
DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI  1772 – 1923 
 

KALENDARIUM: 

 

1772 – I Rozbiór Polski ( Rosja , Prusy, Austria) 

1791 – 3.V. – uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

1792 – wojna polsko – rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja 

1793 – II rozbiór Polski ( Rosja i Prusy 

1794- 24 .03. Tadeusz Kościuszko składa przysięgę na Rynku Krakowskim , ogłosił  

     rozpoczęcie powstania zwanego Insurekcja kościuszkowska , 4.04. – zwycięska bitwa nad  

     wojskami rosyjskimi pod Racławicami, 17.04 – powstanie przeciwko zaborcy w  

     Warszawie na czele z szewcem Janem Kilińskim, 22.04- wybuch powstanie w Wilnie , na  

     jego czele stanął Jakub Jasiński, 7.05 – wydanie „Uniwersału Połanieckiego”, 6.06- klęska  

    polskich wojsk  pod Szczekocinami, 10.10 – klęska polskich wojsk  pod Maciejowicami ,  

    ranny Kościuszko dostaje się do rosyjskiej niewoli., 4.11 – wojska rosyjskie pod wodzą  

     Suworowa zdobywają Warszawę( rzeź Pragi), 16 listopada – wojska polskie kapitulują pod  

     Radoszycami, koniec powstania kościuszkowskiego. 

1795  - 24.10 – III rozbiór Polski, 25.11 – abdykacja króla Rzeczypospolitej Obojga  

      Narodów Stanisława A. Poniatowskiego 

1797–  utworzenie Legionów Polskich we Włoszech przez J.H. Dąbrowskiego (I 1797), 

     Józef Wybicki układa pieśń Legionów zatytułowaną „Mazurek Dąbrowskiego”(VII) 

1806 – wkroczenie oddziałów francuskich do Poznania, powstanie Polaków w zaborze 

          Pruskim. 

1807 –  utworzenie Księstwa Warszawskiego ( 7.07.), nadanie Księstwu Warszawskiemu  

     przez Napoleona konstytucji (22.07.), przyznanie chłopom wolności osobistej (21.12.) 

1809 –Wojna z Austrią -19.04 – Bitwa pod Raszynem, 26.04 – Bój o Radzymin, 26.05 – 

      zdobycie  przez wojsko polskie Lwowa, 14.11 – przyznanie Księstwu Warszawskiemu  

    części Galicji Wschodniej z Krakowem i Lubelszczyzną. 

1812 – czerwiec – grudzień wojsko polskie uczestniczy w wyprawie Napoleona na Rosję 

1813 –  16-19.10- „bitwa narodów” pod Lipskiem , śmierc księcia Józefa Poniatowskiego  

             w nurtach  rzeki Elstery  

1815 – Utworzenie Królestwa Polskiego ( 20.06.), nadanie przez cara Aleksandra I 

        konstytucji Królestwu Polskiemu (in. Królestwo Kongresowe). 

1829 – koronacja cara Mikołaja I na króla Polski 

1830 – 29 listopada –wybuch powstania Listopadowego  w Warszawie 

1831 – 25.01 – detronizacja  Mikołaja I , 5.02 – początek wojny polsko – rosyjskiej, 14.02  

   – zwycięstwo wojsk polskich pod Stoczkiem, 19.02 zwycięstwo Polaków pod Wawrem, 

   25 .02. bitwa o Olszynkę Grochowską – Rosjanom nie udaje się zając Warszawy, 30.03 

– wielkie zwycięstwo wojsk polskich pod Dębem Wielkim i Ignaniami26.05 – klęska  

   wojsk polskich pod Ostrołęką, 8.09 – kapitulacja Warszawy, 9.10 – kapitulacja twierdzy  

  Modlin, 21.10 kapitulacja Zamościa – koniec powstania listopadowego 

1860 – czerwiec – listopad –antyrządowe manifestacje ludności Warszawy przeciw  

          polityce carskiej 

1863 – 14.01 – branka w Królestwie Polskim,  mianowanie przez Komitet Centralny 

      Ludwika Mierosławskiego dyktatorem powstania,  22.01 – wybuch powstania 

      styczniowego,11 .03 –dyktatorem powstania zostaje Marian Langiewicz, 17.10 – 

      Romuald Traugutt zostaje dyktatorem powstania 

1864 – 2.03 – carski dekret uwłaszczeniowy dla chłopów w Królestwie Polskim, 

      5.08 – stracenie Romualda Traugutta i Romana Żulińskiego na stokach Cytadeli. 

