
28.04 WTOREK 

Temat: Walka o granice państwa polskiego – kształtowanie się granicy z Niemcami 

Wczytajcie się w to streszczenie, mam nadzieję, że zapamiętacie z niego jak najwięcej.  

 

Powstanie Wielkopolskie 
1. sytuacja w Wielkopolsce i na Pomorzu w końcu 1918 roku 

•  w połowie listopada 1918 roku stworzona zostaje Naczelna Rada Ludowa ( Wojciech 
Korfanty, ksiądz Stanisław Adamski) 

• w początkach grudnia 1918 roku zostaje zwołany sejm dzielnicowy, który ustala, że 
sprawa przynależności Wielkopolski powinna być określona przez traktat pokojowy 

 2. przyjazd Paderewskiego i wybuch walk 
• przybycie Paderewskiego do Poznania 26 grudnia wywołuje ataki żołnierzy 

niemieckich na ludność polską oraz znieważanie flag polskich i alianckich; 
•  27 grudnia wybucha powstanie. Poznań zostaje wyzwolony na początku stycznia 

1919 roku 
 3. wiek powstania i rozejm w Trewirze 

• walki doprowadzają do opanowania prawie całej Wielkopolski już w pierwszej połowie 
stycznia. Dowódcą wojsk zostaje mianowany gen. Józef Dowbór-Muśnicki 

• w lutym 1919 roku w Trewirze zostaje zawarty rozejm odcinek stara się o linię 
demarkacyjną, która później staje się polsko niemiecką granicą; 

•  jeszcze przez pewien czas po powstaniu Poznańskie stara się utrzymać pewną 
niezależność od reszty Polski. Granica celna trwa aż do podpisania traktatu 
wersalskiego.  

 
Sprawa Górnego Śląska, Warmii i Mazur 
 1. pierwsze Powstanie Śląskie 

•  rozpoczyna się mimo sprzeciwu władz i Wojciecha Korfantego w sierpniu 1919 roku, 
jednak ponieważ jest źle przygotowane i uzbrojone upada po tygodniu, powodując 
wzrost terroru niemieckiego na Śląsku; 

•  na Górny Śląsk wkraczają wojska Ententy i rozpoczyna działalność 
Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa,  łagodząc w ten sposób niemiecki 
terror  (styczeń 1920) 

2. drugie Powstanie Śląskie 
•  w Bytomiu powstał Polski  Komisariat Plebiscytowy na czele z Wojciechem 

Korfantym; 
•  występują prześladowania działaczy polskich przez administrację i policję niemiecką, 

szczególnie aktywujące się w okresie zagrożenia Warszawy przez wojska radzieckie; 
•  w połowie sierpnia 1920 roku wybucha drugie powstanie pomyślane jako 

demonstracja zbrojna -  osiągnięcie zakładanych celów (między innymi powołanie 
mieszanej polsko-niemieckiej policji) zostaje zakończone.  

 3.  plebiscyt na Śląsku 
•  przed plebiscytem zostaje zawarty pokój z Rosją Radziecką i uchwalona konstytucja 

marcowa, aby wykazać, że Polska jest państwem bez wojny, stabilnym i 
demokratycznym; 

•  zostaje udzielona zgoda na udział w plebiscycie emigrantów, którzy urodzili się na 
Śląsku ( Niemcy około 200 000,  Polacy około 10 000); 

• 20 marca 1921 roku odbywa się plebiscyt ( za Polską około 40%,  za Niemcami około 
60% głosów) . 

4. trzecie Powstanie Śląskie i ostateczny podział Śląska 
•  Komisja Międzysojusznicza Anglia i Włochy  proponuje, by Polsce przyznać tylko 

jedną czwartą Śląska ( właściwie część rolniczą); 
• przedostanie się tych planów do opinii publicznej staje się powodem wybuchu III 

Powstania -  3 maja 1921 roku; 



• dyktatorem powstania zostaje Wojciech Korfanty, walki z Niemcami trwają do lipca 
(najcięższe o Górę Świętej Anny),  kiedy to zawarte zostaje zawieszenie broni; 

•  w październiku 1921 roku następuje nowy podział Śląska,  w wyniku którego Polska 
otrzymuje 29% obszaru plebiscytowego z Katowicami i większością przemysłu oraz z 
46 % ludności. 

5.  Plebiscyt na Warmii i Mazurach 
Plebiscyt na tych ziemiach odbywa się 11 lipca 1920 roku,  kiedy wojska radzieckie idą na 
Warszawę -  Polska otrzymuje tylko skrawki spornego terytorium 
 

 


