
Orawska lekcja historii

„Wydarzenia na Orawie w latach 1918- 1920”



100-lecie odzyskania 
przez Polskę 

Niepodległości

„11 listopada 1918 r. 

spełnił się sen pokoleń Polaków –

Państwo Polskie narodziło się na nowo.

Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji 

i germanizacji, po wielkich powstaniach, 

wolna Polska powróciła na mapę świata” 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości



Ojcowie Niepodległości

„Odzyskanie niepodległości dokonało 

się poprzez walkę pełną poświęcenia 

i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, 

ale i w codziennych zmaganiach 

o zachowanie duchowej i materialnej 

substancji narodowej oraz 

w codziennym trwaniu polskich rodzin” 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości



Orawa 1918

Jabłonka 1918 r. 

Po zakończeniu I wojny światowej i powstaniu 

Rzeczpospolitej Polskiej polska ludność z Orawy 

domaga się przyłączenia do Polski



Orawa 1918

Polska Rada Narodowa w Jabłonce

5 listopada 1918 r. w Jabłonce 

powołano Polską Radę Narodową. 

Jej przewodniczącym został 

Jan Piekarczyk, 

zastępcą – Andrzej Grelak, 

sekretarzem – Ignacy Suwada. 

Rada pełniła na Orawie rolę władzy 

administracyjnej w porozumieniu 

z Powiatowym Komitetem Obrony 

Narodowej w Nowym Targu.



Orawa 1918

Polska Rada Narodowa w Jabłonce 

podjęła uchwałę 

o następującym brzmieniu: 

„My Polacy na Górnej Orawie, korzystając 

z zasady samostanowienia narodów o sobie, 

po rozpadnięciu się państwa węgierskiego, 

nie chcemy pozostać w nowoutworzonym 

państwie czesko-słowackim lecz żądamy 

przyłączenia wszystkich polskich ziem 

w żupaństwach: trenczyńskim, orawskim 

i spiskim do wielkiej, katolickiej Polski.”



Polskie działania 
militarne na Orawie 

1918-1919 

•  z Czarnego Dunajca przez Piekielnik do 

Jabłonki  (6 XI 1918 r. – pozostawali do poł. 

stycznia 1919 r.), 

•  z Czarnego Dunajca do Suchej Góry 

i Głodówki  (6 XI 1918 r. – pozostawali do poł. 

stycznia 1919 r.), 

•  z Żywca do Półgóry i Rabczy (na krótko 

XI/XII 1918 r.).

Ponadto żołnierze polscy zajęli jeszcze na 

krótko (XI 1918) Namiestów i jego okolice, 

a w powiecie trzciańskim Lasek, Witanową

i Trzcianę (wkroczyli tam z pn. części G. Orawy)

6 listopada 1918 r. na Orawie Patrole Wojska Polskiego 

zajęły 28 miejscowości, z czego – po zawartym 31 

grudnia 1918 r. w Chyżnem tymczasowym porozumieniu 

– pozostała pod polską administracją połowa, tj. – 14.



Obrady konferencji 
pokojowej 1919 r.

W Paryżu 18 stycznia 1919 roku rozpoczęły się obrady konferencji 

pokojowej. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polskę 

reprezentowali Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski, przy 

wsparciu kilkudziesięciu uczonych i polityków. W razie potrzeby 

przybywali też do Paryża dodatkowi eksperci, a także 

przedstawiciele społeczeństwa polskiego. 

Znaleźli się tam też delegaci górali z Orawy i Spisza: 

ks. Ferdynand Machay, Piotr Borowy , Wojciech Halczyn, a także 

towarzyszący im jako doradca Kazimierz Rouppert. 



Przygotowania 
do plebiscytu

Na podstawie decyzji Konferencji 

Pokojowej w Paryżu, 

z 27 września 1919 r., 

o przynależności państwowej części 

terytorium Spisza, Orawy i Śląska 

Cieszyńskiego miało zdecydować 

głosowanie mieszkańców. 

Od tej chwili, oba państwa przystąpiły 

do intensywnej agitacji, aby przekonać 

miejscową ludność do opowiedzenia 

się po swojej stronie. Po stronie 

polskiej działalnością tą przede 

wszystkim zajmował się Główny 

Spisko-Orawski Komitet Plebiscytowy 

w Nowym TarguGłówny Spisko-Orawski Komitet Plebiscytowy w Nowym Targu (1919-1920)



Przygotowania 
do plebiscytu

 Nadzór nad plebiscytami na pograniczu polsko-

czechosłowackim objęła Międzynarodowa 

Komisja Plebiscytowa w Cieszynie. 

