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■ Wydarzenia, czyli najważ-
niejsze informacje chronolo-
gicznie, a w nich między inny-
mi: 
• z prac Komitetu Strajko-

wego; 
  
 
 
 

• z prac Komisji Podzakła-
dowej �SZZ Solidarność 
naszego Oddziału; 

 
 
 
 
 
 
•  

Referendum Strajkowe w 
naszym Oddziale oraz w 
E�EI; 

• Z prac Komisji Międzyza-
kładowej �SZZ „S” E�EA  

 
• Stałe pozycje biuletynu: 

fotoarchiwum Czesława 
Markiewicza, PRL na pla-
katach, Jujka 

Wydarzenia 
 

■ 16 października odbyła się Pielgrzymka do Rzymu z okazji 30 rocznicy 
wyboru Sługi Bożego, Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 
Ponad 2000 członków Solidarności wraz z przewodniczącym Januszem 
Śniadkiem i abp. Tadeuszem Gocłowskim uczestniczyło w pielgrzymce do 
Watykanu z okazji 30-tej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na pa-
pieża. 
Pielgrzymi z wielu regionów wzięli udział w audiencji generalnej, podczas 
której powitano delegację „S” z abp. Tadeuszem Gocłowskim. W krótkiej 
rozmowie z Ojcem Świętym Bene-dyktem XVI Janusz Śniadek przekazał 
papieżowi w imieniu „Solidarności” wyrazy czci i podkre-ślił, że wszyscy 
modlimy się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Abp Kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski, przekazał Ojcu Świętemu dokumen-ty z pierwszej czę-
ści procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. Centralnym punktem 
ob-chodów była specjalna msza św. koncelebrowana w bazylice Św. Piotra 
16 października przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza oraz ponad 200 
kapłanów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modlitwę wiernych odczytali m.in. członkowie władz „S”. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Wyniki Referendum!!!!! 
W naszym Oddziale w referendum wzięło 
udział  851 pracowników, tj. 85,4 % upraw-
nionych do głosowania. 
 
Za strajkiem opowiedziało się 824  
pracowników tj. 96,8 % uczestników referen-
dum. 

11 listopad 1918 roku–  
11 listopad 2008  

90 rocznica odzyskania 
niepodległości 



( na zdjęciu Przewodniczący Komisji Krajowej �SZZ „S”, Janusz 
Śniadek) 

Delegacja „S” z Januszem Śniadkiem, wiceprzewodniczą-
cymi – Maciejem Jankowskim i Jerzym Langerem uczest-
niczyła także w prapremierze filmu „Świadectwo”, nakręco-
nego na podstawie książki ks. kardynała Dziwisza, która 
odbyła się w auli Pawła VI w Watykanie tego samego dnia z 
udziałem Ojca Świętego, wielu kardynałów i biskupów z 
całego świata.  
W premierze wzięli udział też liczni goście z Polski Lech 
Wałęsa z małżonką, przedstawiciele rządu i parlamentu.  
Kardynał Dziwisz mówiąc o filmie podkreślił, że „jest to 
świadectwo Jego świętości”. 
Delegacja „S” spotkała się również z kierownictwem wło-
skiego związku zawodowego CISL. Podczas spotkania roz-
mawiano o skutkach społecznych światowego kryzysu fi-
nansowego, a także o przyszłości europejskiego ruchu 
związkowego. 

———— 
■ 17 października w  świetlicy Rejonu Dystrybucji 
Choszczno odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 
przejścia na rentę kol. Jana Szydłowskiego (poniżej). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Rejonu, koleżanki i 
koledzy oraz współpracownicy.  

Były wspomnienia, kwiaty, życzenia oraz sympatyczna at-
mosfera. Koledze Jankowi życzymy jak najszybszego po-
wrotu do zdrowia . 
 

———— 
■ 22 października odbyło się Posiedzenie Prezydium Ko-
mitetu Strajkowego. 
Brak reakcji na żądania zabezpieczenia interesów pracowni-
czych w procesie prywatyzacji spowodował zaostrzenie 
akcji protestacyjnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(na zdjęciu: członkowie Komitetu Strajkowego 
 

W dniach 5-6.11.2008 na terenie Grupy Kapitałowej Enea 
zostanie przeprowadzone Referendum Strajkowe. Powoła-
no 5 Komitetów referendalnych oraz ustalono treść pytania 
referendalnego.  
Zwrócono się do pracodawców o dostarczenie list pracow-
ników do 27.10.2009.  
Przed referendum zostanie wydany biuletyn informacyjny 
w celu zapoznania pracowników z aktualną sytuacją w  
Enei. 

