
Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej 

 
Zadanie 1 

Przypomnij sobie jakie terytoria zostały przyznane Polsce na mocy traktatu 

wersalskiego str 183 

 

Pomimo przegranej wojny Niemcy nie zamierzali rezygnować z dobrze rozwiniętych 

gospodarczo ziem na Górnym Śląsku, a których domagała się strona polska. 

Podobny spór toczył się z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę . Były to 

niewielkie tereny , ale ważne gospodarczo. 

 

Powstanie wielkopolskie 

 
Od XI 1918 roku w Wielkopolsce działała Polska Organizacja Wojskowa (POW). 

Gromadziła ona broń i umundurowanie. 

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej zalecił czekać na rozstrzygnięcia dyplomatyczne w 

Paryżu. 

26 XII 1918 roku do Wielkopolski przybył Ignacy Jan Paderewski. Polacy wywiesili flagi, 

Niemcy je zniszczyli . Ostrzelano budynek Bazaru – siedzibę Komisariatu Naczelnej Rady 

Ludowej co spowodowało rozpoczęcie walk 27XII 1918 

Warszawa nie poparła powstania , obawiano się bowiem ataku wojsk niemieckich 

wycofujących się z frontu wschodniego. 

16 I 1919 roku Józef Piłsudski wysłał do Wielkopolski gen. Józefa Dowbora -Muśnickiego 

oraz 200 oficerów. 

Wojska niemieckie dopiero w połowie stycznia rozpoczęły ofensywę. 

 Powstańcy nie mieli szans z armią niemiecką , dopiero gdy Francuzi zagrozili Niemcom że 

ich dalsze walki będą uważane za złamanie broni armia niemiecka zaprzestała walk. 

 

Teren formalnie powrócił do Polski na mocy traktatu wersalskiego , powróciły również tereny 

zamieszkałe głównie przez Polaków . 

 

Granica północna 

 

Na Pomorzu Gdańskim dominowała ludność polska , lecz w największych miastach 

przeważali Niemcy i stacjonowały oddziały niemieckie. 

Nie zdecydowano się na to, aby zorganizować na tym terenie powstanie. 

28 VI 1919 roku na mocy traktatu wersalskiego przyznano Polsce Pomorze bez Gdańska, 

Elbląga , Malborka . 

O przynależności : Warmii Mazur i Powiśla miał zdecydować plebiscyt. Odbył się 11 lipca 

1920 roku. Okazał się niekorzystny dla Polaków ( za przyłączeniem tych terenów do państwa 

polskiego głosowało 3,3 % ludności) 

Zaślubiny Polski z morzem odbyły się 10 II 1920 roku w Pucku. Dokonał ich gen. Józef 

Haller. 

 

Gdańsk stał się Wolnym Miastem pod opieką Ligi Narodów. Polityka zagraniczna oraz 

system celny Wolnego Miasta Gdańska miały być powiązane z RP . Jednak od początku 

władze miasta sabotowały te działania ponieważ były niezadowolone z oderwania od 

Niemiec. 

 

I i II  powstanie śląskie 



 

Na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku str 232-233 : „Pierwsze i drugie 

powstanie śląskie” , „Trzecie powstanie śląskie” oraz „Wyniki plebiscytu” ( w ramce) 

przygotuj krótką notatkę, gdzie znajdą się odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Dlaczego Niemcy nie zamierzali rezygnować z posiadania Górnego 

Ślaska ? …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Co było przyczyną wybuchu pierwszego i drugiego powstania 

śląskiego ? ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

3. Jakie były skutki pierwszego i drugiego powstania 

śląskiego ? ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

4. Kiedy odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku i jakie były jego 

skutki ? …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

5. Dlaczego doszło do wybuch trzeciego powstania śląskiego? Uwzględnij tekst 

źródłowy ze str233 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

6. Jaki był ostateczny podział Górnego 

Śląska ? …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Konflikt polsko – czechosłowacki 

 

 

 

Śląsk Cieszyński od XIV wieku pozostawał poza granicami Polski , mimo to zamieszkiwała 

go w większości ludność mówiąca po polsku. Tego argument używał Roman Dmowski , aby  

przyłączyć ten obszar do RP. Czesi traktowali ten obszar jako swój historyczny z przemysłem 

wydobywczym i hutniczym. Przez Cieszyn biegła linia kolejowa łącząca Czechy ze Słowacją. 



W styczniu 1919 roku Polacy zaplanowali wybory parlamentarne na większości obszaru 

Śląska Cieszyńskiego. 

W tej sytuacji Czesi rozpoczęli działania zbrojne. Do zawarcia rozejmu doprowadzili alianci. 

28 lipca 1920 roku Rada Ambasadorów podzieliła region: 

- strona czeska  - 57% w tym cały okręg przemysłowy, poza pozostało 120 tysięcy Polaków 

- Spisz i Orawa – większość spornego terytorium przypadła Czechosłowacji. 

Granice Polaki zostały uznane przez aliantów w 1923 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


