
Cztery lata, które zmieniły świat.



26 maja 1914 roku na tajnym spotkaniu kilku nastolatków, członków tajnej organizacji „Czarna
Ręka” otrzymało od jej szefa Dragutina Dimitrijevicia pieniądze, broń, granaty oraz instrukcję
dotyczącą zamachu na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.

28 czerwca tego samego roku przed południem samochód księcia i jego żony wjechał na ulice
Sarajewa. Trasa przejazdu była źle zabezpieczona, więc pilnujący policjanci nie mieli szans na
zapobiegnięcie tragedii. Gdy pojazd skierował się w stronę ratusza tłum mieszkańców wyszedł by
przywitać przybyłych gości. Znajdowali się tam również zamachowcy. Jeden z nich stał za blisko, aby
móc odważyć się na oddanie strzału. Drugiemu nie udało się przedrzeć przez tłum. Dopiero trzeci
zdołał rzucić bombę w kierunku księcia, jednak akcja zakończyła się fiaskiem, gdyż zrobił to za
późno. Odłamki zraniły tylko członka eskorty. W związku z zaistniałym zamieszaniem uznali, że akcja
przebiegła pomyślnie. Udali się, więc do jednej z pobliskich kawiarenek. W tym samym czasie
arcyksiążę chcąc odwiedzić rannego oficera nakazał kierowcy jechać do szpitala. Zły traf chciał, ze
ten pomylił drogi i wjechał na ulicę przy której stała feralna kawiarenka. Princip widząc kabriolet
arcyksięcia, wybiegł, podbiegł do auta i dwukrotnie strzelił. Jeden z pocisków ranił śmiertelnie
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, drugi - jego małżonkę Zofię. W kilka minut później oboje nie
żyli. Kiedy policjanci schwytali Principa, ten połknął ampułkę z cyjankiem, ale trucizna okazała się
zbyt słaba i skończyło się jedynie na torsjach. Wszyscy trzej zostali aresztowani. Dnia 29
października przed austriackim sądem stanęli zabójcy arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wszyscy
zostali skazani na ponad 20 lat więzienia. Gdyby nie byli wówczas niepełnoletni, dostaliby
najprawdopodobniej karę śmierci.



Książę
Ferdynand i jego 

żona Zofia.

Para arcyksiążęca 

na kilka minut 

przed zamachem 

(Sarajewo, 

28.06.1914)



Konflikt zbrojny, w którym wzięły udział 33 państwa na przełomie lat 1914-1918 różniący się
znacznie od tych mających miejsce w przeszłości. Walki toczyły się praktycznie na terenie 
całej Europy, a także w Azji i Afryce. O wiele okropniejsza od wcześniejszych wojen. I wojna 
światowa miała daleko idące reperkusje dla rozwoju techniki wojskowej. Pojawiły się nowe 
rodzaje broni przez diametralnie zwiększyła się liczba ofiar. Na polach bitew wprowadzono 
począwszy od samolotów bojowych, poprzez czołgi i artylerię przeciwpancerną, po miotacze 
ognia oraz karabiny maszynowe. Po raz pierwszy użyto gazów trujących, co było 
pogwałceniem konwencji haskiej. Gazy o właściwościach drażniących i paraliżujących 
powodowały niewyobrażalne cierpienia żołnierzy. Po raz pierwszy działania rozgrywały się
równocześnie w powietrzu, na lądzie, na wodzie oraz pod jej powierzchnią. Przyniosła zupełnie 
nowe spojrzenie na prowadzenie wojny. Odtąd kojarzyła się ona z bezsensownąwalką
pozycyjną. Każdego dnia ginęły tysiące żołnierzy, stłoczeni w okopach lub bezsensownie 
atakujący na dobrze ufortyfikowanego wroga. Rok 1914 uznawany jest za koniec XIX wieku. 
Wybuch I wojny światowej zakończył epokę względnego spokoju oraz rozwoju społecznego, 
ekonomicznego kulturalnego. Cały świat wkroczyłw wiek kryzysów ekonomicznych, 
krwawych wojen i totalitaryzmów.

Nie żyją już weterani tej wojny-ostatnim z nich, czynnie uczestniczącym w działaniach 
zbrojnych, okazał się być Claude Stanley Choules, służący w brytyjskiej marynarce wojennej. 
Zmarł on w Australii na przełomie roku 2011. Miał 110 lat.





PRZEBIEG WOJNY



PRZYCZYNY

Wzrost napięcia na arenie międzynarodowej

Dążenie do rozbudowy floty wojennej i pogorszenie stosunków brytyjsko –
niemieckich

Powstanie dwóch przeciwstawnych sojuszów : ententy i państw centralnych

Chęć odzyskania Alzacji i Lotaryngii ( Francja )

Pragnienie poszerzenia wpływów na świecie ( Niemcy )

Rywalizacja o wpływ w Maroku ( Francja i Niemcy ).