———— 
 
■ 23 października obradowała Komisja Podzakładowa 
NSZZ Solidarność Oddział Gorzów Wlkp. 
Tym razem nasi przedstawiciele spotkali się w Centrali Od-
działu. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania, wysłu-
chaniu sprawozdania z działalności oraz przyjęciu kolejnych 
czterech osób w szeregi naszej organizacji członkowie ko-
misji zgodnie z przyjętym programem zajęli się następują-
cymi tematami: 
-zapoznano się z wynikami uzgodnień płacowych dotyczą-
cych wypłaty w listopadzie (upoważniono przewodniczące-
go do podpisania stosownego uzgodnienia) 
-akcja protestacyjna-przygotowania do referendum strajko-
wego w dniach 5-6.11.2008. 
-finanse związkowe (podjęto stosowne decyzje odnośnie 
lokowania funduszy związkowych. 
-w sprawach różnych :udzielono 2 zapomóg loso-
wych ,poruszono temat złej jakości ubrań roboczych, 
wsparto społeczny komitet budowy pomnika Marszałka 
Piłsudskiego, urlopy wypoczynkowe-terminy wykorzysta-
nia, omówiono interpretacje nr10, 11, 12 do ZUZP  (posiłki 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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regeneracyjne, zasady wynagradzania inkasentów, taryfa 
pracownicza) 
Ustalono ,że następne spotkanie Komisji odbędzie się w 
Rejonie Dystrybucji Sulęcin. 

————— 
 

■ 28 października w Katowicach obradowała Rada Sekcji 
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. 
Na spotkanie zaproszono przewodniczących Komisji Zakła-
dowych, Międzyzakładowych, Podzakładowych. 

( na zdjęciu od lewej: Tadeusz Dachowski, Barbara Stefaniak– Gnyp, 
Władysław Remiasz) 

Rada Sekcji podsumowała Manifestacje w Warszawie i 
Brukseli . 
Przewodnicząca SKE B. Stefaniak-Gnyp podziękowała 
wszystkim za determinację. Pomimo sezonu  urlopowego 
na manifestacji w Warszawie zjawiło ok. 12 tys. energety-
ków.  
Przedstawiono analizę kosztów organizacji manifestacji. 
Aktualny stan prac nad ustawą o konwersji akcji przedstawił 
Edmund Myszka. 

Relację z prac nad ustawą o emeryturach pomostowych 
przyjętą przez Sejm przedstawili B. Stefaniak- Gnyp, M. 
Brzuśmian, T. Dachowski. 
Przedstawiciele 4 grup (PGE, Turon, Enea, Energa) omówi-
li aktualne problemy w swoich grupach .  
W dniach 5-6 .11.2008 w Enei i Enerdze  odbędą się Refe-
renda Strajkowe. 
Nie zabezpieczenie interesów pracowników w procesach 

prywatyzacyjnych, łamanie zawartych porozumień oraz 
dzika restrukturyzacja zmusiła władze SKE do zaostrzenia 
Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej. 
Wejście w spór z Rządem RP, przeprowadzenie referendów 
strajkowych w całym kraju, strajk generalny to działania 
jakie zostaną  podjęte w celu zmiany polityki prowadzącej 
do likwidacji Energetyki Polskiej –stanowisko w tej sprawie 
przyjęto jednomyślnie. 
Propozycje zmian do Ponadzakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy złożone przez stronę pracodawcy (taryfa pra-
cownicza) przedstawiła B.Stefaniak-Gnyp i T. Dachowski. 

———— 
 

■ 4 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu 
NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. 
Członkowie ZR uzupełnili skład Prezydium o wakat zastęp-
cy Przewodniczącego ZR. 
W tajnych wyborach funkcję tą powierzono kol. Sławomi-
rowi Steltmanowi. 
Wybrano również przedstawiciela ZR do Wojewódzkiej 
Rady Zatrudnienia. Został nim kol. Marek Tymanowski. Do 
współpracy polsko-niemieckiej w ramach programów Od-
ra-Oder i Eures-T wytypowano kol. Zbigniewa Kosińskiego 
oraz Krzysztofa Gonerskiego. 
Przedstawiono informację na temat szkoleń organizowa-
nych przez ZR (prawo pracy, społeczna inspekcja pracy, 
negocjacje) 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zdali relację z ostat-
niego KZD w Wadowicach, który odbył się w dniach 9-
10.10.2008. Członkowie ZR podsumowali manifestacje w 
Warszawie, Paryżu oraz pikietę w Choszcznie. 
Przewodniczący ZR, Jarosław Porwich omówił przygoto-
wania do obchodów 90 rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści i odsłonięcia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Członkowie ZR otrzymali zaproszenia na te uroczystości. 
Sytuację w Enei oraz przygotowania do referendum strajko-
wego przedstawili K. Gonerski i M. Kępiszak. 

