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Słowo wstępne

Powołany w styczniu 2018 roku Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, za swój zasadniczy cel przyjął 
działalność naukową, popularyzatorską oraz edukacyjną, związaną z przeszłością i teraźniejszo-
ścią regionu. Do pierwszych zadań Instytutu należy przypomnienie wydarzeń z listopada 1918 
roku, związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości, a jedną z najważniejszych inicjatyw, 
jest przygotowanie programu edukacji regionalnej, a w jego ramach - pierwszej lekcji poświę-
conej sytuacji w Zagłębiu Dąbrowskim w listopadzie 1918 roku. Tak się bowiem składa, że po 
latach PRL-owskiej propagandy Zagłębie powszechnie kojarzone jest z działalnością antypań-
stwowych Rad Delegatów Robotniczych, całkowicie natomiast pomija się rolę tego obszaru  
w procesie odradzania się państwa polskiego. 

Wydarzenia z 1918 roku skłaniają do refleksji nad drogami, które przez 123 lata zaborów pro-
wadziły do odbudowy wolnej Polski. Każdy obszar ma swoją własną drogę do Niepodległej, 
którą wyznaczała walka lokalnych społeczności o ojczyznę. Tak też jest w przypadku miast i wsi 
Zagłębia Dąbrowskiego, w przeszłości obszarów Zachodniej Małopolski, której mieszkańcy 
zmagania o ocalenie Rzeczypospolitej podjęli jeszcze w czasie powstania kościuszkowskiego,  
a w każdym kolejnym zrywie insurekcyjnym oddawali daninę krwi w imię odzyskania wolności 
i niezależności. 

Przygotowanie lekcji o wydarzeniach listopada 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim  
zrealizował Zespół do spraw edukacji regionalnej Instytutu Zagłębia Dąbrowskie-
go, w składzie: dr Paweł Duda, dr Paweł Matyszkiewicz, mgr Dorota Szewczyk oraz prof. 
dr hab. Dariusz Nawrot. Ma ona dwie wersje, przeznaczone dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów oraz dla uczniów szkół średnich, dostępne na stronie Instytutu  
(www.instytutzaglebiadabrowskiego.pl).

Lekcja powinna uświadamiać, że niepodległość nie była dana 11 listopada 1918 roku, ale skła-
dały się na nią działania kolejnych pokoleń Polaków. Przypominamy w niej wydarzenia zwią-
zane z czynem legionowym w czasie I wojny światowej, w którym Zagłębie Dąbrowskie miało 
chwalebny udział, zasilając licznymi ochotnikami szeregi Legionów Polskich. Przywołujemy 
również fakty związane z wydarzeniami z 1918 roku, dając szczegółowy opis kształtowania 
się w listopadzie władz polskich w Zagłębiu Dąbrowskim. Pamiętamy przy tym, że bez zaan-
gażowania mieszkańców regionu w walkę o Polskę i żywej w nim tradycji niepodległościowej,  
nie byłoby Zagłębia Dąbrowskiego wśród ośrodków odbudowujących polską państwowość  
w 1918 roku.

prof. dr hab. Dariusz Nawrot 
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Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim
Opracowanie merytoryczne dla uczniów i nauczycieli

Czyn patriotyczny w Zagłębiu Dąbrowskim

Zagłębie Dąbrowskie to region geograficzno-historyczny w zachodniej Małopolsce, na po-
graniczu z Górnym Śląskiem. Zaczął się on wyodrębniać po III rozbiorze Rzeczypospolitej 
w 1795 roku i początkowo znalazł się w granicach Prus, potem w Księstwie Warszawskim  
i w Królestwie Polskim pod władzą Rosji. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił gwałtowny 
rozwój regionu, a już na początku XX wieku Zagłębie Dąbrowskie było jednym z najbardziej 
uprzemysłowionych i zaludnionych regionów zaboru rosyjskiego. Powstały tu liczne kopalnie, 
huty fabryki, przez co obszar ten stał się skupiskiem wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. 
Najsilniejsze wpływy w regionie zaczęły zyskiwać partie polityczne stawiające sobie za cel 
obronę praw robotników, takie jak Polska Partia Socjalistyczna (PPS) oraz Socjaldemokracja 
Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz Narodowy Związek Robotniczy (NZR) podległy 
Stronnictwu Narodowo-Demokratycznemu (endecja).
 