 Podkomisja Międzynarodowa dla Spisza

i Orawy, pod przewodnictwem 

hr. Bernarda de la Forest Divonne’a, 

w Jabłonce. 

 27 marca 1920 r. dotarło na Spisz i Orawę 107 

francuskich żołnierzy i 2 oficerów (ostatecznie 

85 żołnierzy i 2 oficerów).



Polsko-czechosłowacki 
podział spornych 

terenów

 odbywały się w Krakowie od 21 do 

29 lipca 1919 r. i zakończyły się 

fiaskiem. Była to tzw. I konferencja 

krakowska. 

 sprawa granicy na wniosek Polski 

została przedstawiona do 

rozstrzygnięcia Konferencji 

Pokojowej w Paryżu.

 konferencja trwała od 18 I 1919 r. 

do 21 I 1920 r. 

 jej główny dokument - traktat 

wersalski został podpisany 28 VI 

1919 r. w imieniu Polski  przez 

Ignacego Jana Paderewskiego i 

Romana Dmowskiego

Polsko-czechosłowackie rokowania w sprawie 

polubownego podziału spornych terenów: 

Piotr Borowy             ks. Ferdynand Machay Ignacy Jan Paderewski Roman Dmowski



Rok 1920

Pod presją sytuacji (ofensywa Armii 

Czerwonej na Warszawę), za obietnicę 

poparcia Polski, premier Władysław 

Grabski zgodził się podczas 

konferencji w Spa (10 lipca 1920 r.) na 

daleko idące ustępstwa, w tym 

rezygnację z plebiscytu na Spiszu, 

Orawie i Śląsku Cieszyńskim, godząc 

się równocześnie na rozstrzygnięcie 

sporu przez Ententę.

Na podstawie porozumienia zawartego w Spa, 

paryska Konferencja Ambasadorów bardzo szybko, 

gdyż już

28 lipca 1920 r., 

zadecydowała jak ma przebiegać na spornych 

terenach prowizoryczna linia graniczna między 

Polską a Czechosłowacją.



Konferencja 
Ambasadorów

Werdykt Konferencji Ambasadorów 

w sprawie linii granicznej między 

Polską a Czechosłowacją wywołał w 

Polsce spore oburzenie i rozgoryczenie, 

przyznawał jej bowiem jedynie 

niewielkie fragmenty spornych ziem 

(łącznie 583 km2). Stanowiły one 

0,18% byłego terytorium Królestwa 

Węgierskiego i 0,15% obszaru II 

Rzeczypospolitej. 

Po stronie czechosłowackiej pozostało 

ok. 50 tys. ludności pochodzenia 

polskiego. 

Pojawiły się nadzieje strony polskiej na wymianę 

przygranicznych terytoriów (Jaworzyna Spiska za 

Niedzicę i Kacwin oraz Głodówka i Sucha Góra za 

pozostałą część Lipnicy Wielkiej).

28 lipca 1920 r. 



Ostateczne uregulowanie 
granicy polsko-

czechosłowackiej 
(1924 r.) 

Ostateczne uregulowanie granicy polsko-

czechosłowackiej (wymiana przygranicznych 

terytoriów - Jaworzyna Spiska za Niedzicę i Kacwin 

oraz Głodówka i Sucha Góra za pozostałą część 

Lipnicy Wielkiej):

 II Konferencja krakowska (25. IV.1924 r. –

6.V.1924 r.); 

 Podpisanie tzw. „protokołów krakowskich” 

regulujących kwestie granicy polsko-

czechosłowackiej; 

 Warszawa i Praga podpisały także konwencję 

o małym ruchu granicznym oraz konwencję 

turystyczną; 

 Polsko-czechosłowackie uzgodnienia zawarte 

w „protokołach krakowskich” zaaprobowała  

5 września 1924 r. Konferencja Ambasadorów



Opracowanie:

Komitet Organizacyjny Uroczystych obchodów 100. Rocznicy 

Odzyskania Niepodleglosci na Orawie 2018-2020

Źródło:

Wystawa „Orawa 1918-1920” opracowana na podstawie książki dr hab. Jerzego Roszkowskiego
„Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925,
oraz Jabłonka w latach 1910-1939, [w:] Jabłonka – stolica polskiej Orawy. Historia
i współczesność, pod red. Barbary Zgamy i Roberta Kowalczyka

Fotografie ze zbiorów: Muzeum Tatrzańskiego, dr hab. Jerzego Roszkowskiego, Orawskiego
Centrum Kultury w Jabłonce oraz z domeny publicznej

,-