————— 
 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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■ 5 i 6 listopada na terenie całej ENEI, w  tym i w naszym 
Oddziale zostało przeprowadzone referendum strajkowe.  

( na zdjęciu: głosowanie  w naszym Oddziale) 

————— 
 

■ 6 listopada zostały ogłoszone wyniki referendum, prze-
prowadzonego na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. 
W referendum wzięło udział  851 pracowników (na 997 
zatrudnionych wraz ze spółkami), tj. 85,4 % uprawnionych 
do referendum. 
Akcję strajkowa poparło 824 pracowników tj. 96,8 % 
uczestników referendum. 
■ 6 listopada do Zarządu  Enea Operatora Przewodniczący 
naszej Komisji, Krzysztof Gonerski skierował Protest w 
sprawie zmniejszenia liczby etatów. 
Zarząd Enea Operatora podejmując uchwałą nr 606/2008 z 
dnia 23.10.2008. 2008 złamał Porozumienie z dnia 7 kwiet-
nia 2008,  w którym strony zgodnie przyjęły do realizacji 
Politykę zatrudnieniowo-płacową na rok 2008. 
W przyjętych dokumentach ustalono, że maksymalny po-
ziom zatrudnienia w roku 2008 dla Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. wynosić będzie 804 etaty. 
Jednostronna zmiana Porozumienia i zmniejszenie liczby 
etatów dla OD Gorzów do wysokości 797 etatów jest niedo-
puszczalne. 
W imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Ene-
a/O Gorzów Wlkp. Zarząd Enea-Operatora wezwany został 
do wycofania się z podjętej uchwały. 

———— 
 

■ 7 listopada w Poznaniu obradował Komitet Strajkowy. 
Podsumowano wyniki referendum, które przywieźli na po-
siedzenie przedstawiciele 5 Oddziałów Dystrybucji. 
W referendum wzięło udział 5907 z ogólnej liczby 7236 
pracowników tj. 81,63%. 
5702 uczestników referendum opowiedziało się za przepro-
wadzeniem strajku tj. 96.53% uczestników Referendum. 
Zostało wystosowana pismo do Zarządu Enea S.A., zapra-
szające na rokowania w ramach prowadzonego sporu zbio-
rowego. 

( od lewej: Marek Boiński, Janusz Śniadecki, Piotr Adamski) 

 
Komitet Strajkowy wydał też komunikat skierowany do 
placówek użyteczności publicznej ostrzeżenie o możliwości 
wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej w 
związku z prowadzonym protestem, oraz prośba o zaopa-
trzenie się w alternatywne źródła energii. Dalsze etapy pro-
wadzonej akcji protestacyjnej będą uzależnione od postę-
pów prac związanych z zabezpieczeniem interesów pra-
cowniczych.  
W zależności od rozwoju sytuacji Komitet Strajkowy bę-
dzie podejmował odpowiednie kroki. 