1882 – utworzenie pierwszej partii robotniczej „Proletariat”- Ludwik Waryński 

1885 – „ rugi pruskie”- usuwanie Polaków , poddanych innych państw z zaboru 

        pruskiego, 

1892  - maj – pierwszy powszechny strajk  robotników w Łodzi, 21.11 – powstaje  

      Polskie Partii Socjalistycznej, której głównym celem jest walka o niepodległość. 

1905 – 1907 – strajk młodzieży szkolnej w Królestwie Polskim, uzyskanie prawa      

     tworzenia prywatnych szkól z polskim językiem wykładowym 

       1906  - masowe strajki szkolne w zaborze pruskim ( Pomorze, Wielkopolska) 



1908– utworzenie w Galicji przez J. Piłsudskiego Związku Walki Czynnej, która była  

      organizacją przygotowującą polskie kadry wojskowe do walki o wolność ojczyzny. 

1910 – tworzenie na ziemiach pod zaborami Drużyn Strzeleckich 

1914 – 1918 – okres I wojny światowej 

1914 – 6.08 – wkroczenie I Kompani Kadrowej do Królestwa Polskiego celem wywołania  

           powstania antyrosyjskiego. 

1915 –zajęcie i okupacja Królestwa Polskiego przez wojska niemiecko – austriackie. 

1916 – „akt 5 listopada” – manifest niemiecki o utworzeniu z zaboru rosyjskiego 

     namiastki państwa polskiego, 6.12 – utworzenie Tymczasowej Rady Stanu jako  

     namiastki rządu dla Królestwa Polskiego. 

1917 - VII – VIII – odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austrii  

    przez legionistów, uwięzienie Józefa Piłsudskiego w twierdzy w Magdeburgu, 15.08.- 

    utworzenie w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego jako władzy polskiej uznanej  

    przez Anglię , Francję  12.09 – utworzenie w Warszawie Rady Regencyjnej przez    

         Niemcy i Austro – Węgry jako najwyższej władzy w Królestwie Polskim. 

1918 – 8.01.- orędzie prezydenta USA Wilsona(  jego 13 punkt mówił o potrzebie  

    powstania państwa polskiego z dostępem do morza), 4.10 – gen. Józef Haller objął 

    z ramienia Komitetu Narodowego P0olskiego ( KNP) dowództwo nad Armia Polską  

   we Francji ( Błękitna Armia), 28.10 – utworzenie w Krakowie rządu lokalnego pod  

   nazwą Polska komisja Likwidacyjna, 7.11. – utworzenie w Lublinie  lokalnego rządy – 

         Tymczasowego Rządu Ludowej Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, 10.11 –  

         Józef Piłsudski przybył z Magdeburga do Warszawy, 11.11 – Rada Regencyjna  

         przekazuje J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzona armią polską, 14.11. –  

         J Piłsudski przejmuje władzę cywilną z rąk Rady Regencyjnej, 18.11 – utworzenie rządu 

centralnego, na jego czele stanął  Jędrzej Moraczewski, 22.11.- J. Piłsudski Tymczasowym 

Naczelnikiem Państwa, 27.12 – wybuch zwycięskiego powstania w Wielkopolsce. 

1919 -  styczeń – czerwiec – pokojowa konferencja w Paryżu ( delegaci Polski – Ignacy Jan 

        Paderewski, Roman Dmowski) Traktat Wersalski ustalał porządek polityczny w Europie  

        po zakończeniu I wojny światowej. 

