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Wybuch I wojny światowej postawił Polaków po dwóch stronach barykady- zaborcy stanęli ze sobą
do walki.Nie mieli jednak zamiaru podejmować sprawy polskiej.
Podobnego zdania były państwa Ententy, które nie wypowiadały się na przyszości ziem polskich w
obawie przed Rosją.
Na ziemiach polskich powstały dwie orientacjue polityczne:
                                                 NA  PAMIĘĆ
     PROROSYJSKA PROAUSTRIACKA<niepodległościowa>

Roman Dmowski-Narodowa Demokracja Józef Piłsudski-PPS

-Polacy  powinni  pozbyć  się  dążeń
niepodległościowych

Walka  o  odzyskanie  niepodległości   w
granicach przedrozbiorowych biorąc udział w
wojnie razem z Austrią

Zakładano  zwycięstwo  Ententy,które
przyniesie  Polsce  autonomię  w  granicach
carskiej Rosji

Zakładano zwycięstwo państw centralnych

                                                   ORGANIZACJE WOJSKOWE
-1908- J.Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski założyli tajny Związek Wlki Czynnej
                 Wybuch I wojny spowodował,że Piłsudski zmobilizował siły zbrojne przeciw Rosji.
W nocy 5/6 sierpnia 1914r.na czele I Kompanii Kadrowej wkroczył do Królestwa Polskiego z
Krakowa.Nie udało mu się jednak zorganizować tam atyrosyjskiego powstania.
Powołał Legiony Polskie walczące u boku armii austriackiej, złożone z trzech brygad:
-I Brygada Józefa Piłsudskiego
-II Brygada Józefa Hallera,,Błękitna Armia” utworzona w 1917 r. we Francji
-III Brygada Stanisława Szeptyckiego
-Polska Organizacja Wojskowa- tajna org.na terenie Królestwa i Rosji
-Brygada Strzelców Polskich -1914r 
                                         SPRAWA POLSKA
-14 SIERPNIA  Rosjanie wydali  odezwę do Polaków, w której zapowiedzieli   zjednoczenie
ziem polskich pod władzą cara.Podobną propozycję wysunęły Niemcy i austro- Węgry, które
potrzebowały żołnierzy do armii.
-W 1916 r obaj  cesarze  wydali  Akt  5  lisopada ,  nazywany manifestem dwóch cesarzy,  w
którym  zapowiadali  powstanie   zależnego  od  nich  państwa  polskiego.Następnie  nakazali
żołnierzom  Legionów  złożyć  przysięgę  .Odmówili,  wtedy  zostali  internowani,  a  Piłsudski
osadzony w więzieniu w Magdeburgu
-15  sierpnia1917r.  W  Lozannie  został  utworzony  Komitet  Narodowy  Polski   przez
R.Dmowskiego, który został uznany za oficjalny organ przedstawicielski Polski .Działaczem
był Ignacy Paderwski

– 1918 r- orędzie prezydenta USA -Thomasa Woodrow Wilsona w sprawie polskiej- to 13
punkt dotyczący utworzenia państwa polskiego z dostępem do morza

– 3 czerwca 1918r Wielka Brytania, Francja ,Włochy ogłosiły deklarację w WERSALUw
sprawie przywrócenia niepodległości Polski po zakończeniu wojnyi poparły  powstanie
państwa polskiego z dostępem do morza.
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