
Obejrzyj za zgodą rodziców:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9pz35Vl9Gc  -  

KOREPETYCJE Z HISTORII: Walki o polskie granice ( 
zachodnią, południową, północną)    

  

https://www.youtube.com/watch?v=_rXJmy5kjN  U  - Historia  

Walka o Polskę kształtowanie granic II Rzeczypospolitej 1  

  

Lekcje 25.05 -28.05.2020  

Temat: Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej .  

1. Walki o kształt granicy zachodniej Polski trwało aż cztery lata do 1922 roku.  
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Źródło:https://www.google.com/search?q=Kszta%C5%82towanie+sie+rzeczypospolitej+pols2.  Po podpisaniu zawieszenia broni na froncie 
zachodnim 11 listopada kiej+w+latach+1918+1922+mapa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&  

1918 roku działająca w Wielkopolsce Naczelna Rada Ludowa  rozpoczęła negocjacje 

z władzami niemieckimi i tworzenie zrębów polskiej administracji  

POWSTANIA ŚLĄSKIE  

  

1. Pierwsze powstanie śląskie – sierpień 1919 r.  

 Polskie odrodzenie narodowe na Śląsku.  

 Decyzja ententy o przeprowadzeniu plebiscytu.  

 Wybuch strajku, sierpień 1919 r.                 pierwsze powstanie śląskie  

EFEKT I POWSTANIA  

Militarna klęka powstańców.  

 Wycofanie wojsk niemieckich ze Śląska.  

 Przybycie na Śląsk komisji międzynarodowej, nadzór przebiegu plebiscytu.  

2. Drugie powstanie śląskie – sierpień 1920 r.  

 Napięcie między ludnością polską a niemiecką – wybuch 19 VIII 1920  EFEKT 

II POWSTANIA  

  

 Klęska militarna powstańców.  

 Rozwiązanie policji niemieckiej.  

 Powołanie Policji Plebiscytowej z udziałem Polaków.  

3. plebiscyt – 20 marca 1921 r.  

 Zwycięstwo Niemców.  

 Przyznanie Polsce tylko części powiatów pszczyńskiego i rybnickiego.  

4. Trzecie powstanie śląskie – V 1921 r.  

 Strajk generalny (2/3 maja 1921 r.) – Wojciech Korfanty.     

 Przerodzenie się strajku generalnego w trzecie powstanie śląskie.  

 Bitwa o Górę Świętej Anny.  

 Ponowny podział  Śląska.  

EFEKT III POWSTANIA  

na terenie zaboru pruskiego: w Wielkopolsce, Śląsku i Pomorzu.   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Polska otrzymuje 29% obszaru plebiscytowego. 

 Polska otrzymuje uprzemysłowioną część Śląska.  

WALKA O KSZTAŁT GRANICY PÓŁNOCNEJ WARMIA I MAZURY  
  

 Plebiscyt przeprowadzono 11.07.1920 roku.  

 Intensywna propaganda niemiecka (Polska państwem sezonowym), terror 

wobec działaczy narodowych.  

EFEKT  

 3 % głosujących odpowiedziało się za przynależnością do Polski.  

 Głosujący zmuszeni byli do wyboru między kartkami z napisem „Polska 

- Polen” i „Prusy Wschodnie - Ostprussen”. Większość wybrała znajomy 

napis  - Prusy Wschodnie.  

  

 O przynależności ziem polskich wcześniej podporządkowanym Niemcom  

zdecydował konferencja pokojowa w Paryżu  

 koncepcje walki o niezależność  

  

 Program walki zbrojnej (Polska Organizacja Wojskowa, 

harcerze, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”).  

 – działalność dyplomatyczna – narodowa demokracja – uznanie 

Komitetu Narodowego Polskiego (KNP) za reprezentację narodu polskiego  

  

 Działalność polityczna środowisk polskich  

  

 Powstanie Naczelnej Rady Ludowej (NRL).  

  

 Zwołanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego.  

  
 Utworzenie Straży Ludowej.  