Próba odzyskania przez Serbię wspieraną przez Rosję wpływów na 
półwyspie i utworzenie państwa południowych Słowian, która była sprzeczna 
z interesami Austro – Węgier

Odrzucenie ultimatum przedstawionego przez Austro – Węgry rządowi 
serbskiemu po zabójstwie austriackiego następcy tronu Franciszka 
Ferdynanda i jego żony na terenach Sarajewa

Konflikt mocarstw na obszarach pozaeuropejskich

Polepszenie potęgi ekonomicznej poprzez nowy podział terenów 
kolonialnych ( Niemcy )

Opór Wielkiej Brytanii względem polityki niemieckiej

Zbrojenia morskie ( Niemcy )

Kwestia Bałkanów czyli najbardziej zapalnego obszaru Europy



Trójprzymierze

• Niemcy

• Austro – Węgry

• Włochy

Wsparcie w przypadku wojny z Rosją lub Francjąoraz zmiany podziału terytoriów znajdujących siępoza Europą.

Trójporozumienie ( „serdeczne porozumienie” – ententęcordiale )

• Wielka Brytania

• Francja

• Rosja

Zaniepokojenie zbrojeniami morskimi, obawa przed przymierzem niemiecko - astriackim





Niemiecki plan wojenny ( od nazwiska feldmarszałka Alfreda 
von Schlieffena ) miał zapobiec prowadzeniu działań
zbrojnych na dwóch frontach. W tym celu dowództwo 
przewidywało uderzenie zdecydowanąwiększością sił na 
Francję, opanowanie w jak najkrótszym czasie stolicy, a 
następnie przerzucenie wojsk na Wschód do walki z 
Rosjanami, których do zakończenie walk Francji, miały wiązać
walkąwojska austro– węgierskie. Liczona na szybkie 
pokonanie Francuzów. Na pociągach transportujących 
żołnierzy na front widniały napisy m.in. „Na śniadanie do 
Paryża”.



Fakt przystąpienia Niemiec do wojny ich 
społeczeństwo przyjęło z entuzjazmem. Udzielił
się on między innymi młodemu Adolfowi Hitlerowi 
świętującemu wybuch w wiwatującym tłumie 1 
sierpnia w Monachium. Przyszły dyktator szybko 
zaciągnął się do wojska i został wysłany na front.

Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z nowej 
rywalizacji zbrojnej. Albert Einstein, ówczesny 
dyrektor berlińskiego Instytutu Fizyki, napisał w 
liście do swojego przyjaciela takie słowa: „Europa 
w swym szaleństwie przeżywa coś
niewiarygodnego. W takich czasach zdajemy 
sobie sprawę, do jak godnego politowania 
gatunku zwierzęcego należymy”



▪ Gąsienicowy wóz bojowy, przeznaczony do walki z siłami przeciwnika na krótkich i 
średnich dystansach za pomocą prowadzenia ognia na wprost. Ciężki pancerz i duża 
mobilność zapewniają czołgom przetrwanie na polu bitwy, a napęd gąsienicowy 
pozwala na przemieszczanie się z dużą prędkością w trudnym terenie. Czołg jest 
zasadniczym środkiem prowadzenia walki lądowej, zwłaszcza natarcia. .W czasie I wojny 
światowej brytyjski pułkownik Ernest Swinton doszedł do wniosku, że skuteczną osłoną
atakującej piechoty mógłby być opancerzony traktor na gąsienicach. Dzięki poparciu 
Winstona Churchila powstał pojazd nazwany "Mały Willy„ i był w stanie przejechać
przez okopy i rowy strzeleckie. Z racji podobieństwa "Willy'ego" do zbiornika na 
benzynę i w celu zmylenia wywiadu niemieckiego, pułkownik Swinton nadał maszynie 
kryptonim "tank" (zbiornik). Nazwa ta, do dzisiaj w wielu językach oznacza czołg. W 
przeszłości używane było też w innych państwach, w tym w Polsce w latach 20. XX 
wieku.Polska nazwa "czołg" pochodzi od sposobu poruszania pierwszych maszyn, które 
zdawały się powoli czołgać po ziemi na swoich gąsienicach.





