
28 05 20 historia 7a  Polska w przededniu II wojny światowej. 

Zajęcie Zaolzia. 

W okresie międzynarodowym stosunki polsko – czeskie były napięte z powodu zajęcia  przez Cze-
chów etnicznie polskiej części Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia). Włączono go do Czechosłowacji w 
1919 roku. 
Odzyskanie tych terenów stało się celem polityki polskiej. 
We wrześniu 1938 roku w związku z żądaniami Niemiec dotyczącymi Sudetów prezydent Czecho-
słowacji  Benes próbował naprawić stosunki z Polską i nieoficjalnie wspomniał o zmianach gra-
nicznych. 
Władze polskie postanowiły wykorzystać tę sytuację do odzyskania spornych terenów. 
Kwestią tą zajęli się także przywódcy mocarstw w Monachium , którzy ustalili, że decyzje zostaną 
podjęte później. 
Minister Józef Beck był oburzony, że przedstawicieli Polski nie zaproszono na konferencję. 
Wysłał do Pragi ultimatum , w którym zażądał oddania Polsce zamieszkałej przez ludność polską 
części Śląska Cieszyńskiego. 
Praga zgodziła się na podane warunki i 2 X 1938 roku wojska polskie zajęły sporne ziemie. 
Międzynarodowa opinia krytycznie odniosła się do tego wydarzenia i uznała Polskę za sojusznika 
Niemiec i Węgier. 

Niemieckie żądania wobec Polski 

Jesienią 1938 roku Polska znalazła się w izolacji międzynarodowej, Niemcy doszli do wniosku , że 
będzie ona zmuszona do współpracy  z nimi. 
24 X 1938 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy – Joachim von Ribbentrop przedsta-
wił ambasadorowi polskiemu w Berlinie Józefowi Lipskiemu propozycję uregulowania spraw spor-
nych. 

➢ Polska miała się zgodzić na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy oraz przeprowa-
dzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej do Prus Wschodnich, oraz przystąpienie 
do paktu antykominternowskiego. 

➢ Polska miała zachować w Gdańsku kolej i wolny port , a obie części polskiego Pomorza 
miała połączyć w przyszłości autostrada. 

➢ Pomoc miała dotyczyć uzyskania wspólnej granicy z Węgrami i przedłużenia paktu o nie-
agresji na 25 lat. 

W ten sposób Polska stałaby się państwem zależnym i sojusznikiem Niemiec. 

Propozycje były kilkakrotnie ponawiane , ostatecznie 21 III w rozmowie Joachima von Ribbentro-
pa z polskim ambasadorem w Berlinie.
 Za każdym razem Polska zdecydowanie odmawiała. 

Sojusz z Wielką Brytanią  i Francją  

O żądaniach niemieckich wobec Polski w Londynie i Paryżu nie wiedziano , ponieważ Beck utrzy-
mywał to w tajemnicy. Premier brytyjski uważał, że wojna jest kwestią czau. 
31 III 1939 roku premier Neville Chamberlain zagwarantował Polsce pomoc na  wypadek agresji 
niemieckiej. 
Na początku IV do Londynu udał się minister Beck. Ogłoszono wspólny komunikat polsko- bry-
tyjski o pomocy na wypadek wojny. 
W połowie IV do tych gwarancji dołączyła Francja. 
Hitler wydał rozkaz przygotowania planu wojny z Polską , zakładając , że państwa alianckie nie 
przyjdą jej z pomocą. 



 Rozpoczął również negocjacje z ZSRS . 
Pod koniec IV Niemcy wypowiedziały deklarację o niestosowaniu przemocy z Polską i zerwały 
układ morski z Wielką Brytanią . 
W V Józef Beck wygłosił przemówienie w sejmie, gdzie zdecydowanie odrzucił żądania niemiec-
kie. 

Pakt Ribbentrop – Mołotow  
Sojusz z ZSRS chciały zawrzeć Francja i Wielka Brytania. Jednak ich propozycje okazały się nie-
wystarczające dla Stalina. 
Rozpoczął on rozmowy z III Rzeszą. 
23 VIII 1939 roku w Moskwie zawarty został układ sowiecko – niemiecki o nieagresji między 
Wiaczesławem Mołotowem i Joachimem von Ribbentropem. 

Do traktatu dołączono tajny protokół , gdzie ziemie polskie zostały podzielone między oba pań-
stwa. 
Sfery wpływów podzielono na terenie państw bałtyckich : Finlandii i Rumunii. 

O treści protokołu dowiedziały się Wielka Brytania i Francja. Nie przekazały tych informacji Pol-
sce. 
25 VIII 1939 roku Wielka Brytania zawarła z Polską sojusz polityczno – wojskowy. Opóźniło to 
wybuch wojny o 5 dni. 

Zadanie  
Przeczytaj „Tajny protokół” str 267  i odpowiedz na pytania.  - nie odsyłaj 

1. Jakie decyzje wobec ziem polskich zostały zawarte w tajnym protokole. 

2. Wymień ziemie, które miał otrzymać ZSRS w wyniku układu z Niemcami. 

Powodzenia ! 


