
  30 04 2020 historia 7a Walka o granicę wschodnią 

  

  I  Koncepcje granicy wschodniej:   przeczytaj i zapamiętaj 

 

Przedstawiciel Założenia 

Roman Dmowski 

koncepcja  

inkorporacyjna   

- państwo jednolite narodowościowo , 

-  na zachodzie w granicach miały znaleźć się : Górny Śląsk,                  

               Wielkopolska, Pomorze Gdańskie i większość   Prus Wschodnich 

            - na wschodzie obszary aż po  rzekę Berezynę 

           -  ludność litewska, białoruska i ukraińska miała zostać poddana 

                polonizacji 

            - Niemcy i Żydzi mieli wyemigrować     

            - utworzenie  niepodległych państw na wschodzie nierealne 

   

 

                                           

 

 

Józef Piłsudski 

koncepcja 

federacyjna 

          - wg Naczelnika granice na zachodzie ustali konferencja w Wersalu 

          - granica wschodnia to kwestia otwarta i należy o nią walczyć   

          - Polska miała  połączyć się w ramach federacji z powstałymi 

            państwami ukraińskim, białoruskim,łotewskim, litewskim ( chodziło o 

            stworzenie bloku państw graniczących z Rosją , nie brał pod uwagę 

            chęci niepodległości tych państw 

 

 

II  Konflikt polsko – ukraiński 

 

➢ Galicję Wschodnią zamieszkiwali Ukraińcy, głównie na wsiach , w miastach , w rejonie 

Tarnowa i Lwowa dominowali Polacy . 

➢ Galicję zamieszkiwali też : Żydzi, Ormianie i Niemcy 

➢ spory polsko -ukraińskie podsycali Austriacy 

➢ w 1918 roku wycofując się ze Lwowa Austriacy przekazali broń Ukraińcom 

➢ 1 XI 1918 roku proklamowano ( ogłoszono) Zachodnioukraińską Republikę  Ludową 

➢ spowodowało to opór Polaków, wybuchły walki , odbito Lwów 

➢ wiosną dotarła tam Błękitna Armia gen . Józefa Hallera i oddziały z Wielkopolski 

➢ wojska ukraińskie wyparto za rzekę Zbrucz 

➢ zawieszenie broni – IX 1919 

➢ III 1923 tereny te uznano za część Polski 

 

Zadanie 1 

Wyjaśnij , kim były Orlęta Lwowskie 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

III  Wyprawa kijowska 

 gdy ze wschodu zaczęły wycofywać się oddziały niemieckie , tereny te zajmowali 

bolszewicy 

 Piłsudski podjął więc 1919 roku ofensywę na wschód 

 Polacy odzyskali Wilno, wypierali bolszewików z ziem litewskich i białoruskich 

 bolszewicy walczyli wówczas z Białymi  (wojna domowa w Rosji) i przegrywali 

 Biali nie chcieli jednak  zagwarantować Polakom niepodległości , więc Piłsudski 

powstrzymał ofensywę. 

 Podjął również negocjacje z komunistami , jednak rozmowy zostały zerwane 

 Piłsudski zawarł porozumienie wojskowe z Ukraińską Republiką Ludową ( IV 1920 z 

Symonem Petlurą) URL uznała prawa Polski do Galicji Wschodniej za niepodległość 

pozostałych ziem 

 wspólna ofensywa polsko- ukraińska, zajęcie Kijowa 

 Bolszewicy podsycali nastroje antypolskie, więc dla Rosjan wojna z Polską stała się 

obowiązkiem 

 w ciągu 2 miesięcy siły polsko- ukraińskie utraciły zdobyte ziemie 

 bolszewicy zaatakowali ziemie polskie z dwóch stron 

a) od Ukrainy armia Budionnego 

            b) od Białorusi armia Michaiła Tuchaczewskiego 

 28 VII w Białymstoku bolszewicy utworzyli: Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski 

– miał objąć władzę w przyszłej Polskiej Republice Sowieckiej 

 1VII powołano Radę Obrony Państwa na czele J. Piłsudski 

 premier Władysław Grabski udał się po pomoc do aliantów , ci podjęli decyzję niekorzystną 

dla Polski 

• Wilno należeć będzie do Litwy 

• wschodnia granica Polski wzdłuż linii Curzona (linia II rozbioru)       

 

 w Polsce upadł rząd i powołano nowy z Wincentym Witosem 

 rozmowy polsko- bolszewickie bez rezultatu , bo bolszewicy liczyli na całkowity podbój 

Polski 

 

 

Zadanie 2 

Na postawie zamieszczonej mapy podaj 

• bitwy stoczone z wojskami ukraińskimi 

• najdalszy zasięg wojsk bolszewickich (wg miast  ) 

• najważniejsze bitwy polsko -  bolszewickie 

 

• …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

IV  Bitwa Warszawska – Zadanie 3 

Uzupełnij podany wykres : 

 

szef Sztabu Generalnego                                                        kontruderzenie polskie – dowódca 

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

 

 

najcięższe walki                                                                                     decydujący atak 

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

 data …………………….                                                                dowódca ……………………….. 

 

 

 

dowódca wojsk bolszewickich                                                      wynik …………………………….. 

………………………………….         

 

 

                                 postawa Nieniec ……………………………………….                                                                            

 

 

 31 VIII w bitwie pod Komarowem została pokonana armia Budionnego 

 22- 28 IX w tzw ………………………………………………………….. rozbito 4 armie 

sowieckiego Frontu Północnego 

 bolszewicy poprosili o rozejm 

 

V Pokój ryski  - 18 III 1921 ( polsko -  bolszewicki) 

 

➢ granica na linii od Dźwiny do Zbrucza i Dniestru 

➢ nieingerowanie w sprawy wewnętrzne 

➢ niepopieranie działalności wymierzonej przeciwko sobie 

➢ zrzeczono się odszkodowań wojennych 

➢ Rosjanie zwrot mienia zagrabionego w czasie rozbiorów – nigdy niezrealizowane 

 

* Polska delegacja zrezygnowała z części terenów , dlatego poza granicami Polski pozostało około      

       1mln Polaków 

 

VI Spory polsko- litewskie 

 

✔ Litwini chcieli stworzyć państwo narodowe i włączyć do niego część ziem dawnego Wlk. 

Ks. Litewskiego , w1919 roku zajęli  część Suwalszczyzny . 

✔ Polska Organizacja Wojskowa przygotowała w Sejnach 23 VIII 19191 powstanie , teren 

ten przejęli Polacy. 

✔ W VII 1920 roku bolszewicy przekazali Litwie Wilno (stolica Litwy) ,Polska musiała ten 

fakt uznać. 

✔ Gdy sytuacja na froncie była dla Polaków korzystna, Piłsudski zlecił gen. Lucjanowi 

Żeligowskiemu bunt. Jego siły zajęły Wileńszczyznę i utworzono Litwę Środkową. 

✔ Przez 2 lata było to niezależne państwo, w III 1922 roku miejscowy sejm podjął decyzję o 

włączeniu tych terenów do II RP. 

Bitwa Warszawska 

 data 



✔ Litwini do roku 1927 uznawali, że są w stanie wojny z Polską,a stosunki dyplomatyczne 

nawiązano  dopiero w III 1938 roku . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                              

 