Samoczynna, zespołowa broń palna strzelająca amunicją karabinową o kalibrze do 20 
mm. Karabiny maszynowe bardzo często są zasilane taśmą nabojową, gdzie umieszczona 
jest amunicja. W 1862 roku powstał pierwszy nadający się do użytku w praktyce, który 
skonstruował Richard Gatling; Hiram Stevens Maxim w 1883 roku zbudował pierwszy 
karabin maszynowy w pełni automatyczny. Początkowo była to broń defensywna, dopiero 
wprowadzone ręczne karabiny maszynowe nadawały się do działań zaczepnych, mógł je 
bowiem obsługiwać jeden żołnierz. Zasada działania polega na krótkim odrzucie lufy lub 
zdecydowanie częściej długim odrzucie lufy albo odprowadzaniu części gazów 
prochowych przez specjalny otwór w lufie i przewód gazowy .Chłodzenie zapewniała 
ciecz (starsze konstrukcje), obecnie stosuje się chłodzenie powietrzem i łatwo wymienne 
lufy. Pierwotnie przeznaczeniem karabinów maszynowych było niszczenie siły żywej, 
później zaczęto je stosować także do celów przeciwlotniczych, a nawet rażenia lekkich 
pojazdów opancerzonych.





GAZY BOJOWE



Podstawowym zadaniem lotnictwa na początku I wojny światowej było rozpoznanie i korygowanie 
ognia artyleryjskiego. To właśnie rekonesans lotniczy był jedną z przyczyn impasu na froncie 
zachodnim, bo uniemożliwiałwyprowadzenie zaskakującego natarcia. Nad polami bitew, obok 
powszechnie znanych sterowców, pojawiły sięwkrótce pierwsze samoloty . Myśliwce miały za 
zadanie chronić samoloty obserwacyjne, niszczyćmaszyny nieprzyjaciela i nie pozwalać im na 
swobodne operowanie . Samoloty rozpoznawcze obserwowały miejsca w których lądują pociski po 
ich wystrzeleniu przez własną artylerię, ponadto ich załoga nanosiła na mapę rozmieszczenie 
okopów wroga . Samoloty te również alarmowały o wszelkich działaniach armii przeciwnika, 
lokalizowały położenie dział wroga. Z biegiem czasu oprócz lotnictwa zwiadowczego i 
myśliwskiego rozwinęło się także lotnictwo bombowe .Bombowce wzięły swój początek od 
samolotów myśliwskich, których piloci zaczęli obrzucać wojska przeciwnika granatami, a nawet 
cegłami. Później pojawiały się maszyny pozwalające na udźwignięcie większego ładunku, co 
ułatwiało niszczenie celów naziemnych . Pojawienie się lotnictwa wymusiło z kolei wynalezienie 
środków do jego zwalczania, a więc przede wszystkim artylerii przeciwlotniczej strzelającej 
pociskami rozpryskowymi.





Przewidywali oni wojnę krótką i krwawą. Rozwój techniki wojskowej od tego czasu jednak zmienił
oblicze wojny, a siły morskie, które poprzednio pełniły jedynie marginalną rolę, podczas pierwszej 
wojny światowej dawały nadzieję na szybkie rozwiązanie w wojnie lądowej. Brytyjczycy zastosowali 
strategięblokady morskiej, którą skutecznie wykorzystywali dotąd przez stulecia, w swoich wojnach 
z wrogami kontynentalnymi. Niemcy, mimo że dysponowały w tym czasie drugą najpotężniejszą flotą
świata, znacznie ustępowały siłąbrytyjskiej marynarce wojennej Grand Fleet.

Na początku wojny przewidywano, że wrogie marynarki szybko nawiążą ze sobąwalkę i od razu 
zapadną decydujące rozstrzygnięcia. Jednak sytuacja w rzeczywistości wyglądała zupełnie inaczej, 
bo floty przeciwników obawiały się starcia i wyczekiwały pierwszego ruchu z drugiej strony. 
Niemcy, jako że mieli słabsząmarynarkę, unikali starcia, które mogłoby ich drogo kosztować. 
Brytyjczycy nie chcieli z kolei ryzykować klęski, która oznaczałaby militarnąkatastrofę z tego 
względu, że większość zaopatrzenia kraju była dostarczana drogą morską. Tak więc przez dłuższy 
czas okręty brytyjskie i niemieckie wyczekiwały w swoich portach po przeciwnych stronach Morza 
Północnego.





FRONT ZACHODNI

1914

3 sierpnia - atak na Belgię i Luksemburg

Bitwa pod Marną– wojna pozycyjna

1915

22 kwietnia - bitwa pod Ypres. Porażka wojsk niemieckich, 
nie zdobycie Flandrii i nie zrealizowanie planu odcięcia 
Francji od pomocy angielskiej.