W Zagłębiu Dąbrowskim silne były tradycje niepodległościowe. Mieszkańcy tego obsza-
ru czynnie uczestniczyli w insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku, powstaniu styczniowym 
1863 roku oraz rewolucji 1905 roku. W 1914 roku wybuchła I wojna światowe, a polscy za-
borcy znaleźli się we wrogich sobie obozach – państwa centralne (Niemcy i Austro-Węgry)  
walczyły z Rosją. Rozpoczęcie wojny rozbudziło nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości.  
Zagłębie Dąbrowskie było kluczowym obszarem w planach Józefa Piłsudskiego, który przy  
poparciu państw cen-
tralnych chciał tutaj 
rozpocząć antyrosyj-
skie powstanie latem 
1914 roku. Ostatecz-
nie do powstania nie 
doszło ze względu na 
wycofanie wojsk Ro-
syjskich. 

Spotkanie wojsk państw centralnych w Trójkącie Trzech Cesarzy, 15 wrzesień 1914 r.
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Zagłębie Dąbrowskie w czasie wielkiej wojny

2 sierpnia 1914 roku obszar Zagłębia został zajęty przez wojska niemieckie, a następnie po-
dzielony na dwie części: niemiecką (zachodnią), obejmującą m.in. Sosnowiec, Będzin, Czeladź, 
Zawiercie oraz austriacką (wschodnią): obejmującą m.in. Dąbrowę Górniczą, Zagórze, Olkusz.
W czasie trwania wojny Zagłębiacy (przede wszystkim robotnicy) ochoczo wstępowali do for-
mujących się na tym obszarze oddziałów strzeleckich, a potem legionowych podlegających 
państwom centralnym. 

Ogółem w regionie do 1916 roku 
zrekrutowano blisko 2500 ochot-
ników. W 1915 roku w Dąbro-
wie Górniczej, znajdującej się 
pod okupacją austriacką, powo-
łano Okręgową Radę Narodową  
Zagłębia Dąbrowskiego. Była 
to organ o charakterze narodo-
wym współpracujący z państwa-
mi centralnymi, grupujący ludzi  
o różnych poglądach politycznych, 
stawiający sobie za cel organizację 
życia politycznego w Zagłębiu  
i opowiadający się za odzyskaniem 
po wojnie niepodległości. 

W listopadzie 1916 roku władcy Niemiec i Austro-Węgier 
 wydali Akt 5 listopada, w którym zapowiadali przyszłą suwe-
renną władzę polską na ziemiach Królestwa Polskiego i po-
woływali do życia Tymczasową Radę Stanu. Akt ten spotkał 
się z pozytywnym przyjęciem Okręgowej Rady Narodowej 
Zagłębia Dąbrowskiego, która wezwała lokalne społeczeństwo 
do zaangażowania w budowę państwowości i uznania Tymcza-
sowej Rady Stanu za  legalny rząd polski. Wyrazem nadziei na 
szybkie odzyskanie ojczyzny były organizowane w 1917 roku w 
całym regionie za zgodą państw centralnych huczne obchody 
setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Szwadron 3 Pułku Ułanów przed Pałacem Miroszewskich w Będzinie, 1918 r.

Odezwa Okręgowej 
Rady Narodowej Zagłębia 

Dąbrowskiego
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Uroczystość odsłonięcia popiersia T. Kościuszki w Granicy (Maczki), 21 październik 1917 r.

Obchody 100 rocznicy śmierci T. Kościuszki w Czeladzi, 1917 r. Pomnik T. Kościuszki w Sosnowcu
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Wyzwalanie wschodniej części Zagłębia spod okupacji austriackiej

Jesień 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła się od fali strajków. Powodem był przede 
wszystkim sprzeciw przeciwko rządom przegrywających wojnę okupantów, których polityka 
doprowadziła do wzrostu bezrobocia, spadku wynagrodzeń, katastrofalnych braków w zaopa-
trzeniu i ogólnie drastycznie pogarszających się warunków bytowych mieszkańców Zagłębia. 
Trzytygodniowy strajk powszechny zainicjowany przez górników w październiku ogarnął 
strefę pod okupacją niemiecką i przeniósł się na wschodnią część regionu, zarządzaną przez 
władze austro-węgierskie.