   Do Polski przyłączono jedynie osiem przygranicznych gmin.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.   Powstanie wielkopolskie   

  SYTUACJA W ZABORZE PRUSKIM   

  
  

Przekazanie głosów regionu w budynku Rejen cji Olsztyńskiej w dniu 16 sierpnia  
1920 , Foto: Wikimedia Commons/dp   

Źródł o : https://www.google.com/search?q=WALKA+O + KSZTA%C5%81T+GRANICY+P%C3%93%C5%81NOCNEJ+WARMIA+I+MAZURY&tbm=isch&ved=2ahUKEwje192OvYbpAhXEzyoKHVh8ApUQ 2 
  

https://www.google.com/search?q=WALKA+O+KSZTA%C5%81T+GRANICY+P%C3%93%C5%81NOCNEJ+WARMIA+I+MAZURY&tbm=isch&ved=2ahUKEwje192OvYbpAhXEzyoKHVh8ApUQ2
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https://www.google.com/search?q=WALKA+O+KSZTA%C5%81T+GRANICY+P%C3%93%C5%81NOCNEJ+WARMIA+I+MAZURY&tbm=isch&ved=2ahUKEwje192OvYbpAhXEzyoKHVh8ApUQ2
https://www.google.com/search?q=WALKA+O+KSZTA%C5%81T+GRANICY+P%C3%93%C5%81NOCNEJ+WARMIA+I+MAZURY&tbm=isch&ved=2ahUKEwje192OvYbpAhXEzyoKHVh8ApUQ2
https://www.google.com/search?q=WALKA+O+KSZTA%C5%81T+GRANICY+P%C3%93%C5%81NOCNEJ+WARMIA+I+MAZURY&tbm=isch&ved=2ahUKEwje192OvYbpAhXEzyoKHVh8ApUQ2


  

 WYBUCH POWSTANIA W WIELKOPOLSCE.  

  

Muśnicki  

   P rzyjazd do Poznania Ignacego Paderewskiego  –   przedstawiciel  KNP .   

  

   P rowokacyjne zachowania Niemców .   

  

   W ybuch walk  –   27  grudnia 1918 r.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     O rganizacja regula rnej Armii Wielkopolski ej  –   gen. Józef Dowbór  

  

  

L. Prauziński, Przyja zd Paderewskiego do Poznania,   źródło: Wikimedia.   

    

W tym powstaniu wzięła udział ogromna część polskiej ludności zamieszkującej tereny, na których toczyły się walki.   

Przebieg walk   grudnia 26    roku 1918 ,  wieczorem  
przyjechał do Poznania  Ignacy J an Paderewski .  
Światowej sławy pianista był także wielkim  
orędownikiem sprawy polskiej na arenie  
międzynarodowej . Przemówienie Paderewskiego     
  z balkonu Bazaru tysiące Polaków przyjęło  
owacyjn ie. 27.12.1918 r.,   około 17 strzelanina  
pod Bazarem rozpoczęła p owstanie. Niemcy  
zaskoczeni obrotem sprawy zaczęli się wycofywać  
do koszar. Pojawiły się biało - czerwone opaski  
pozwalające rozróżniać powstańców od Niemców.  
Po wyzwoleniu Poznania, powstanie wybuchło w innych  
wielkopolskich miejscowościach, między innymi w   
Gnieźnie, Kórniku, Śremie, Środzie, Wrześni .   Po  
podpisaniu pokoju w Trewirze w 1919 r. Wzdłuż granic,  
wywalczonych przez wojska powstańcze , wytyczono  
linię demarkacyjną.  marca podpisano  26 
zawieszenie   broni na odcinku wolsztyńskim. 28   
czerwca podpisano Trak tat Wersalski.   

Źródło: https://www.google.com/search?q=Wybuch+powstanie+w+wielkopolsce&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzbvXvYbpAhVXyCoKHbywBi4Q2 - cCegQIABAA& 
  

Źródło: https://www.google.com/search?q=Wybuch+powstanie+w+wielkopolsce&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXzbvXvYbpAhVXyC 

Źródło: https://www.google.com/sear ch?q=przyjazd+Paderewskiego+do+Poznania&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL4dr9vobpAhWaB3cKHQAGDcwQ2 
  



       Pomoc dyplomatyczna Fra4.Konflikt o Śląsk Cieszyński.ncji – 

marszałek Ferdynand Foch    

 Działalność Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 16 II 1919 r. – rozejm w 

Tr wirze obejmuje również Wielkopolskę– podział Śląska   

  Cieszyńskiego  

   

 Ofensywa czeska podczas walk polsko-ukraińskich  

  

 Niekorzystny dla Polski podział Śląska Cieszyńskiego przez Radę  

4. Dnia 10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny         

z morzem, zorganizowane dla uczczenia powrotu Polski nad Bałtyk.   

