
 

Działania dyplomatyczne i polityczne 

 
Skrócona chronologia 

Rok 1914 

23.VII – rząd austriacki wystosował ultimatum do Serbii, które Serbia przyjęła za wyjątkiem 
warunków naruszających suwerenność państwa; 

28.VII – Austro–Węgry wypowiedziały wojnę Serbii; 

1.VIII – wypowiedzenie przez Niemcy wojny Rosji; 

2.VIII – podpisanie tajnego porozumienia między Turcją a Niemcami; 

3.VIII – Niemcy wypowiadają wojnę Francji; 

4.VIII – Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom; 

6.VIII – Austro–Węgry wypowiedziały wojnę Rosji, a Serbia wypowiedziała wojnę Niemcom; 

12.VIII – Wielka Brytania i Francja ogłosiły stan wojenny z Austro–Węgrami; 

15.VIII – ultimatum Japonii postawione Niemcom, żądające przekazania Japonii terytorium 
Kiaoczou i Szantungu, nie zostało przyjęte przez Niemców; 

23.VIII – Japonia wypowiedziała wojnę Niemcom; 

4.IX – podpisanie w Londynie specjalnej konwencji między Francją, Anglią a Rosją, w której 
państwa te zobowiązały się nie zawieszać z Niemcami separatystycznego pokoju; 

2–5.XI – wypowiedzenie wojny Turcji przez Rosję, Anglię i Francję; 

11–12.XI – Turcja wypowiedziała wojnę Rosji, Anglii i Francji; 

18.XII – ogłoszenie brytyjskiego protektoratu nad Egiptem; 

 
– Australia i Nowa Zelandia wypowiadają wojnę Niemcom. 

Rok 1915 

26.IV – podpisano w Londynie tajny układ między Rosją, Anglią, Francją i Włochami, na mocy 
którego Włochy zobowiązały się rozpocząć wojnę przeciw państwom centralnym 
po upływie miesiąca, alianci zgodzili się uwzględnić znaczną część żądań terytorialnych 
Włochów; 

23.V – Włochy wypowiedziały wojnę Austro–Węgrom; 

5.IX – odwołanie Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza (Romanowa) ze stanowiska 
naczelnego dowódcy, które objął osobiście car Mikołaj II; 

11.X – Przystąpienie Bułgarii (za obietnicę przyznania jej Macedonii i części Serbii) do wojny po  
stronie państw centralnych (Niemiec i Austro–Węgier); 

14.X – Turcja wypowiedziała wojnę Serbii; 

15–20.X – państwa sprzymierzone (Ententa) wypowiedziały wojnę Bułgarii; 

14.XII – umowa między Niemcami i Austro–Węgrami w sprawie podziału Królestwa Polskiego na  
dwie strefy okupacyjne – niemiecką i austriacką. 

Rok 1916 

9.III – Portugalia wypowiada wojnę Niemcom; 

IV – wybucha powstanie w Irlandii, proklamowana jest Republika Irlandzka; 

3.VII – tajne porozumienie Rosji z Japonią; 

27.VIII – król Rumunii Ferdynand I wypowiedział wojnę Austro–Węgrom, następnie Niemcy, Turcja 



i Bułgaria wypowiedziały wojnę Rumunii. Oddziały niemieckie wkroczyły do Bukaresztu 
(6.XII). Duża część Rumunii znalazła się w ręku państw centralnych; 

5.XI – generałowie–gubernatorzy – warszawski H. Beseler i lubelski Kuk ogłosili wolę ich 
cesarzy w sprawie utworzenia “samodzielnego” Królestwa Polskiego. Akt ten miał na celu 
pozyskanie społeczeństwa polskiego do walki przeciwko Rosji; 

12.XII – państwa centralne wysuwają propozycje pokojowe nie do przyjęcia przez Ententę. 

Rok 1917 

 – Brazylia przystępuje do wojny po stronie aliantów; 

3.II – Stany Zjednoczone zrywają stosunki dyplomatyczne z Rzeszą Niemiecką; 

12.III – początek rewolucji lutowej w Rosji. Abdykuje car Mikołaj II. Powstanie Piotrogrodzkiej 
Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich; 

15.III – powstanie Rządu Tymczasowego w Rosji na czele z księciem Lwowem, który postanowił 
kontynuować wojnę; 

6.IV – Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom; 

10.IV – Kuba wypowiedziała wojnę Niemcom; 

16.IV – ze Szwajcarii poprzez Niemcy, Danię, Szwecję i Finlandię wrócił do Piotrogrodu Lenin. 
17.IV ogłosił tzw. “Tezy kwietniowe”; 