7 października 1918 roku powołana przez Tymczasową Radę Stanu - Rada Regencyjna  
w orędziu do narodu polskiego zapowiedziała utworzenie niezwisłego państwa, obejmującego 
wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza. 31 października szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego generał Tadeusz Rozwadowski, korzystając z rozpadu monarchii habsbur-
skiej, wydał rozkaz do Polaków służących w armii austro-węgierskiej, by złożyli przysięgę na 
wierność państwu polskiemu. W tym samym dniu z obszaru Zagłębia okupowanego przez 
Austro-Węgry zaczęły wycofywać się oddziały wojskowe. Koszary w Dąbrowie Górniczej opa-
nowali członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej i byli legioniści pod komendą podpo-
rucznika Władysława Wąsika, wsparci przez Polaków z oddziałów austriackich. Dowództwo 
wojskowe na obszarze okupacji austro-węgierskiej w Zagłębiu objął z ramienia Rady Regen-
cyjnej pułkownik Witold Filimowski. Sformowano tu dwie kompanie Wojska Polskiego, które 
w najbliższych dniach uczestniczyły w rozbrajaniu żołnierzy państw centralnych. Oprócz jed-
nostek POW dużą aktywność w rozbrajaniu okupantów wykazywali przedstawiciele środo-
wisk socjalistycznych, którzy dzielili się na radykalnych i umiarkowanych. Radykalnymi byli 
przedstawiciele SDKPiL i PPS-Lewica, którym przewodził Henryk Bittner. Wzywali oni 
do przeciwstawienia się Radzie Regencyjnej i przejęcia władzy w regionie przez proletariat. 
Formowali również oddziały Czerwonej Gwardii. 

Bardziej umiarkowani byli przedstawiciele PPS skupieni w Okręgowym Komitecie Robot-
niczym z Kazimierzem Kuczewskim na czele. Opowiadali się oni w pierwszej kolejności za 
odzyskaniem niepodległości, a następnie za przeprowadzeniem reform społecznych. Chcąc 
zachować ład i porządek wśród lokalnej społeczności zaczęli tworzyć Milicję Ludową

W 1917 roku nastąpiła zmiana sytuacji politycznej. Rewolucje lutowa, a następnie paździer-
nikowa w Rosji, jak również niechęć państw centralnych do rozszerzania kompetencji władz 
polskich wpłynęły na postawę PPS, która podjęła decyzję o zerwaniu współpracy z władzami 
austro-węgierskimi i niemieckimi. Animozje między państwami centralnymi a polskimi orga-
nizacjami niepodległościowymi pogłębił tzw. „kryzys przysięgowy” (lipiec 1917). Ostateczny 
cios aktywistom (nazwa zwolenników współpracy z państwami centralnymi) zadało ujaw-
nienie krzywdzących dla sprawy polskiej postanowień pokoju brzeskiego z marca 1918 roku, 
przeciwko którym protestowano między innymi na wiecach w Sosnowcu. 
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Z inicjatywy środowisk lewicowych w Zagłębiu zaczęto tworzyć tzw. Rady Delegatów  
Robotniczych, czyli organy przedstawicielskie robotników. W Dąbrowie Górniczej wybory  
do Rad odbyły się w dniach 5-7 listopada. Przewagę w nich zdobyła umiarkowana PPS. 
Wkrótce Kuczewski powołał Radę Komisarzy Ludowych której udało się we współpracy  
z POW przejąć władzę w Dąbrowie, m.in. aresztując przedstawicieli Rady Regencyjnej.  
Ostatecznie Kuczewski uznał zwierzchność utworzonego w Lublinie Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 

Żołnierze polscy uczestniczący w mszy św. przed Szkołą Górniczą „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, 1918 r..
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Uspokojenie sytuacji

Ostatecznie w wyniku wydarzeń z dwóch pierwszych dekad listopada 1918 roku w Zagłębiu 
Dąbrowskim ukształtowały się dwa komisariaty podlegające Rządowi Lubelskiemu i obejmu-
jące tereny byłej okupacji austro-węgierskiej oraz niemieckiej. Na ich czele stanęli przedsta-
wiciele dwóch rywalizujących obozów: socjalistów z PPS we wschodniej części (Kuczewski) 
i endecji w zachodniej (Falkowski). Dodatkowo na obszarze Zagłębia działali radykałowie  
z SDKPiL i PPS-Lewicy, dominujący w Radach Delegatów Robotniczych i odrzucający 
budowę niepodległego państwa na rzecz powszechnej proletariackiej rewolucji. Współpraca 
Falkowskiego i Kuczewskiego mogła trwać tylko w czasie rozbrajania wojsk okupacyjnych  
i przejmowania administracji oraz w dniach zagrożenia wybuchem niekontrolowanej rewolu-
cji, którą skłonni byli wywołać radykałowie. Poza tym obie strony różniły poglądy na kwestie 
społeczne i gospodarcze. 