Walki w Szampanii

Zatopienie Lusitanii

1916

21 lutego - bitwa pod Verdun ( najkrwawsza bitwa wojny ). 
Śmierć około 500 tysięcy żołnierzy. Rozsławienie 
francuskiego marszałka Philippe Petaina.

31 maja – 1 czerwca - bitwa jutlandzka ( największa bitwa 
morska ) między flotąniemiecką, a angielskąw Cieśninie 
Skagerrak. Nie została rozstrzygnięta.

24 czerwca rozpoczęcie wzmożonego przygotowanie 
artyleryjskiego przez wojska francuskie i angielskie nad 
rzekąSommą. Wywarcie silnego wrażenia na Niemcach.



FRONT ZACHODNI

1917

31 stycznia - ogłoszenie nieograniczonej wojny podwodnej 
przez Niemcy, która bezpośredniąbyła przyczyną
przystąpienia USA do wojny po stronie ententy

6 kwietnia - Stany Zjednoczone wypowiadająwojnęwojskom 
niemieckim

9 – 19 kwietnia - silny atak wojsko angielskich oraz 
francuskich w rejonie Arras

Bitwa pod Caporetto i Piavą

Papieski plan pokoju

1918

18 lipca - druga bitwa nad Marną i Sommą

8 sierpnia - „czarny dzień armii niemieckiej” bitwa pod 
Sommą. Połączone siły ententy pod dowództwem 
Ferdynanda Focha zadały im straszliwąklęskę

11 listopada – podpisanie aktu kapitulacji w Compiegne pod 
Paryżem przez Niemcy.





1914

26-31 sierpnia bitwa pod Tannenbergiem, zwycięstwo Niemiec nad armią rosyjską.

1915

01 – 03 maj bitwa pod Tarnowem

14 maj krwawa bitwa pod Gorlicami wojska niemieckie (gen. Paul von Hindenburg) 
przerwały front . Nowa linia przebiegała od zatoki Ryskiej przez Pińsk po Tarnopol .

Zajęcie Warszawy i całego Królestwa Polskiego

1916 maj-wrzesień zajęcie Galicji przez Rosję – kontrofensywa Aleksieja Brusiłowa .

1917

Rewolucja lutowa i październikowa

Utrata znacznej części ziem przez Rosję

1918

3 marca traktat pokojowy między Rosją Radziecką , a państwami centralnymi- pokój 
brzeski.

11 listopada kapitulacja Austro - Węgier





1914

Zaatakowanie Serbii przez Austro-Węgry

1915

Zajęcie wyżej wymienionego państwa wraz z Czarnogórą

23 maja Austro-Węgry wypowiadająwojnęWłochom

24 lipca przystąpienie Włoch do wojny i opowiedzenie siępo stronie państw sprzymierzonych

Przystąpienie Bułgarii do konfliktu po stronie państw centralnych

1916

18 sierpnia traktat przymierza i konwencja wojskowa pomiędzy Rumunią , a państwami koalicji

27 sierpnia wypowiedzenie Austro-Węgrom przez Rumunię , uderzenie na Siedmiogród

6 grudnia zajęcie Bukaresztu przez Niemców



1917

Zwycięstwo Anglików nad Turcją

27 kwietnia Grecja przystępuje do walki popierając ententę

Zdobycie Bagdadu i Jerozolimy

24 października silne uderzenie sprzymierzonej armii austro-węgierskiej i niemieckiej na Włochy z trzech ich stron. Błyskawiczne zwycięstwo atakujących 
i przełamanie frontu włoskiego

10 grudnia rozejm Rumunii oraz państw centralnych

1918

24 października ofensywa Włochów w kierunku Triestu . Opuszczenie frontu przez Polaków, Czechów, Chorwatów, Węgrów i ich powrót do ojczyzny.

Ofensywa wojsk ententy na Półwyspie Bałkańskim

30 listopada zawieszenie broni Villa Giusti

29 września kapitulacja Bułgarii



FRONTY POZA 
EUROPEJSKIE W 
AFRYCE I AZJI

Ekspedycja dardanelska na bliskim 
wschodzie , podjęta wspólnymi siłami 
angielsko-francuskimi mająca na celu 
opanowanie Cieśnin Stambułu.