————  
 

■ 11 listopada w 90 rocznicę odzyskania niepodległości w 
Gorzowie odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskie-
go. 
Msza  Święta w Katedrze, którą odprawił ks. Bp .Stefan 
Regmunt rozpoczęła tegoroczne obchody 90 rocznicy Od-
zyskania Niepodległości w Gorzowie Wlkp. 
Po mszy niepodległościowy korowód: ułani na koniach, 
marszałek Józef Piłsudski w bryczce, orkiestra i kompanie 
honorowe wojska i policji, harcerze z pochodniami, poczty 
sztandarowe wśród których nie mogło zabraknąć pocztu 
Solidarności Enea Oddział Gorzów Wlkp. przemaszerował 
ulicami Gorzowa. 
Tysiące gorzowian witało brawami marszałka Józefa Pił-
sudskiego, w postać którego wcielił się aktor Michał Anioł i 
prawdziwych ułanów na czele korowodu, który przeszedł 
ulicą Sikorskiego do skweru u zbiegu ulic Orląt Lwowskich 
i Estkowskiego vis a vis hotelu Qubus. 
Na Skwerze czekał już odlany z brązu Pomnik Marszałka 
Piłsudskiego na koniu, który powstał staraniem stowarzy-
szenia pod przewodnictwem Zenona Michałowskiego. 
Pomnik powstał  też dzięki działaczom Gorzowskiej Soli-
darności, którzy w osobach Jarosława Porwicha i Waldema-
ra Rusakiewicza czynnie uczestniczyli w pracach stowarzy-
szenia  budowy pomnika. 
Po odsłonięciu członkowie stowarzyszenia przekazali po-
mnik Marszałka  miastu. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy  uczestnicy obchodów 90 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości byli zgodni: nie było piękniejszego Święta 
Niepodległości w Gorzowie . 

———— 
 

■ 12 listopada członkowie Komitetu Strajkowego stawili 
się na Rokowania w ramach sporu. 
Niestety, do nich nie doszło. 
Zarząd Enea S.A. miał ważniejsze sprawy niż zapobieżenie 
strajkowi w firmie. 
W odpowiedzi na nasze zaproszenie do rokowań Zarząd 
zaprosił nas na „spotkanie” w dniu 18.11.2008. 
Zarząd nie uznaje, że jest w sporze zbiorowym. Komitet  
Strajkowy pozostaje w gotowości do rokowań do 
13.11.2008. 
Od 14 listopada 2008 nastąpi zaostrzenie akcji protestacyj-
nej-ogłoszenie pogotowia strajkowego. 

———— 
 

■ 14 listopada przedstawicieli Komitetu Strajkowego udali 
się do Warszawy. 
Wiceminister Skarbu Państwa, Jan Bury odpowiedzialny w 
Ministerstwie za energetykę zaprosił przedstawicieli Komi-
tetu Strajkowego do siedziby MSP w Warszawie. 
W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu  Enea S.A., pan 
Marek Hermach. 
Uczestnicy spotkania wydali wspólny komunikat, w którym 
zapisana jest deklaracja że zostanie przygotowane oświad-
czenie Ministra Skarbu Państwa, które skutecznie zabezpie-
czy interesy pracowników jako potencjalnych akcjonariuszy 
spółki. 
Komitet strajkowy spotka się 17 listopada 2008 i po wysłu-
chaniu relacji uczestników spotkania w MSP podejmie de-
cyzje co do dalszego prowadzenia akcji protestacyjnej. 

———— 
 

 
■ 17 listopada pożegnaliśmy nagle zmar-
łą  koleżankę Irenę  
Pacuske. Po raz kolejny na usta cisną się 
słowa  ks.Twardowskiego- ”Śpieszmy się 
kochać ludzi , tak szybko odchodzą” 
 
 

_________ 
 
■ 17 listopada w Poznaniu spotkał się Komitet Strajkowy. 
Jego członkowie zapoznali się z wynikami rozmów człon-
ków Komitetu Strajkowego z Sekretarzem Stanu Janem 
Burym . 
W nawiązaniu do rozmów  i ustaleń jakie przeprowadzono 
w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie dniu 
14.11.2008 Komitet Strajkowy postanowił do czasu zakoń-
czenia uzgodnień z MSP nie zaostrzać akcji protestacyjnej. 

———— 
 

■ 17 listopada miał miejsce debiut Enei w warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Ze sprzedaży akcji ENEA pozyskała około 2 miliardy zł. 
Do inwestora branżowego (Vatenfal– szwedzka państwowa 
firma energetyczna ) trafiło  82.395.573 akcji, co stanowi 
18,67 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. 
Transza inwestorów instytucjonalnych krajowych wynosi 
1,44 proc. akcji, a zagranicznych 2,63 proc. W transzy inwe-
storów detalicznych jest 0,78 proc. akcji. Cena emisyjna 
Enei została ustalona na 20,14 zł dla inwestorów branżo-
wych i 15,40 zł dla inwestorów instytucjonalnych i detalicz-
nych. 
Zarząd Enea S.A. wystosował zaproszenie do przewodni-
czących organizacji związkowych i reprezentantów załogi 
w organach spółki do spotkania i świętowania debiutu gieł-
dowego w Warszawie. 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea nie przyjęli zapro-
szenia  z powodu nie zabezpieczenia interesów pracowni-
czych w procesie prywatyzacji Enea .Z naszych informacji 
wynika, że podobnie postąpiły wszystkie organizacje związ-
kowe z Enea. 