Sytuację zmieniło powołanie 18 listopada 1918 roku rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Zgodnie 
z postanowieniami nowego premiera, zreorganizowano władze podległe rządowi na obsza-
rze Zagłębia Dąbrowskiego. Obwód sosnowiecki połączono z dąbrowskim w ramach jednego 

Wyzwalanie zachodniej części Zagłębia spod okupacji niemieckiej

Podobnie przedstawiał się proces wyzwalania zachodniej części Zagłębia Dąbrowskiego.  
Akcja rozbrajania Niemców w Sosnowcu rozpoczęła się w nocy z 10 na 11 listopada. Bra-
li w niej udział członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członkowie POW, stra-
żacy, byli legioniści i robotnicy. Większość żołnierzy niemieckich składała broń bez walki.  
Na ulicy Szopienickiej, od strony Sosnowca ustawiono posterunki graniczne z Górnym  
Śląskiem. Jednocześnie rozkręcono tory, by uniemożliwić wywożenie mienia, węgla i drewna  
z terenów okupowanych. 11 listopada władzę nad obszarem pozostającym dotychczas pod 
okupacja niemiecką przejął Komisariat Rządu Ludowego, na którego czele stanął przedsta-
wiciel endecji Stefan Feliks Falkowski. W Czeladzi drużyny harcerskie i gniazdo „Sokoła” 
utworzyły oddział milicji pod dowództwem Artura Michaele. Oddział ten od 11 listopada 
rozbrajał Niemców. 

Również w tej części Zagłębia silne wpływy posiadali przedstawiciele socjalistów, przede 
wszystkim radykałowie z PPS-Lewica oraz SDKPiL. Z ich inicjatywy na obszarze Sosnowca 
od 13 listopada zaczęły powstawać Rady Delegatów Robotniczych oraz oddziały Czerwo-
nej Gwardii, które przeciwstawiały się powstającym władzom. Zdecydowanie słabszą pozycję  
w rejonie Sosnowca posiadała umiarkowana PPS. Dopiero w późniejszym okresie czasu udało 
się ją odbudować za sprawą młodego działacza i jednego z organizatorów czynu legionowego 
w regionie Aleksego Bienia
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Aleksy Bień

Ryszard Kunicki

powiatu będzińskiego, w kształcie sprzed I woj-
ny światowej. Zaś na czele władz powiatowych 
stanął Ryszard Kunicki z Polskiej Partii Socjal-
-Demokratycznej. Jego zastępcami zostali: repre-
zentujący obóz narodowy inż. Leon Rudowski  
z Sosnowca i reprezentujący socjalistów Kazi-
mierz Kuczewski z Dąbrowy. Na czele oddzia-
łów Wojska Polskiego w Zagłębiu stanął oficer 
Legionów, kapitan Felicjan Sławoj-Składkow-
ski, a po powołaniu Dowództwa Okręgu Woj-
skowego z siedzibą w Będzinie, podpułkownik 
Rudolf Tarnawski. Po stworzeniu struktur, nowe 
władze musiały zmierzyć się z problemem rady-
kalnych działaczy PPS-Lewica oraz SDKPiL, 
którzy opanowali Rady Delegatów Robotni-
czych oraz Czerwoną Gwardię. Środowisko to 
odrzucając tworzenie państwa polskiego na rzecz 
proletariackiej rewolucji, doprowadziło do kilku 
zbrojnych incydentów. 21 grudnia, chcąc zapo-
biec kolejnym niekontrolowanym wypadkom  
i zaburzeniom wznieconym przez komunistów, 
władze zażądały złożenia przez ludność cywil-
ną broni, a wojsko rozbroiło oddziały Czerwo-
nej Gwardii. 6 stycznia 1919 roku, na podstawie 
dekretu Naczelnika Państwa, rząd Moraczew-
skiego wprowadził na terenie Zagłębia Dąbrow-
skiego stan wyjątkowy na okres trzech miesięcy.  
Na przełomie 1918/1919 roku w regionie zin-
tensyfikowano kampanię wyborczą do Sejmu 
Ustawodawczego, który miał określić kształt  
nowego państwa.
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1. Odezwa PPS-Lewicy w Dąbrowie z 2 listopada 1918 r.
„Zbliża się dzień wyzwolenia! Niech do tej chwili szykuje się świadomy proletariat Polski,  
niech mobilizuje swe siły, niech tworzy, tak jak to czyniły masy pracujące w Rosji, Austrii i innych 
krajach, początek swej władzy proletariackiej – Rady Delegatów Robotniczych w mieście i na wsi”.