1914

Atak Turcji na Rosję

1917

11 marca zajęcie Bagdadu

1918

Zajęcie przez Brytyjczyków większości 
kolonii niemieckich . Chińskie posiadłości 
kolonialne Niemców 19 września zajęcie 
Syrii i Libanu

29 i 30 września kapitulacja Bułgarii i Turcji

Kapitulacja sił niemieckich w Afryce



REWOLUCJA W ROSJI

▪ Konflikt zbrojny spowodował znaczne 
pogorszenie się gospodarki Rosji. Narastały 
antywojenne i antyrządowe nastroje, 
wybuchały liczne strajki, bunty żołnierzy. 
Pod presją stale pogorszającej się sytuacji 
car Mikołaj II abdykował na rzecz swojego 
młodszego brata Michaiła, który korony nie 
przyjął. W ten oto sposób upadła jedna z 
najpotężniejszych monarchii Europy. Nie 
uspokoiło to jednak nastrojów 
rewolucyjnych. W październiku 1917 władzę
przejęli bolszewicy pod wodzą
Włodzimierza Lenina. Wydarzenia te 
przeszły do historii pod nazwąWielkiej 
Rewolucji Październikowej.



▪ Pierwszym z państw centralnych, które się poddało, była Bułgaria, która podpisała zawieszenie 
broni 29 września 1918 roku. Niemcy poprosiły o wstrzymanie ognia 3 października 1918. Kiedy 
cesarz Wilhelm II rozkazał flocie Rzeszy wypłynąć na samobójczy rejs przeciwko marynarce 
brytyjskiej, marynarze niemieccy 29 października 1918 zbuntowali sięw porcie w Wilhelmshaven. 
30 października skapitulowała Turcja. 3 listopada Austro-Węgry poprosiły Włochy o pośrednictwo 
w zawarciu rozejmu i przysłanie warunków zawarcia pokoju. 4 listopada Austria zawarła rozejm, 
po którym cała monarchia się rozpadła. Po wybuchu rewolucji w Niemczech proklamowano 
powstanie republiki 9 listopada, zaznaczając tym samym koniec cesarstwa, ale nie imperium, jako 
że republika ciągle nosiła nazwę „Deutsches Reich”. Cesarz uciekł następnego dnia do Holandii, 
która zgodziła się mu udzielić azylu. 11 listopada 1918 został podpisany rozejm Niemiec z 
państwami ententy w wagonie kolejowym w Compiègne. O godzinie 11 zaczęło obowiązywać
zawieszenie broni i wojska obydwu stron zaczęły sięwycofywać ze swoich pozycji. Formalny stan 
wojny pomiędzy obydwoma stronami trwał jeszcze 7 miesięcy i została oficjalnie zakończony wraz 
z podpisaniem traktatów pokojowych z Austrią, Węgrami, Bułgarią oraz Turcją w Saint-Germain-
en-Laye, Trianon, Neuilly i Sèvres. Traktat pokojowy z Turcją został jednak zerwany przez jej wojnę
z Grecją i ostateczny traktat pokojowy został z nią zawarty w Lozannie 24 lipca 1923.





Wojna, mimo, iż pochłonęła miliomy istnień i zniszczyła wszystko co budowały pokolenia stała się wybawieniem dla polskiej 
niepodległości.

Szczególne dla naszej ojczyzny ważne były ostatnie tygodnie konfliktu. Na przełomie października 1918 Rada Regencyjna w 
stolicy wydała manifest zapowiadający odbudowę państwa polskiego i powołała nowy rząd. W Krakowie powstała Polska Komisja 
Likwidacyjna z Wincentym Witosem na czele, która przejmowała władzę od urzędników austriackich. Członkowie stworzonej przez 
Józefa Piłsudskiego Polskiej Organizacji

Wojskowej przejmowali od Austriaków tamtejsze garnizony. Na Śląsku Cieszyńskim powstała Polska Rada Narodowa, a w Poznaniu 
Naczelna

Rada Ludowa. Na początku listopada socjaliści i lewicowi ludowcy powołali w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej pod wodzą Ignacego Daszyńskiego. W Paryżu już od 1917 roku działał Komitet Narodowy Polski (KNP) kierowany przez 
Romana Dmowskiego, który alianci uznali za oficjalne przedstawicielstwo polskie. Dzięki jego zabiegom powstała tam polska 
armia ochotnicza dowodzona przez gen. Józefa Hallera, a ideę niepodległej Polski oficjalnie poparły Stany Zjednoczone. 
Momentem przełomowym dla sprawy naszej ojczyzny stał się 11 listopada , dzień wejścia w życie zawieszenia broni. Niemcy 
przegrały wojnę, Austro-Węgry rozpadły się, a Rosja pogrążona była w chaosie rewolucji. Żołnierze nie stawiali oporu, gdy 
rozbrajali ich polscy ochotnicy. Na ulicach polskich miast wiwatowano na cześć wolności i niepodległości. Dzień wcześniej przybył
do Warszawy Piłsudski, zwolniony z internowania przez Niemców. Po tych wydarzeniach objął stery w państwie. Oficjalnie 
zawiadomił rządy europejskie o istnieniu wolnej Polski. Powstała nowa II Rzeczpospolita.