16–23.IV – masowy strajk w Berlinie i innych miastach; 

7.VI – Grecja przystępuje do wojny po stronie Ententy; 

17.VII – proklamowanie niepodległości Finlandii; 

14.VIII – wypowiedzenie wojny Niemcom prze Chiny; 

6–8.XI – powstanie zbrojne w Piotrogrodzie, zajęcie Pałacu Zimowego, utworzenie Rady 
Komisarzy Ludowych z Leninem na czele; 

14.XI – podpisanie układu między państwami centralnymi a Rosją o zawieszeniu broni na froncie 
wschodnim; 

3.XII – rozpoczęcie rokowań między Rosją Radziecką a państwami centralnymi w Brześciu; 

29.XII – utworzenie Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Sabotażem 
i Kontrrewolucją (WCzK) tzw. osławiona “Czeka” z F. Dzierżyńskim na czele, która 
założyła pierwsze radzieckie obozy koncentracyjne na Wyspach Sołowieckich na Morzu 
Białym. “Czeka” przekształcała się następnie w 1922 r. w GPU, w 1934 r. w NKWD, 
w 1941 r. w NKGB. 

Rok 1918 

8.I – orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wilson w  14  
punktach zakreślił warunki pokoju z państwami centralnymi m.in. powołanie Ligi Narodów, 
opuszczenie terytoriów zajętych przez obce wojska, wolność dla narodów Austro–Węgier 
i imperium tureckiego, utworzenie niepodległego państwa polskiego; 

14.I – olbrzymie strajki w zakładach zbrojeniowych w Wiedniu; 

28.I – olbrzymie strajki w zakładach zbrojeniowych w Berlinie; 

3.VI – deklaracja Francji, Anglii i Włoch w sprawie przywrócenia niepodległości Polsce; 

7.V – podpisanie w Bukareszcie traktatu pokojowego między Rumunią a państwami centralnymi; 

30.IX – zawarcie rozejmu z Bułgarią, która opuszcza okupowane tereny w Serbii i Grecji; 

5.X – kanclerz Niemiec książę M. Badeński zwraca się do prezydenta USA z prośbą o zawarcie 
pokoju na podstawie “14 punktów”; 

28.X – proklamowanie w Pradze samodzielnego państwa czechosłowackiego; 

30.X – podpisanie zawieszenia broni między Turcją a państwami Ententy; 



30–
31.X 

– sformowanie Tymczasowego Rządu Austrii; 

31.X – rozejm angielsko–turecki w Mudros; 

3.XI – kapitulacja Austro–Węgier, podpisanie układu między Austrią a państwami Ententy; 

 
– powstanie marynarzy w Kilonii zapoczątkowuje rewolucję niemiecką; 

8–
11.XI 

– pertraktacje Focha z delegacją niemiecką pod przewodnictwem Erzbergera w sprawie 
zawieszenia broni; 

9.XI – abdykuje cesarz Niemiec Wilhelm II i 10.XI ucieka do Holandii. Proklamowanie republiki 
w Niemczech; 

11.XI – cesarz austriacki Karol zrzekł się władzy i uszedł do Szwajcarii. Proklamowanie republiki 
w Austrii; 

 

– podpisanie kapitulacji Niemiec w Compiégne (na północ od Paryża) w specjalnie do tego 
celu przygotowanym wagonie kolejowym. Miejsce to zostało zniszczone przez Niemców po 
podpisaniu w tym samym miejscu kapitulacji Francji w II wojnie światowej; 

Rok 1919 

18.I – otwarcie konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem w wyniku której podpisano tzw. 
Traktat Wersalski (28.VI. 1919) pomiędzy państwami Ententy i Niemcami. Traktat ten 
uznawał Niemcy winnymi wybuchu I wojny światowej, zobowiązywał je do zwrotu 
zagarniętych ziem, uiszczenia reparacji wojennych, ograniczenia uzbrojenia armii i jej 
liczebności (do 100 tys.) i przekazanie Zagłębia Saary pod kontrolę międzynarodową, 
pozbawiał Niemcy kolonii, nakazywał plebiscyt na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku, 
ustanawiał wolne miasto Gdańsk, wprowadził demilitaryzację strefy nadreńskiej oraz 
częściową jej okupację. Traktat ten jak wiemy stał się między innymi obsesją przyszłego 
wodza Niemiec Hitlera, doprowadzając pośrednio do wybuchu II wojny światowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


