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Sprawa polska w ostatnich dniach  
I wojny światowej 

 

Żądania polskie przestawione przez Komitet Narodowy 
Polski  w sprawie polskiej granicy zachodniej. Te same 
żądania zostały przedstawione w Reichstagu 25.10.1918 r. 
przez Wojciecha Korfantego, co wywołało gwałtowany 
sprzeciw niemieckich posłów.  

  

0 odzyskanie utraconej „dzielnicy pruskiej” – ziem I, II, III 
zaboru pruskiego: Wielkopolski, Warmii i Prus Królewskich  

0 odzyskanie ziem utraconych przed rozbiorami : Górnego 
Śląska i Mazur 

 



Powstanie Wielkopolskie  
27.12.1918— 16.02.1919 r. 

  
0  przyjazd do Poznania Ignacego 

Paderewskiego 26.12.1918 r. Polacy 
entuzjastycznie przyjęli polskiego 
pianistę i polityka. 27.12.1918 r. 
doszło do spontanicznych 
demonstracji polskich przed Hotelem 
Bazar w Poznaniu, w którym 
zatrzymał się Paderewski.  

0  wybuch powstania 27.12.1918 r. -  
bezpośrednią przyczyną wybuchu 
powstania wielkopolskiego była 
kontrmanifestacja niemiecka, która 
zrywała polskie flagi i zdemolowała 
lokal  Komisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej.  



Powstanie Wielkopolskie  
27.12.1918— 16.02.1919 r. 

0  w połowie stycznia 1919 r. dowódcą powstania został 
gen. Józef Dowbór-Muśnicki, który stworzył regularną 
armię (75 tys.).  

 

0  rozejm w Trewirze 16.02.1919 r. kończy Powstanie 
Wielkopolskie. Na skutek działalności dyplomatycznej 
KNP w Paryżu powstańcy wielkopolscy zostali uznani 
za żołnierzy ENTENTY.  



Postanowienia Traktatu Wersalskiego w 
sprawie ziem polskich 28.06.1919 r. 

0 Wielkopolska została przyłączona do Polski w granicach 
wywalczonych przez powstańców. 

0 Do Polski przyłączono Pomorze Gdańskie bez Gdańska.  

0 Gdańsk został uznany Wolnym Miastem pod patronatem 
Ligi Narodów .   

0 O przynależności Warmii, Mazur i  Górnego Śląska miały 
zadecydować plebiscyty.  



10.02.1920 r. gen. Józef Haller dokonał 
symbolicznych „zaślubin Polski z Bałtykiem”.  

Zbiory NAC online 



Niektóre uprawnienia Polski na obszarze 
Wolnego Miasta Gdańska 

0  prawo do korzystania  z portu gdańskiego, 

0  prawo reprezentowania Gdańska na terenie 
międzynarodowym (ograniczenia dotyczyły zawierania 
traktatów) 

0 Wolne Miasto Gdańsk zostało włączone do polskiego 
obszaru celnego (ale opłaty mieli pobierać urzędnicy  
gdańscy, kontrolowani przez polskich inspektorów)  

0  ustanawiała instytucję Komisarza Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej -  przedstawiciela 
dyplomatycznego Rzeczypospolitej w Wolnym Mieście 
Gdańsku  

0  na terenie Wolnego Miasta Gdańska mogła działać polska 
poczta  



Plebiscyt na Warmii i Mazurach 11.07.1920 r.  

0 władza administracyjna na terenach plebiscytowych 
spoczywała w rękach niemieckich; Niemcy 
wykorzystywali to by uzyskać korzystny wynik, 

0 społeczeństwo polskie udzieliło zbyt małej pomocy 
dla ludności z terenów plebiscytowych,  

0 plebiscyt na Warmii i Mazurach przeprowadzono w 
trakcie wojny polsko – bolszewickiej 

0 został przegrany przez Polskę i prawie całe 
terytorium plebiscytowe zostało przyłączone do 
Niemiec  



 I Powstanie Śląskie  17.08.– 24.08. 1919 r.  

I Powstanie Śląskie 
wybuchło w nocy z 16 na 17 
sierpnia 1919 r. i objęło 
tereny powiatu rybnickiego i 
pszczyńskiego oraz część 
okręgu przemysłowego. Na 
jego czele stanął śląski 
działacz polityczny Alfons 
Zgrzebniok, który wraz ze 
swoim sztabem przebywał w 
Sosnowcu. 

www.dzieje.pl 



 II Powstanie Śląskie 19.08.- 28.08.1920 r.  

0 Powstanie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 
roku w wyniku prób zbrojnego opanowania terenu 
plebiscytowego przez bojówki niemieckie i napadów 
na polskie lokale. 

 

0 Głównym celem drugiej walki zbrojnej Ślązaków było 
wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z 
obszaru plebiscytowego i zastąpienie jej strażą 
obywatelską, a następnie - nowo utworzoną policją 
plebiscytową. 

 



Podręcznik do historii. 
Klasa VII. NOWA ERA 



plebiscyt na Górnym Śląsku 20.03.1921 r.  

0 Około 60% głosów padło za 
przyłączeniem terenów 
plebiscytowych do Niemiec. 
Polacy przegrali plebiscyt. 
O wyniku plebiscytu 
zadecydowały głosy 
przyjezdnych. Polsce miał 
przypaść jedynie  powiat  
pszczyński, rybnicki oraz 
część katowickiego i 
tarnogórskiego. Polacy nie 
mogli się z tym pogodzić. 
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III Powstanie Śląskie 2./3.05. – 5.08.1921 r.  

0 Zostało przygotowane przez 
śląską POW i było najlepiej 
przygotowanym ze śląskich 
powstań. Powstańcy 
opanowali większość 
obszarów plebiscytowych aż 
po rzekę Odrę. Niemcom 
udało się zdobyć  Górę św. 
Anny. 5 sierpnia podpisano 
zawieszenie broni.  

 

Link do filmu [4 min.] 

https://youtu.be/H4MiRIdGHnI 



Powrót Górnego Śląska do Polski 

W październiku 1921 r. 
podjęto decyzję o podziale 
Górnego Śląska.  Polska 
otrzymała 29% terenów 
plebiscytowych – powiaty: 
katowicki, lubliniecki, 
pszczyński, rybnicki, 
świętochłowicki i 
tarnogórski. Na obszarze 
znajdowała się większość 
kopalń i hut  

www.dzieje.pl 



Kwestia Śląska Cieszyńskiego 

0 W lipcu 1920 r. Polacy zrezygnowali z plebiscytu na 
rzecz pomocy państw sojuszniczych w walce z 
bolszewicką Rosją.10.07.1920 r. w Spa premier 
Stanisław Grabski podpisał z prezydentem 
Czechosłowacji Eduardem Benešem porozumienie w 
sprawie podporządkowania się obu stron decyzjom 
aliantów w kwestii Śląska Cieszyńskiego, Spisza i 
Orawy. O przynależności Śląska Cieszyńskiego miała 
zadecydować Rada Ambasadorów.  

0  27.07.1920 r. Rada Ambasadorów dokonała podziału 
Śląska Cieszyńskiego niekorzystnie dla Polski ok. 200 
tys. Polaków znalazło się na tzw. Zaolziu. 


