
Lekcja 

Temat: Działalność polityczna na ziemiach polskich 

1. Początki ruchu robotniczego na ziemiach polskich 

a. ruch robotniczy rozwijał się przede wszystkim w zaborze rosyjskim 

 rozwojowi ruchu robotniczego sprzyjał rozwój przemysłu w zaborze rosyjskim 

 sytuacja materialna i prawna robotników była bardzo trudna 

b. w 1882 r. powstała Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat” – Wielki Proletariat 

 założycielem i przywódcą Wielkiego Proletariatu był Ludwik Waryoski 

 program Wielkiego Proletariatu nawiązywał do marksizmu 

 Wielki Proletariat szybko został rozbity przez władze carskie 

c. w 1888 r. powstał II Proletariat – również nawiązywał do marksizmu 

2. Nurt socjalistyczny ruchu robotniczego 

a. utworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) – 1893 r. 

 głównym przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej był Józef Piłsudski 

 znaczną rolę odgrywał również Bolesław Limanowski i Stanisław Wojciechowski 

b. program Polskiej Partii Socjalistycznej 

 walka o poprawę warunków życia i pracy robotników oraz sprawiedliwość społeczną 

 walka o odzyskanie niepodległości przez Polskę 

c. w Galicji powstała Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyoskiego (PPSD) 

 założycielem i przywódcą Ignacy Daszyoski 

 PPSD pod względem programowym zbliżona była do PPS 

3. Nurt komunistyczny polskiego ruchu robotniczego 

a. powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP) – 1893 r. 

b. program polityczny nawiązywał do idei marksistowskich 

 hasło walki klasowej 

 rezygnacja z walki o niepodległość – uznanie jej za szkodliwą dla międzynarodowego ruchu 

robotniczego 

 przekonanie, że zwycięstwo międzynarodowej rewolucji zlikwiduje wszelkie formy niewoli i 

problem granic między narodami 

c. główni działacze 

 Julian Marchlewski 

 Róża Luksemburg 

d. w 1900 r. SDKP przekształciła się w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) 

4. Narodowa Demokracja 

a. powstanie w Szwajcarii Ligi Polskiej – 1887 r. 

b. przekształcenie Ligi Polskiej w  Ligę Narodową –1893 r. 

c. powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (SND) – 1897 r. 

 powstało z przekształcenia Ligi Narodowej 

 przywódcą Ligi Narodowej był Roman Dmowski (Myśli nowoczesnego Polaka) 

d. program narodowej demokracji (endecji) 

 kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego 

 hasło solidaryzmu narodowego – wzajemne wspieranie się wszystkich warstw społeczeostwa 

polskiego 

 kierowanie się tzw. egoizmem narodowym 

 dążenie do odzyskania niepodległości, ale bez ryzyka powstania ogólnonarodowego 

5. Ruch ludowy 

a. ruch ludowy najszybciej rozwijał się w Galicji 
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b. ruch ludowy reprezentował interesy chłopów i innych mieszkaoców wsi 

c. działalnośd księdza Stanisława Stojałowskiego 

 wydawał pisma: „Wieniec” i „Pszczółka” 

 propagował oświatę, czytelnictwo 

 organizował kółka rolnicze 

d. działalnośd Bolesława Wysłoucha 

 wydawał czasopismo „Przyjaciel Ludu” 

e. w  1895 r. zostało utworzone Stronnictwo Ludowe 

f. w 1903 r. Stronnictwo Ludowe zostało przekształcone w Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 

 Polskie Stronnictwo Ludowe dążyło do podziału ziemi dworskiej między chłopów 

 wysunięcie haseł niepodległościowych 

g. w 1913 r. Polskie Stronnictwo Ludowe uległo podziałowi: 

 prawicowe Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL-„Piast”) – Wincenty Witos 

 lewicowe  Polskie Stronnictwo Ludowe „Lewica” (PSL-„Lewica”) – Jan Stapioski 

6. Rewolucja 1905 r.  

a. Przyczyny i okoliczności 

 Klęski Rosji w wojnie z Rosją z lat 1904-1905 i niezadowolenie społeczeostwa rosyjskiego 

domagającego się reform 

 22 I 1905 r. – krwawa pacyfikacja przez władze carskie pokojowej demonstracji przed Pałacem 

Zimowym w Petersburgu („krwawa niedziela”) 

b. Przebieg 

 Fala protestów i strajków w całej Rosji 

 Wystąpienia przeciwko władzy carskiej w Królestwie Polskim (Warszawa, Łódź, Białystok, 

Zagłębie Dąbrowskie i Staropolskie)  

 X 1905 r. – strajk powszechny w całej Rosji do którego przyłączyły się polskie fabryki 

 1905-1906 – strajki szkolne 

 Polacy uczestniczący w wystąpieniach domagali się, oprócz poprawy warunków pracy, większej 

autonomii oraz polonizacji szkół i urzędów 

c. Skutki rewolucji (ograniczone ustępstwa władz carskich wobec Polaków) 

 Możliwośd zasiadanie w rosyjskiej Dumie Paostwowej polskich posłów 

 Tolerancja religijna i zakooczenie prześladowao ze względu na wyznanie 

 Pozwolenie na zakładanie polskich szkół prywatnych (Polska Macierz Szkolna) 

 Otwarcie na Uniwersytecie Warszawskim wydziałów literatury i języka polskiego z polskim 

językiem wykładowym 

 Powrót nadziei Polaków na odzyskanie pełnej niepodległości (zmiana sojuszy międzynarodowych 

i schyłek Świętego Przymierza. 

7. Aktywność polskich partii politycznych na fali rewolucji 1905 roku 

a. SDKPiL – realizacja postulatów robotniczych przy współpracy z robotnikami rosyjskimi 

b. Rozłam w PPS:  

 PPS – Lewica („młodzi”), którzy dążyli do rewolucji proletariackiej i nie uznawali potrzeby 

niepodległości Polski 

 PPS – Frakcja Rewolucyjna („starzy”), dążyli przede wszystkim do niepodległości Polski 

(Józef Piłsudski) 

c. Narodowa Demokracja – uważała, że kryzys imperium rosyjskiego należy wykorzystad do 

uzyskania autonomii Królestwa Polskiego (Roman Dmowski) 

d. Polskie orientacje niepodległościowe 

 PPS – Frakcja Rewolucyjna – sojusz z Austro–Węgram i Niemcami przeciwko Rosji 

 Narodowa Demokracja – sojusz z Rosją przeciwko Niemcom 

8. Powstanie organizacji niepodległościowych w Galicji 
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a. Związek Walki Czynnej – Lwów (inicjatywa J. Piłsudskiego, Kazimierz Sosnkowski dowódca) 

b. Związek Strzelecki – Lwów, Władysław Sikorski 

c. Towarzystwo ”Strzelec” – Kraków, J. Piłsudski 