———— 
 

■ 18 listopada zostało zgłoszone Żądanie, adresowane do 
Enea S.A., Enea Operator sp. z o.o. i większości spółek Gru-
py Kapitałowej Enea. 
Nawiązując do debiutu giełdowego Enea w dniu 
17.11.2008, NSZZ Solidarność Enea wystosował żądanie 
zabezpieczenia środków na jednorazową wypłatę świadcze-
nia pieniężnego dla pracowników : 
-którzy nie nabyli uprawnień do akcji pracowniczych 
(zatrudnili się po momencie komercjalizacji -1993r.) 
- którym zegar prywatyzacyjny zatrzymał się w związku z 
przejściem do spółki córki, 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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- którzy przed momentem komercjalizacji przeszli do spół-
ek zależnych i tym samym utracili prawa do akcji pracowni-
czych. 
Żądamy zidentyfikowania ww. pracowników i  przedsta-
wienie sposobu zgromadzenia środków w terminie do 24 
listopada. 

_________ 
 
■ 24-25 listopada w Pieczyskach obradowała Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA. 
Obrady rozpoczęła msza św., odprawiona w intencji zmarłe-
go trzy lata temu kol. Bernarda Paszkiewicza, Przewodni-
czącego Komisji Podzakładowej w Bydgoszczy 

Członkowie Komisji zajmowali się następującymi temata-
mi: 
• Polityka płacowa na lata 2009– 2012. Zapoznano się 

z propozycją Tabeli Płac i zasadami jej budowy. 
• Polityka zatrudnieniowo– płacowa. Na 2008 rok. W 

tej sprawie zostało przyjęte następujące stanowisko:   
Komisja Międzyzakładowa �SZZ Solidarność wzywa 
Zarząd Enea-Operatora Sp. z o.o. do wycofania 
Uchwały nr 606/2008 zmieniającej liczbę  etatów w 
Oddziałach Dystrybucji  na 2008 r. W/w uchwała 
łamie porozumienie zawarte w dniu 7.04.2008 w 
sprawie przyjęcia polityki zatrudnieniowo płacowej 
w 2008.Podejmowanie uchwał łamiących zawarte 
porozumienia uważamy za niedopuszczalne. 
     
• Struktura Organizacyjna. Na zaopiniowanie mamy 

czas tylko do 30 listopada 2008 r. 
• Spór zbiorowy. Zapoznano się z relacją z przebiegu 

akcji protestacyjnej , wynikami referendum strajko-
wego, spotkania w MSP przedstawicieli komitetu 
strajkowego 

• Opinia prof. Sołtysińskiego- zapoznano z jej wnio-
skami dotyczącymi akcji pracowniczych. 

• Sprawa samoztrudnienie inkasentów w STEREN. 
• Kandydat Komisji na sekretarza Sekcji Krajowej 

Energetyki NSZZ Solidarność.  

• Ubezpieczenia pracownicze– aktualny stan prac nad 
wdrożeniem w grupie kapitałowej ENEA. 

 
———— 

 
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z 
mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się 
doprowadzić do odzyskania niepodległości.  
Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział 
wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodle-
głość. W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw soju-
szu Niemiec i Austro- Węgier. W rezultacie również na 

ziemiach Polski wytworzyły się 
stronnictwa prorosyjskie i proau-
striackie. 
Orientację prorosyjską reprezentowa-
li ludzie związani z Ligą Narodów i 
endecją (Narodowa Demokracja) z 
Romanem Dmowskim na czele. Za 
głównego przeciwnika uznawali oni 
Prusy.  
 

