Klasa IV, poniedziałek, 18.05.2020r.
Temat:Józef Piłsudski i jego żołnierze, bitwa warszawska.

1) zapisz temat do zeszytu.
2) Przeczytaj temat z podręcznika str. 142-145.
3) Przepisz notatkę do zeszytu.
1. I wojna światowa(1914-1918)
• na przełomie XIX i XX wieku w Europie powstały dwa przeciwstawne bloki

•
•
•
•
•

polityczno- wojskowe: Trójprzymierze(państwa centralne): Niemcy, Austro-Węgry,
Włochy i Trójporozumienie(Ententa): Francja, Rosja, Anglia,
bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny był zamach w Sarajewie-28.06.1914r.,
działania zbrojne toczyły się w Europie, Afryce, Azji,
główne fronty:zachodni(północno-wschodnia Francja), wschodni(ziemie Królestwa
Polskiego i Galicja), włoski, bałkański,
podczas wojny używano nowoczesnej broni: czołgi, samoloty, łodzie podwodne,
gazy bojowe,karabiny maszynowe,
wojnę wygrały państwa Ententy

2. Szansa dla Polski
• Po raz pierwszy od ponad stu lat mocarstwa rozbiorowe znalazły się we wrogich

•

•
•
•
•
•
•

obozach. Ta sytuacja rozbudziła nadzieje niepodległościowe Polaków . Trwały spory
o to, czyje zwycięstwo przyniesie więcej korzyści dla sprawy niepodległości Polski.
Powstały dwie koncepcje(poglądy) dotyczące przyszłości Polski: Józef Piłsudski
opowiadał się za walką zbrojną po stronie Austro-Węgier a roman Dmowski po
stronie Rosji.
Zwolennicy Piłsudskiego tworzyli w zaborze austriackim(Galicja) oddziały
strzeleckie-zalążki Legionów,
06.08.1914r. - wymarsz I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Królestwa Polskiego,
aby wzniecić powstanie przeciw Rosji(akcja nieudana)
sierpień 1914r. -powstanie Legionów Polskich, które składały się z 3 brygad, I
brygadą dowodził J. Piłsudski. Walczyły one przy boku Austro-Węgier.
W armiach zaborców walczyło około 2mln. Polaków, strzelali do siebie- wielka
tragedia naszego narodu.
Lipiec 1917r. -kryzys przysięgowy- żołnierze Legionów odmówili złożenia przysięgi
na wierność dwóch cesarzy, Piłsudski został uwięziony w Magdeburgu,
w czerwcu 1917r.- we Francji powstała Błękitna Armia(od koloru mundurów)

3. Koniec wojny
• 11 listopada 1918r.- zakończyła się wojna
• w 1917r. W Rosji wybuchły dwie rewolucje: lutowa(car Mikołaj II abdykował),

•
•

październikowa(władzę przejęli Komuniści-bolszewicy z Włodzimierzem Leninem )
w 1917r. Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny po stronie Ententy
Nasi zaborcy wojnę przegrali

4. Józef Piłsudski- naczelnikiem państwa.
◦ W październiku i listopadzie 1918r. Na ziemiach polskich rozbrajano zaborców,
◦
◦
◦
◦

powstawały lokalne ośrodki władzy
10 listopada 1918r. -powrót J. Piłsudskiego do Warszawy
11 listopada-Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskowąsymboliczna data odzyskania niepodległości przez Polskę
Po 123 latach Polacy utworzyli własne państwo,
od1918 do 1921 r. walczono o kształt granic z sąsiadami

Zadania:
1. Przeczytaj tekst źródłowy ze str. 145 i odpowiedz na pytania.
2. Przeczytaj temat : Bitwa Warszawska i zrób samodzielnie notatkę.

Pamiętaj , w tym roku obchodzimy 100-Rocznicę bitwy warszawskiej
3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

