
05.05 WTOREK 

 Temat: Walka o granice państwa polskiego – walki o Lwów i wojna polsko-bolszewicka 

 

Tu skrótowo w punktach macie opisane działania wojenne o odzyskanie Kresów 

Wschodnich. NIE MUSICIE TEGO TAK SZCZEGÓŁOWO UMIEĆ NA PAMIĘĆ. Chodzi o to, 

byście się z tym zapoznali, spróbowali sobie to wyobrazić, jak zmieniał się front, jak najpierw 

my z Rosjanami wygrywaliśmy, potem oni z nami, w końcu znaleźli się pod Warszawą, gdzie 

ich pogoniliśmy i ostatecznie wojnę tę wygraliśmy. Zapoznajcie się z tymi punktami i 

zapamiętajcie zarys – jak to się zaczęło, dlaczego, jak Rosjanie z nami wygrywali, jak my 

wygrywaliśmy z Rosją i jak to się skończyło – powinniście umieć wskazać na mapie ziemie, 

które zostały do Polski przyłączone. 

 

1. geneza wojny 
•  władza radziecka dąży do przeniesienia rewolucji Europy, szczególnie do Niemiec; 
•  walkę o opanowanie terenów wschodniej Europy podejmują Rosjanie, 

Polacy,  Litwini i Ukraińcy -  każdy próbuję zająć tereny opuszczane przez wojska 
niemieckie. 

 2. dwie koncepcje wobec ziem wschodnich 
A. federalistyczna -  jej zwolennikiem jest Piłsudski.  Chce stworzyć linię samodzielnych 
państw między Polską a Rosją ( Litwa, Białoruś, Ukraina).  Państwa te tworzyłyby federację 
pod przewodnictwem Polski. 
 B.  inkorporacyjna -  jej zwolennikiem jest Dmowski. pragnie włączyć do Polski te obszary, 
na których żywioł Polski dominuje nie tyle pod względem ludności, co kultury,  mniejszości 
dadzą się w miarę łatwo zasymilować. Proponuje granicę od Libawy na północy przez Mińsk 
po Kamieniec Podolski. 
3. pierwsze walki 

•  wojna rozpoczyna się od walki o Lwów pomiędzy Ukraińcami a Polakami już w 
listopadzie 1918 roku; 

• w początkach 1919 roku wojska polskie zajmują całą Galicję Wschodnią do rzeki 
Zbrucz;  

• pierwsze walki polsko-radzieckie mają miejsce w lutym 1919 roku; 
•  w kwietniu 1919 roku wojska polskie zajmują Wilno, co zapoczątkowuje konflikt 

polsko-litewski; 
•  od września 1919 roku wojska polskie osiągają linię Berezyny;  
• ofensywa polska ulega zaniechaniu w okresie największych sukcesów “białych” 

generałów (to Rosjanie, którzy nie chcieli komunizmu, woleli wcześniejszy system z 
carem na czele i walczyli z “czerwonymi”, czyli komunistami), gdyż Piłsudski uważa 
carskich generałów za groźniejszych dla Polski od bolszewików; 

•  koniec 1919 roku i na początku 1920 roku prowadzone są nieudane próby 
pokojowych rozmów polsko-radzieckich. 

4. sojusz z Petlurą i ofensywa kijowska 
•  Polska zawiera sojusz z Dyrektoriatem Ukraińskiej Republiki Ludowej (atamanem 

Semenem Petlurą) 21 kwietnia 1920 roku, na mocy którego Ukraina rezygnuje z 
terenów na zachód od rzeki Zbrucz, a Polska  zobowiązuje się szkolić oddziały 
ukraińskie oraz pomóc Ukrainie w odzyskaniu terenów zajętych przez wojska 
radzieckie 

•  25 kwietnia 1920 roku rusza Polska ofensywa kwietniowa 
• 7 maja Polacy zdobywają Kijów, ale Armia Czerwona nie zostaje rozbita 

5.  kontrofensywa radziecka 
 Kijów zostaje zdobyty przez wojska polskie w czasie, gdy prawie wszyscy przeciwnicy 
bolszewików zostają rozbici. W czerwcu rusza ofensywa radziecka na froncie południowym 
dowodzonym przez Siemiona Budionnego.  Polska armia zostaje zmuszona do opuszczenia 
Kijowa 10 czerwca. 16 czerwca Wojsko Polskie zostaje odrzucone na pozycję, które 
zajmowało 25 kwietnia. 



6.  wydarzenia z lipca i sierpnia 1920 roku 
•  powstaje Rada Obrony Państwa na czele z Piłsudskim 
• Na froncie północnym następuje radzieckie uderzenie dowodzone przez Michaiła 

Tuchaczewskiego  
• Na konferencji w Spa premier Władysław Grabski dowiaduje się, że Polska musi 

zrezygnować z części uprawnień w Gdańsku odcinek ze Śląska Cieszyńskiego, A jak 
o wschodnią granicę musi zaakceptować tzw. lini Curzona 

• 10 sierpnia wojska polskie opuszczają linię Bugu 
•  Tuchaczewski przeprowadza próbę obejścia Warszawy od północy 

7. Bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą 1920 r. 
 Ponieważ linia frontu wojsk radzieckich rozciąga się w sposób niebezpieczny od Lwowa na 
południu po linię Wkry na północy,  Piłsudski postanawia wykorzystać tę korzystną sytuację i 
gromadzi nad Wieprzem oddziały do przeciwnatarcia.  12-15 sierpnia rozgrywa się krwawa 
bitwa o przedpola Warszawy.  16 sierpnia wojska polskie uderzają znad Wieprza rozbijają 
front radziecki 
8.  ostatni okres walk 
 W drugiej połowie sierpnia następuje gwałtowny odwrót wojsk radzieckich.  20- 26  września 
rozgrywa się krwawa bitwa nad Niemnem, wykrywają wojska polskie, następuje ponowne 
przełamanie frontu radzieckiego.  W połowie października 1920 roku zostaje zawarty rozejm. 
 
9. Traktat w Rydze 
 zostaje zawarty 18 marca 1921 roku pomiędzy Polską a Rosyjską i Ukraińską Socjalistyczną 
Republiką Radziecką. Sala granicę na linii od Dyneburga i rzeki Dźwiny po rzekę 
Zbrucz.  Gwarantuje swobodę kultury, szkolnictwa i wyznania dla mniejszości narodowych; 
Polska ma otrzymać zwrot zbiorów kulturalnych wywiezionych po 1772 roku. 
 

 