Koncepcja proaustriacka narodziła się w 
oparciu o Polską Partię Socjalistyczną z 
Józefem Piłsudskim na czele. Z powodu 
szerszej autonomii w Galicji, planowali 
oni wprowadzenie własnych sił zbroj-
nych do Królestwa Polskiego, a następ-
nie wybuch powstania przeciwko Rosji. 
Na wyzwolonych terenach miał powstać 
zalążek państwa polskiego, które stop-

niowo miało odzyskać dawne terytorium. 
Po wybuchu wojny Piłsudski zaproponował Austrii pomoc 
wojskową poprzez wywołanie powstania w Królestwie 
Polskim. Już w 1914 granicę z Rosją przekroczył pierwszy 
polski oddział - Pierwsza Kadrowa Kompania Strzelców. 
Wysiłki Piłsudskiego były jednak nadaremne - ludność 
miała dość zrywów i nie udało się wywołać powstania. 
Postanowiono zatem stworzyć Legiony Polskie. Brały one 
czynny udział w walce na frontach I wojny światowej. W 
przypadku endecji działalność polityczna nie przyniosła 
rezultatów, utworzono co prawda komitety obywatelskie i 
Komitet Narodowy Polski, ale Rosjanie zignorowali je. 
Pierwszym widocznym efektem działalności politycznej 
był Akt 5 listopada. Proklamował on "samodzielne Króle-
stwo Polskie", utworzone z ziem zaboru rosyjskiego. Oczy-
wiście chodziło jedynie o zachęcenie Polaków do walki 
przeciwko Rosji, a deklaracja była tylko wabikiem na re-
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krutów. Powstały jednak początki organizacji państwa w 
postaci Tymczasowej Rady Stanu pełniącej funkcję rządu. 
Kolejnym przełomem była rewolucja w Rosji. Władze re-
wolucyjne postanowiły możliwie dużo obiecać, a potem po 
ustabilizowaniu się sytuacji "renegocjować". Powstały no-
we polskie jednostki: Dywizja Strzelców Polskich (IV 19-
17), I Korpus Polski (VII 1917) oraz armia polska we Fran-
cji (VI 1917). Kiedy Polacy mieli już własne siły, zbrojne 
państwa centralne zauważyły zagrożenie. Polskie jednostki 
miały złożyć przysięgę wierności. W wyniku odmowy roz-
wiązano I i III brygadę legionów, a żołnierzy internowano. 
Piłsudski znalazł się w Magdeburgu. Ponieważ państwa 
centralne pokonały Rosję, Polacy przestali być potrzebni 
jako samodzielny naród. Spowodowało to spadek zaintere-
sowania sprawą polską. Jednakże Rosja, podpisując traktat 
brzeski, spowodowała zerwanie wszelkich zobowiązań 
zachodnich aliantów. Teraz to państwom Ententy zaczęło 
zależeć na silnej Polsce. Ponadto polskie oddziały w armii 
austriackiej zbuntowały się, a przez Królestwo Polskie 
przetoczyła się fala strajków. 
Koniec I wojny spowodował chaos w całej Europie. Na 
terenach zaborczych rozpoczęło się spontaniczne rozbraja-
nie wycofujących się oddziałów niemieckich. Polacy oczy-
wiście od razu rozpoczęli od walki politycznej między so-
bą. Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powoła-
nie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w 
nocy 6-7 listopada 1918 spowodowało ustabilizowanie się 
sytuacji. Przełomowym momentem było przybycie do 
Warszawy Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on mia-
nowany naczelnym dowódcą wojska polskiego. Politycy w 
kraju porozumieli się wreszcie z przebywającym na emi-
gracji rządem Dmowskiego i utworzono rząd z Jędrzejem 
Moraczewskim na czele. Wydał on dekret 22 listopada 
mianujący Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Pań-
stwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku udało się 
ustabilizować sytuację w kraju. Było to praktyczne uzyska-
nie niepodległości, potwierdzone następnie w licznych wal-
kach zarówno na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami. 
Wywalczone ziemie zostały później przyznane Polsce. 
Kształtowanie się granic Polski 
Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez Polskę, trze-
ba ją było jeszcze zachować. Oprócz postanowień traktatu 
wersalskiego, w kształtowaniu się powojennej Polski dużą 
rolę odegrały walki toczone z państwami sąsiadującymi. 
Postaram się zatem przybliżyć przebieg procesu kształto-
wania się granic II Rzeczypospolitej. 
Na zachodzie w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 roku wybu-
chło powstanie. Powstańcom udało się zaskoczyć władze 
niemieckie zajęte tłumieniem powstania robotników w 
Berlinie. Dzięki akcjom powstańców dowodzonych przez 
gen. Józefa Dowbora- Muśnickiego udało się wyzwolić 
województwo poznańskie. Powodzenie powstania miało 
duże znaczenie dla przebiegu konferencji w Paryżu. Mo-
carstwa zachodnie zostały bowiem postawione przed fak-

