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1.  Zapisz w zeszycie temat : Walki o granice państwa polskiego 

2.  Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 210-217 )

3.  Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu

• Poglądy polskich polityków na sprawę wschodniej granicy Rzeczypospolitej

a) Koncepcja federacyjna J. Piłsudskiego – opowiadał się za samostanowieniem 
Litwinów, Ukraińców i Białorusinów w sojuszniczym związku z Polską.  Polska powinna 
stać na czele federacji. W razie wojny z Niemcami lub Rosją Polska, Litwa i Ukraina będą 
mogły łączyć swe siły, by wspólnie przeciwstawić się wrogowi. 
b) Koncepcja inkorporacyjna R. Dmowskiego – opowiadał się za włączeniem ziem 
ukraińskich, białoruskich i litewskich do Polski i ich spolonizowaniem , by nie weszły w 
przyszłości w sojusz z Niemcami, które uważał za głównego wroga Polski.

• Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1920

a) przyczyna : Polacy postanowili zapobiec rozprzestrzenianiu się rewolucji bolszewickiej 
w Rzeczypospolitej i bronić niezawisłości ojczyzny.
b)kwiecień 1919 r. - wyprawa wileńska, uwolnienie Wilna i Wileńszczyzny od władzy 
bolszewickiej
c) kwiecień 1920 r. - ofensywa wojsk polskich na Ukrainie ( 7 maja – zajęcie Kijowa )
d) 1 lipca 1920 r. - Sejm Rzeczypospolitej powołał Radę Obrony Państwa z J. Piłsudskim na
czele i powstał Rząd Obrony Narodowej z W. Witosem
e) lipiec 1920 r. - bolszewicy zdobyli Białystok i utworzyli Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski
f) 13 – 15 sierpnia 1920 r. - bitwa warszawska: „Cud nad Wisłą”
g) wstrzymanie działań wojennych

Zwycięstwo armii polskiej w bitwie warszawskiej i bitwie nad Niemnem przyczyniło się
do zahamowania pochodu rewolucji bolszewickiej na Zachód i utrzymania 
niepodległości Polski.

18 marca 1921 r. - traktat pokojowy w Rydze ( pokój ryski )
- ustanawiał granice między Polską, a Rosją Radziecką i Ukrainą : od rzeki Dźwiny, na 
południe do Zbrucza i rzeką Zbrucz, do jej ujścia do Dniestru
- strona rosyjska zobowiązała się do zwrotu całego mienia oraz dóbr kulturalnych, które 
wywieziono z Polski na rozkaz władz carskich w czasach zaborów.

• Walki Polaków o granice

„Bunt” generała Żeligowskiego

- po zwycięstwie w bitwie nad Niemnem wojska polskie zbliżały się do Wilna
- Polacy nie mogli zająć miasta ( zakazywały im tego warunki konferencji w Spa )



- generał Lucjan Żeligowski na polecenie J. Piłsudskiego zorganizował upozorowany bunt 
swoich oddziałów, a potem na ich czele w Październiku 1920 r. zajął Wilno
- miasto i okolice weszły w skład niewielkiego państewka o nazwie Litwa Środkowa
- 20 lutego 1922 r. Sejm Wileński przegłosował przyłączenie Litwy Środkowej do Polski

Galicja Wschodnia

- listopad 1918 r. -  konflikt polsko-ukraiński o Lwów, pokonanie Ukraińców
- kwiecień 1920 r. - układ z Semenem Petlurą, szefem rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej

Wielkopolska

- grudzień 1918 r. - Naczelna Rada Ludowa czekała na decyzje konferencji pokojowej w 
Paryżu
- 26. 12. 1918 r. - przybycie do Poznania premiera I. J. Paderewskiego
- 27. 12. 1918 r. niespodziewany wybuch powstania wielkopolskiego, dowodził  major 
Stanisław Taczak , a później gen. Józef Dowbor-Muśnicki
- 19 lutego 1919 r. - korzystny rozejm z Niemcami w Trewirze przy poparciu francuskim
- Traktat wersalski przyznał Wielkopolskę Polsce
Powstanie wielkopolskie było jedyną zwycięską insurekcją, która wybuchła pod zaborami

Śląsk Cieszyński

- styczeń 1919 r. - wojsko czeskie zajmuje znaczną część obszaru polskiego z Cieszynem
- lipiec 1920 r. - państwa ententy przyznały Czechosłowacji większą część Śląska 
Cieszyńskiego, Spisza i Orawy

Górny Śląsk

- 16/17 sierpnia 1919 r. - wybuch I powstania śląskiego – klęska
- 17/18 sierpnia 1920 r. - II powstanie śląskie – rząd polski uzyskał prawo udziału Polaków 
w policji plebiscytowej (Komisarzem Plebiscytowym został Wojciech Korfanty)
- 20 marca 1920 r. - plebiscyt
- 2/3 maja 1921 r. - III powstanie śląskie; dyktatorem – Wojciech Korfanty; zwycięstwo : 
Polska otrzymała mniejszą, lecz bardziej uprzemysłowioną część Śląska z Katowicami, 
Chorzowem i Tarnowskimi Górami

Warmia i Mazury i Powiśle

- 11 lipca 1920 r. plebiscyt , który zakończył się klęską Polski
- ogromna większość Warmii, Mazur i Powiśla w granicach Niemiec

4. Wykonaj w zeszycie polecenia

• Wyjaśnij  pojęcia :Orlęta Lwowskie,  Międzymorze

•  kim byli : Siemion Budionny, Michaił Tuchaczewski



• Wymień dowódców wojsk polskich w bitwie warszawskiej

Wykonane zadania prześlij na adres mailowy do piątku (22. 05. 2020 r. )