Józef Klemens Piłsudski– (ur. 5 grudnia 1867 w miejscowości Zułowo na Litwie, zm. 12 maja 1935 na terenie
Warszawy). Posiadał liczne rodzeństwo: braci – Bronisława, Jana, Adama, Kazimierza, Kacpra oraz siostry -
Helenę ,Marię,Zofię, Ludwikę. Urodziły się także bliźnięta Piotr i Teodora, ale niestety zmarli w wieku 1,5
roku. Był dwukrotnie żonaty z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową (działaczką PPS, nazywaną przez
członków partii Piękną Panią) oraz Aleksandrą. Z tych związków na świat przyszły dwie córki: Jadwiga i
Wanda.Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek
Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów
Polskich (1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii
Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, piepolityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. I wojna
światowa:W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej – wymarzonej wielkiej wojny między
zaborcami – Piłsudski zaangażował się w organizowanie rozmaitych grup paramilitarnych w Galicji. Na
zjeździe zwolenników walki czynnej 25 sierpnia 1912 w Zakopanem był inicjatorem utworzenia Polskiego
Skarbu Wojskowego. 1 grudnia 1912 w obliczu wybuchu I wojny bałkańskiej Komisja
TymczasowaSkonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych mianowała Piłsudskiego naczelnym
komendantem sił wojskowych. W 191 zorganizował w Stróży, koło Limanowej, kurs szkoły oficerskiej
Związku Strzeleckiego. Był tam jednym z wykładowców, publikując także później (pod pseudonimem Z.
Mieczysławski) Geografię militarną Królestwa Polskiego, w której analizował rozlokowanie wojsk
rosyjskich na ziemiach polskich w perspektywie ewentualnych działań wojennych. Na początku 1914
Piłsudski przebywał w Szwajcarii, Francji i Belgii, gdzie wizytował organizowane na obczyźnie oddziały
strzeleckie. Wygłosił tam również szereg odczytów na temat powstania styczniowego i problemów w
tworzeniu polskich sił zbrojnych. Miał również wówczas przewidzieć przebieg nadchodzącej wojny.





IGNACY JAN PADEREWSKI
Ignacy Jan Paderewski (ur. 18 listopada 1860 w Kuryłówce, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) Przyszedłna świat w 
Kuryłówce na Podolu. Matka, Poliksena, zmarła kilka miesięcy po jego narodzinach. Jedynym opiekunem Ignacego i jego 
starszej siostry Antoniny byłojciec - uczestnik powstania styczniowego, który za udziałw nim odbył karę roku więzienia w 
Kijowie, a następnie zarabiałna życie jako administrator jednego z majątków na Podolu. W latach 1872–1878 zdobył
wykształcenie w warszawskim Instytucie Muzycznym, noszącym od 1919 r. nazwę

Konserwatorium Warszawskie. Po ukończeniu szkoły Paderewski utrzymywał się, grając na przyjęciach, komponując i 
wykonując własne utwory, a także udzielając lekcji gry na fortepianie. W 1880 poślubiłAntoninęKorsakównę . W 1881 r., 
po śmierci żony (która pozostawiła go z kalekim kilkumiesięcznym synem Alfredem), wyjechałdoskonalić swój warsztat 
do Berlina.

Polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk. W 1919 sprawował funkcje premiera i ministra spraw 
zagranicznych RP.

Profesor konserwatorium w Warszawie. Kawaler Orderu Orła Białego, francuskiej Legii Honorowej i Orderu Imperium 
Brytyjskiego. Po wybuchu I wojny światowej zacząłprowadzić szeroko zakrojonądziałalnośćdyplomatycznąna rzecz 
Polski i Polaków, wykorzystując swąpopularnośćna Zachodzie. M.in. zbierał fundusze na pomoc ofiarom wojny i był
jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom w Paryżu i Londynie. W 1915 założyłwraz z Henrykiem 
Sienkiewiczem w Vevey Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Tego samego roku wyjechałdo 
Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował swądziałalność. Przed każdym ze swoich występów przemawiałna temat 
postulowanej przez niego niepodległości Polski. W krótkim czasie udało mu się zbliżyćdo doradcy prezydenta Wilsona, 
Edwarda House’a. Później spotkałsię z samym prezydentem, któremu w styczniu 1917 r. przekazałmemoriałna temat 
Polski. Byćmoże z tego powodu sprawa polskiej niepodległości znalazła sięw słynnych 14 punktach Wilsona. W sierpniu 
1917 r. zostałprzedstawicielem Komitetu Narodowego Polski z Romanem Dmowskim na czele.Po powrocie do kraju Józefa 
Piłsudskiego i powierzeniu przez niego misji formowania rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu, również i Paderewski 
powróciłdo Polski. 25 grudnia 1918 pojawił sięw Gdańsku, skąd następnie udał siędo Poznania. Jego przybycie do 
stolicy