1919, 1920, 1921 – powstania śląskie: 

 

I Powstanie śląskie trwało od 16 .08 do 24 .08. 1919 roku. Wybuchło w związku z 

aresztowaniem śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej i niezadowoleniem 

ludności polskiej z terroru i represji niemieckich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I 

powstania śląskiego była masakra górników  z kopalni Mysłowice. Jako, że powstanie nie 

było dostatecznie przygotowane, 24 .08.1919 r. Alfons Zgrzebniok, dowódca 

powstania widząc, że nie ma szans na zdobycie większej ilości broni i amunicji, pomoc  nie 

nadejdzie, a Niemcy  ściągają znaczne posiłki, wydał  rozkaz  zaprzestania walk. 

Mimo klęski  powstanie zwróciło uwagę opinii publicznej na Górny Śląsk.      

II Powstanie śląskie trwało od 19/20.08.do 25 .08. 1920 roku. Wymierzone było w 

niemiecką dominację we władzach administracyjnych prowincji i 

zapewnienia bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej. Wybuchło po licznych 

aktach terroru ze strony niemieckiej. W przeciwieństwie do I powstania śląskiego nie był to 

spontaniczny zryw, ale zorganizowane działanie. Zaraz po wezwaniu do walki wygłoszonym 

przez W. Korfantego, w poparciu dla działań Powstańców rozpoczął się na Górnym Śląsku  

strajk  generalny. Dowództwo POW Górnego Śląska, na czele którego stał  A. Zgrzebniok, 

nakazało niezwłoczne rozpoczęcie działań bojowych w 5 okręgach wojskowych. 

Głównym celem II powstania  było wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa („Sipo”) 

z obszaru  plebiscytowego. Cel ten został zrealizowany. W czasie walk  zdobyto 



m.in. Szopienice, , Mikołów, Nikiszowiec, Piekary Śląskie oraz Bytom.  

Powstanie zakończyło się pełnym sukcesem. 

III Powstanie śląskie trwało od 2/3. 05. do 5 .07. 1921 roku. Powstanie, pod 

wodzą Wojciecha Korfantego, miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków wyniku 

plebiscytu na Górnym Śląsku. W kwietniu 1921 roku opracowano plan wystąpienia 

zbrojnego. Walki powstańcze miały cztery etapy. W pierwszej, trwającej od 3 do 10. 05.1921 

r.  Powstańcy śląscy opanowali tereny zakreślone „linią Korfantego”. W dniach 11-

20 .05.1921 r. w drugim etapie  walk, umocnili się na zdobytych terenach, 

broniąc  opanowanych miejscowości. W trzecim etapie, od 21.05. do 6 .06.1921 r. 

miały miejsce  gwałtowne walki  podczas kontrakcji niemieckiej. 5 .07.1921 roku został 

zawarty rozejm. W 1922 roku podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska, według 

której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 

spornego terytorium z Katowicami  włącznie. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń 

węgla, a uzyskane tereny miały ogromne znaczenie dla gospodarki II Rzeczypospolitej. 

1920 – luty przejmowanie z rak niemieckich Pomorza, zaślubiny Polski z morzem – gen. J. 

Haller( 10.02.), 11.07.1920 plebiscyt  na Warmii i Mazurach i Powiślu                                                         

1919 – 1920 – wojna Polsko – bolszewicka, maj1920 – zdobycie Kijowa przez armię 

polską13 – 15.08.1920. Bitwa Warszawska zwana  „Cudem nad Wisłą” ( walki o Radzymin),  

IX – X. 1920 – bitwa nad Niemnem  ( Operacja Niemeńska) 9.10.1920 – zajęcie Wilna przez 

wojsko polskie pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego, 18.10. 1920–  oficjalne 

wstrzymanie działań wojennych na całym froncie  polsko - bolszewickim                                           

1921 – 17.03. – uchwalenie przez Sejm Ustawodawczy Konstytucji zwanej marcową 18.03. – 

podpisanie w Rydze traktatu pokojowego z Rosją Sowiecką koniec wojny                                            

1923 – ostateczne uznanie wschodniej granicy II Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

Życzę przyjemnej lektury i sukcesów w międzyszkolnym konkursie historycznym                

dla klas VI- VIII, który odbędzie się pod koniec  lutego 2021 roku 

  


