
Czy wiesz, że...? 

 

ciekawostki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

1. 

Roman Dmowski w czasie, gdy Polska była w niewoli, uczył rodaków, jak się nie dać zniszczyć zaborcom, 

bronić polskość i stworzyć silny naród gotowy do odbudowania niepodległego państwa. Utworzony przez 

niego w czasie pierwszej wojny światowej Komitet Narodowy Polski został uznany przez zwycięskie państwa 

za oficjalną polską reprezentację, czyli polski rząd, zanim jeszcze Polska odzyskała niepodległość. 

2. 

Walczący na północy Rosji Murmańczycy mieli swoją maskotkę. Była nią oswojona, biała niedźwiedzica 

polarna o imieniu Baśka. Po powrocie do Polski, w czasie defilady na plasu Saskim w Warszawie przed 

Józefem Piłsudskim, Baśka szła na dwóch łapach i salutowała jak prawdziwy żołnierz. Historię niezwykłej 

niedźwiedzicy opisał Eugeniusz Małaczewski w zbiorze opowiadań "Koń na wzgórzu". 

3. 

Żołnierze Legionów Polskich w czasie walk w Karpatach ustawili krzyż o wysokości 7 metrów, na którym 

legionista Adam Szania, rzeźnik z Krakowa, wyrył wiersz: 

"Młodzieży Polska - patrz na ten krzyż, 

Legiony polskie dźwignęły go wzwyż, 

przechodząc góry, lasy i wały - 

dla Ciebie, Polsko, i dla Twej chwały". 

4. 

Pierwszy polski oddział ułanów składał się z 7 żołnierzy, którzy wyruszyli na wojnę piechotą. Siodła końskie 

nieśli na plecach, aż do czasu, kiedy zdobyli konie. Ich dowódcą był Władysław Belina-Prażmowski, który 

wkrótce miał już pod sobą cały pułk ułanów. Na jego rozkaz nosili oni strojne mundury i ciężkie, duże czapki, 

dokładnie takie jak polscy kawalerzyści w 1830 roku w czasie powstania listopadowego. 

5. 

Kiedy w Warszawie w czasie rozbrajania Niemców brakowało żołnierzy do walki o magazyny i warsztaty 

wojskowe, zwrócono się o pomoc do więźniów. Około 150 złodziei i bandytów stanęło do szeregu, aby pomóc 

polskim władzom w opanowaniu miasta. Otrzymali broń, którą po wykonaniu zadania oddali, i wszyscy 

powrócili za kraty odsiadywać dalej swoje kary. W tamtych czasach nawet więźniowie mieli poczucie 

obowiązku narodowego. 

6. 

Gdy jesienią 1918 roku klęska państw zaborczych była już pewna, Polacy zaczęli przejmować władzę od 

okupantów. Jako pierwsi wypędzili Niemców i Austriaków krakowianie. Po odebraniu austriackim 

żołnierzom broni polski oddział z wpiętymi orzełkami pomaszerował na Rynek Główny i przejął wartę przy 

wieży ratuszowej. 
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