tem dokonanym. Niestety, w pozostałych kwestiach posta-
nowienia nie były korzystne dla Polski. Podjęte zostały de-
cyzje o plebiscytach na następujących terenach: Powiślu, 
Warmii i Mazurach, Górnym Śląsku. Polska otrzymała w 
zasadzie tereny już zajęte czyli obszary Pomorza Gdańskie-
go (bez Wolnego Miasta Gdańsk pozostającego pod opieką 
Ligi Narodów) Wielkopolskę i okolice Działowa. W wyni-
ku przeprowadzonych plebiscytów Polacy utracili Warmię, 
Mazury i Powiśle. 11 lipca 1920r. zyskano jedynie kilka 
wsi z prawego brzegu Wisły. W wyniku totalnie niecelnej 
polityki polskiej, utracony został Górny Śląsk, mimo sil-
nych tendencji narodowościowych przejawiających się w 
powstaniach śląskich, krwawo stłumionych przez Niem-
ców. O ile można jeszcze zrozumieć politykę Polski z okre-
su 2 pierwszych zrywów czyli sierpnia 1919 i sierpnia 
1920r. Polska toczyła wtedy wojnę z ZSRR i walczyła o 
wschodnią granicę, to opuszczenie powstańców podczas 
trzeciego powstania z maja 1921r uważam za błąd. Po-
wstańcy opanowali przecież część terytorium plebiscyto-
wego i dzięki pomocy Polski mogli osiągnąć sukces.  
Tak się jednak nie stało i powstanie zostało stłumione. Wal-
ki na wschodzie zaczęły się, gdy tylko Niemcy zaczęli się 
wycofywać. Już 1 Listopada 1918r doszło do starć z Ukra-
ińcami. Walki te oprócz Lwowa objęły całą Galicję. Podob-
nie rzecz się miała na terenach Litwy.  
 
 
Walki między wojskami polskimi a radzieckimi trwały od 
grudnia 1918r. Spowodowane to było polityką Piłsudskie-
go, który pragnął utworzyć jak najszerszą strefę oddzielają-
cą Polskę od ZSRR. 
Mimo potępienia działań polskich przez mocarstwa zachod-
nie, w kwietniu 1920r. Polacy decydują się na ofensywę na 
Ukrainie. Jednak Rosjanie, którzy uporali się już z kontrre-
wolucjonistami, odpowiadają miażdżącym kontruderze-
niem. Armia Czerwona dowodzona przez marszałka Tucha-
czewskiego staje na przedpolach Warszawy. W sierpniu 
dochodzi do osławionego "Cudu nad Wisłą". W rzeczywi-
stości Tuchaczewski miał niewielkie szanse na zdobycie 
Warszawy. Polskie wojska były znacznie lepiej wyszkolone, 
walczyły na własnym terenie i wiedziały, że bronią stolicy, 
zaopatrzenie Armii Czerwonej było rozciągnięte na długim 
odcinku. Poza tym, wbrew pozorom, Tuchaczewski borykał 
się z brakiem odpowiedniej liczby żołnierzy, co uniemożli-
wiło mu zabezpieczenie skrzydeł. Dzięki bohaterskiej obro-
nie polskich oddziałów gen. Franciszka Latinika, które od-
pierały kolejne fale szturmujących Czerwonoarmistów, uda-
ło się wyprowadzić kontruderzenie na skrzydło wojsk bol-
szewickich. Armia gen. Władysława Sikorskiego, trzykrot-
nie słabsza niż siły bolszewickie, natarła na wschodni brzeg 
Wkry, a potem na Nasielsk. Ciężkie boje toczyły się przez 
następny dzień, kiedy to sowieckie armie podjęły atak na 
całym odcinku. Rosjanom nie udało się jednak odzyskać 
inicjatywy. 16 sierpnia rozpoczęło się uderzenie znad Wie-
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prza, dzięki przełamaniu sowieckiego frontu Polakom udało 
się wyjść na tyły armii Tuchaczewskiego i zmusić go do 
odwrotu. Już 18 sierpnia Polacy otrzymali rozkaż pościgu 
za wycofującym się nieprzyjacielem. Zawieszenie broni 
kończące walki na froncie wschodnim zostało podpisane 8 
Października 1920r. W wyniku rozmów pokojowych w 
marcu 1921r podpisano pokój w Rydze kształtujący granicę 
wschodnią Polski. 
(Źródło: Internet) 

 

Z fotograficznego Archiwum 
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