wysłał telegram do rządów państw neutralnych oraz 
uczestniczących w I wojnie światowej, w którym zawiadamiał o powstaniu niepodległego 
państwa polskiego. 

Datę 11 listopada 1918r. uznaje się umownie za początek niepodległego państwa Polskiego  
 - II Rzeczpospolitą. To koniec czasu zaborów rosyjskiego ,austriackiego i niemieckiego na 
ziemiach polskich, trwającego od 1795 r. przez 123 lata. 

11 listopada w Polsce jest największym świętem narodowym.  

W 2021 r. mija 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 