  

Reprezentujący Rzeczpospolitą gen. Józef Haller w czasie uroczystości mówił: "Teraz wolne 
przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod  

znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem".   
Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku   

147 km: brzeg Półwyspu Helskiego - 74 km, morze otwarte - 24 km i brzeg Zatoki Puckiej -   

49 km. W jej granicach nie znalazł się jednak żaden większy port. Gdańsk, miał być Wolnym 

Miastem, pozostającym pod protektoratem Ligi Narodów.  

 

Ambasadorów.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Źródło:www.google.pl/search?biw=1280&bih=617&tbm=isch&sa=1&ei=Y93qWva7BcGos   
  

W 1919 roku terytorium sporne  

został podzielone zgodnie z  

podziałami etnicznymi.   

23 .01.1919  roku   wojska  

czechosłowackie zbrojnie zajęły  

część polską śląska   

Ofensywa czeska zatrzymała się na  

linii Wisły 31.01.1919 roku  

nastąpiło zawieszenie broni .   

 roku zawarto rozejm  3.02.1919 

wzdłuż linii kolejowej koszycko  –   
bogumińskiej.   

Ostatecznie po kolejnych starciach  

wojskowych ustalono granicę  

polsko  –   czeską wzdłuż rzeki Olzy.   

  

Źródło: https://www.google.com/search?q=Konflikt+o+Sl%C4%85sk+Cieszy%C5%84ski&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM9riAv4bpAhVCySoKHRPiATAQ2 - cCegQIA 
  



 

 
 

WALKA O GRANICĘ WSCHODNIĄ 
1. Dwie koncepcje granicy wschodniej: 

a) ROMAN DMOWSKI- koncepcja inkorporacyjna czyli stworzenie państwa 

jednolitego pod względem narodowościowym w skład, którego miały wejść 
Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Gdańskie i większość Prus Wschodnich. 
Na wschodzie włączenie tylko tych ziem tzw. Kresów Wschodnich, na których 

ludność polska stanowiła większość lub na tyle silną i dominującą 
mniejszość, że Polacy zdołają zasymilować ludność białoruską i ukraińską i 

poddać ja polonizacji, zaś Niemców i Żydów skłonić do emigracji.  
b) JÓZEF PIŁSUDSKI – koncepcja federacyjna czyli granica z Niemcami ustalona 

zostanie na konferencji w Wersalu, granicę wschodnią trzeba wywalczyć, a 

następnie utworzyć federację z powstałymi państwami ukraińskim, litewskim, 
łotewskim, tak aby utworzyć blok państw które stanowić będą zaporę przeciw 

Rosji bolszewickiej i komunizmowi. 
 

2. Konflikt polsko – ukraiński o Galicję Wschodnią i Lwów  

 

          
 
Orlęta – obrona cmentarza                          Cmentarz Orląt Lwowskich  

 
3. Wyprawa Piłsudskiego na Kijów i zajęcie miasta 1919 r.  

 
4. Wojna polsko – bolszewicka 

 

a) uderzenie Armii Czerwonej na ziemie polskie w lipcu 1920 r. – wojska bolszewickie 
dotarły aż pod Włocławek i Toruń,  

b)  wytyczenie przez aliantów wschodniej granicy Polski z Rosją na tzw. linii Curzona 
czyli II rozbioru 

c) Bitwa Warszawska czyli Cud nad Wisłą  - 15 sierpnia 1920 r. – odparcie natarcia 
bolszewików na Warszawę i przejście wojsk polskich do kontrofensywy 
 

5. Pokój Ryski 18 marca 1921 r. 
 

Granicę między Polską a Rosją Sowiecką ustalono na linii od rzeki Dźwiny przez 
Białoruś do rzeki Zbrucz i Dniestr.  