▪ Wielkopolski i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem powstania. Po 
przyjeździe do Warszawy, Paderewski spotkał się z Piłsudskim i podjął się roli mediatora pomiędzy nim a obozem 
Dmowskiego. 16 stycznia 1919 zostałpremierem, pełniąc również funkcjęministra spraw zagranicznych.Wraz z 
Romanem Dmowskim jako delegat pełnomocny reprezentowałPolskęna konferencji pokojowej w Paryżu, zakończonej 
podpisaniem traktatu wersalskiego,kończącego I wojnę światową. W tym czasie wsparłgen. Tadeusza Rozwadowskiego 
w jego planach tworzenia Legionu Amerykańskiego, który miałwalczyćw Polsce z bolszewikami. W wyniku tych 
działańpowstała polsko-amerykańska Eskadra Lotnicza im. Tadeusza Kościuszki. Paderewskiemu nie udało się
zrealizowaćwszystkich założeń strony polskiej, jednak dał siępoznać jako sprawny negocjator i dyplomata. Pomimo to 
jego bezpartyjny rząd byłkrytykowany w kraju zarówno przez lewicę, jak i prawicę. Paderewski wiedział, iż jego 
gabinet ma charakter tylko i wyłącznie przejściowy, dlatego w grudniu 1919 podał się do dymisji. Następnie wyjechał
do Szwajcarii, aby odpocząćod polityki. Powrócił jednak do kraju w kulminacji wojny polsko-bolszewickiej w 1920. 
Zostałwysłannikiem rządu polskiego do Ligi Narodów.Wkrótce jednak zrezygnowałz tej funkcji w 1921.W 1922 r. 
wyjechałponownie do USA, gdzie powróciłdo koncertowania. Później zajął się także działalnościącharytatywną za 
,którąotrzymałwiele tytułów i odznaczeń, m.in. tytuł lordowski od brytyjskiego monarchy Jerzego V. Paderewski zmarł
na zapalenie płuc 29 czerwca 1941 r. o jedenastej rano, w pokoju hotelowym

▪ Hotelu Buckingham na Manhattanie



Konferencja pokojowa w Paryżu – konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej, 
trwająca od 18 stycznia

1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Państwa pokonane w I wojnie światowej 
(Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria) nie zostały dopuszczone do konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do 
podpisania. Rosja Radziecka nie została zaproszona, gdyżmocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, który 
podpisał separatystyczny pokój z Niemcami w marcu 1918 (Traktat brzeski). Oficjalnym reprezentantem rządu RP był
Komitet Narodowy Polski na czele z Ignacym Paderewskim i Romanem Dmowskim, poszerzony o reprezentantów 
wyznaczonych przez Naczelnika Państwa (Kazimierz Dłuski i inni). W czasie konferencji zostałpodpisany Traktat 
wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 28 czerwca 
1919. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedłw życie[potrzebne źródło]. Traktat ustaliłwiele granic 
międzypaństwowych w Europie oraz wprowadziłnowy ład polityczny.

Inne traktaty zawarte w czasie konferencji:

Rozejm w Trewirze

Mały traktat wersalski

Traktat pokojowy z Austrią1919

Traktat pokojowy z Bułgarią1919

Traktat w Trianon (z Węgrami)

Traktat pokojowy w Sèvres 1920 (z Turcją)



Rzeszę i jej sojuszników uznano za sprawców wojny, ponoszących odpowiedzialność
za wszystkie szkody

Ustalenie nowych granic Niemiec

Przyznanie Alzacji i Lotaryngii Francji.

Polska odzyskała utracone tereny Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski

Gdańsk staje się wolnym miastem pod patronatem Ligii Narodów

Przeprowadzenie w wielu regionach plebiscytów decydujących o przynależności 
narodowej społeczeństwa do konkretnego kraju.