2. Relacja z wydarzeń w Sosnowcu z 11 listopada „Kurier Zagłębia” nr 254 z 1918 r. 
„Tłumy ludu podnieconego spacerują po ulicach, a dzień zwykły zamienił się w jakieś święto naro-
dowe. […] Spokój wszędzie wzorowy. Na żołnierzy niemieckich nie napadano, owszem z pewnym 
zadowoleniem ich żegnano. Gromadki żołnierzy z rzeczami spieszyły w stronę Szopienic lub na 
dworzec. Spokój nigdzie nie był naruszony, wszędzie ład i porządek panuje”.

3. F. Sławoj-Składkowski, Strzępy meldunków (1988)
„Ciężko mi było w Zagłębiu, w końcu listopada 1918 roku, jako komendantowi tworzącego się tam 
Wojska Polskiego. Broń, odebrana Austriakom i Niemcom, dostała się częściowo w ręce ludności cywil-
nej. Skorzystali z tego komuniści i stworzyli oddziały Czerwonej Gwardii, zaopatrzone w karabiny 
ręczne i maszynowe, ćwiczące się na licznych punktach zbornych i wartowniach. Żołnierz, który 
miał stawić czoło tej lokalnej czerwonej gwardii, był młody, ideowy, ale niedostatecznie wyszkolony, 
a w wielu wypadkach spokrewniony z komunistami. Trudno było żądać, by strzelał z zimną krwią 
do swych krewnych spod czerwonego sztandaru. Był wprawdzie batalion kapitana Młota Fijał-
kowskiego dobrze wyszkolonych żołnierzy, ale trudno było obsadzić nim całe Zagłębie. Jeżeli doda-
my konieczność bacznego strzeżenia granicy, często naruszanej przez Niemców, to stanie się jasne,  
że położenie naszych oddziałów wojskowych w Zagłębiu najłatwiejsze nie było”.

Materiały źródłowe
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Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia:

 „Ciężko mi było w Zagłębiu, w końcu listopada 1918 roku, jako komendantowi tworzącego się tam 
Wojska Polskiego. Broń, odebrana Austriakom i Niemcom, dostała się częściowo w ręce ludności cywil-
nej. Skorzystali z tego komuniści i stworzyli oddziały Czerwonej Gwardii, zaopatrzone w karabiny 
ręczne i maszynowe, ćwiczące się na licznych punktach zbornych i wartowniach. Żołnierz, który 
miał stawić czoło tej lokalnej czerwonej gwardii, był młody, ideowy, ale niedostatecznie wyszkolony, 
a w wielu wypadkach spokrewniony z komunistami. Trudno było żądać, by strzelał z zimną krwią 
do swych krewnych spod czerwonego sztandaru. Był wprawdzie batalion kapitana Młota Fijał-
kowskiego dobrze wyszkolonych żołnierzy, ale trudno było obsadzić nim całe Zagłębie. Jeżeli doda-
my konieczność bacznego strzeżenia granicy, często naruszanej przez Niemców, to stanie się jasne,  
że położenie naszych oddziałów wojskowych w Zagłębiu najłatwiejsze nie było”. 

F. Sławoj Składkowski, Strzępy meldunków (1988)

1. Wyjaśnij dlaczego autor tekstu uznał sytuację w Zagłębiu za trudną. Wymień przynajmniej 
3 argumenty potwierdzające tę tezę:
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

2. Wyjaśnij kim był autor tekstu:
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Przykładowe zadanie dodatkowe
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Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia:

1. Określ w jakim stopniu obszar Zagłębia Dąbrowskiego został zniszczony w wyniku działań 
wojennych:
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

2. Wyjaśnij co było przyczyną takiego stanu rzeczy:
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

Przykładowe zadanie dodatkowe
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Więcej materiałów dydaktycznych, w tym:

 Scenariusz lekcji dla klas VI – VIII szkoły podstawowej  
oraz klasy III gimnazjum wraz z prezentacją multimedialną

Scenariusz lekcji dla szkół średnich wraz z prezentacją multimedialną

można pobrać na stronie:

www.instytutzaglebiadabrowskiego.pl

Polecamy również materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie:
edus.ibrbs.pl

Informacja dodatkowa
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