OGRANICZENIA 
WZGLĘDEM 
PAŃSTWA

NIEMIECKIEGO

Reparacje w wysokości 132 mld marek w złocie na rzecz 
Europy i krajów zaangażowanych

Armia nie może przekraczać100 tysięcy żołnierzy. Służyćma 
głównie do utrzymania porządku wewnętrznego oraz 
pilnowania granic

Wzbroniony zostałprzewóz broni, amunicji, sprzętu 
wojennego do kraju

Siły zbrojne zredukowane i zdemobilizowane

Zniesiona obowiązkowa służba wojskowa

Uznanie niezawisłości Austrii

Zakaz utrzymywania, gromadzenia sił zbrojnych, 
prowadzenia ćwiczeńwojskowych na stałe lub czasowo

Zabronienie utrzymywania lub budowy fortyfikacji w 
odległości 50 km od brzegów rzeki Ren

W skład sił zbrojnych nie powinno wchodzić lotnictwo 
wojskowe, morskie, ani żaden podwodny statek

Utrata większości terenów kolonialnych



Nowy układ sił w Europie prowadził do powstania międzynarodowych 
sojuszy związanych wspólnotą interesów. Wobec zaistniałej sytuacji 
politycznej i gospodarczej nie zdał egzaminu istniejący do tej pory 
tradycyjny porządek, oparty na porozumieniu trzech cesarzy (Austro-
Węgier, Niemiec, Rosji). Po wydarzeniach na Bałkanach i wojnie rosyjsko-
tureckiej (pokój berliński 1878 r.) coraz wyraźniej zarysowały się
sprzeczności między Austro-Węgrami i Rosją, a także Rosją i Niemcami 
(głównie w stosunkach gospodarczych). Konsekwencją tego stało się
zbliżenie austro-węgiersko-niemieckie ugruntowane zawartym w 
Wiedniu w październiku 1879 r. traktatem dwustronnym. Zawierał on m.in. 
postanowienie, że w wypadku zaatakowania jednego z państw przez Rosję, 
drugie pospieszy mu z pomocą. W razie ataku innego państwa - druga ze 
stron zachowa „życzliwą neutralność”. Traktat polityczny wzmocniło ścisłe 
partnerstwo gospodarcze obu krajów. (Z czasem Austro-Węgry stały się
drogą ekspansji Niemiec na Bałkany i Bliski Wschód.)

W maju 1882 r. do dwuprzymierza przystąpiły Włochy. Uzyskały one 
obietnicę zbrojnej pomocy Niemiec i Austro-Węgier w wypadku 
niesprowokowanej agresji ze strony Francji. Zobowiązywały się do 
czynnego wystąpienia po stronie Rzeszy, gdyby ta została zaatakowana 
przez Rosję. Gdyby Rosja napadła na Austro-Węgry, Włochy miały 
zachować „życzliwą neutralność”.

TRÓJPRZYMIERZE





Niemcy stały sięnajgroźniejszym rywalem Wielkiej Brytanii. Na swojej drodze napotykały przeciwdziałania Wielkiej 
Brytanii zaniepokojonej rosnącym niebezpieczeństwem konkurencji gospodarczej ze strony przemysłu niemieckiego 
oraz rozbudową floty niemieckiej. Z interesami brytyjskimi kolidowały również starania Niemiec o uzyskanie wpływów na 
Bliskim Wschodzie. Obszar ten, ze względu na prowadzącą tędy najkrótsządrogę lądowądo Indii oraz bogate złoża ropy 
naftowej, Wielka Brytania chciała podporządkować sobie. W zainteresowaniu Bliskim Wschodem ważną rolęodgrywała 
chęć zabezpieczenia Kanału Sueskiego.

Zaniepokojone poczynaniami Niemiec Francja i Rosja podpisały ze sobą sojusz polityczno-wojskowy (sierpień1892 r.). 
W myśl jego postanowieńFrancja zobowiązywała siędo udzielenia pomocy wojskowej Rosji w wypadku zaatakowania jej 
przez Niemcy lub Austro-Węgry, i odwrotnie: Rosja udzieli pomocy Francji, gdyby nastąpiła agresja ze strony Niemiec, 
Austro-Węgier lub Włoch.Wielka Brytania, czując sięcoraz bardziej zagrożona ze strony zjednoczonych (1871 r.) i 
rosnących w potęgę Niemiec, zrezygnowała ze swej „polityki odosobnienia” i zaczęła szukać zbliżenia z Francją. Mimo 
dzielących te państwa różnic (głównie dotyczących interesów kolonialnych), zawarły one sojusz polityczno-wojskowy, 
tzw. „serdeczne porozumienie” (entente cordiale) w kwietniu 1904 r. Układ ten przewidywał zakończenie sporów 
kolonialnych w Azji i Afryce, a także wspólnąobronę przed naporem Niemiec w koloniach. W 1907 r. podobne 
porozumienie podpisały Anglia i Rosja.

Reasumując: francusko-rosyjska konwencja wojskowa (1892), francusko-brytyjskie „serdeczne porozumienie” (1904), 
brytyjsko-rosyjskie porozumienie (1907) doprowadziły do utworzenia Trójporozumienia (tripleentente).





PRACE WYKONAŁ


