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VI. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
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●  twórcy niepodlegŁego 
państwa polskiego

 Manifest Rady Regencyjnej ● Lokal-
ne ośrodki władzy ● Powrót Józefa 
Piłsudskiego ● Rząd Moraczewskie-
go ● Rząd Paderewskiego

●  ksztaŁtowanie siĘ granic 
polski

 Walka o kształt Polski ● Powstanie 
wielkopolskie ● Uzgodnienia trak-
tatu wersalskiego ● Mały traktat 
wersalski ● Plebiscyt na Warmii, 
Mazurach i Powiślu ● Sprawa Śląska 
● Plebiscyt na Górnym Sląsku ● 
Trzecie powstanie śląskie ● Konflikt 
polsko-czeski

●  walka o granicĘ  
wschodnią

 Sytuacja w Galicji Wschodniej ● 
Walki polsko-ukraińskie ● Wybuch 
wojny polsko-radzieckiej ● Wyprawa 
kijowska ● Ofensywa Armii Czerwo-
nej ● Bitwa warszawska ● Pokój ryski  
● II Rzeczypospolita państwem wie-
lonarodowościowym

●  Życie polityczne  
w odrodzonej polsce

 Wybory do sejmu ustawodawczego 
● Mała konstytucja ● Konstytucja 
marcowa ● Wybory do sejmu i senatu 
● Wybory i zabójstwo pierwszego 
prezydenta Polski 

●  gospodarka polski  
w pierwszych latach  
niepodlegŁości

 Integracja ekonomiczna trzech zabo-
rów ● Utworzenie Banku Polskiego  
● Budowa Gdyni
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1. twórcy niepodlegŁego państwa polskiego
Przypomnij działalność Józefa Piłsudskiego i Roman Dmowskiego przed wybuchem wojny oraz w trakcie jej trwania.

manifest rady regencyjnej
W chwili zakończenia I wojny świato-

wej całość ziem polskich była okupowana 
przez wojska państw centralnych, tj. Nie-
miec i Austro-Węgier. W Warszawie jednak 
władzę cywilną sprawowała Rada Regen-
cyjna Królestwa Polskiego. 7 października 
1918 roku, przewidując szybką kapitula-
cję Niemiec, Rada Regencyjna wydała ma-
nifest do narodu polskiego i tak sformuło-
wała zasadę niepodległości Polski:

„Wielka godzina już wybiła. Zbliża się 
pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nie 
przedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości, do utworzenia niepodległego 
państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza i gospodarczą niezawisłością”. 

Był to pierwszy akt władzy polskiej mówiący o odbudowie państwowości. Rada zapowiedzia-
ła także szybkie utworzenie nowego rządu.

lokalne ośrodki władzy
Nowe ośrodki władzy zaczęły powstawać także poza Warszawą. Po rozpadzie Austro-Węgier 

28 października 1918 roku polscy politycy utworzyli w Krakowie Polską Komisję Likwidacyj-
ną dla Galicji i Śląska Cieszyń-
skiego (PKL), której głównym 
zadaniem było rozbrojenie żoł-
nierzy austriackich stacjonują-
cych w Galicji i zorganizowanie 
polskiej administracji na obsza-
rach przejętych od Austriaków. 
Na czele Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej stanął znany i cieszący 
się dużym autorytetem działacz 
ludowy – wincenty witos. 

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 
roku w Lublinie powstał kolejny 
ośrodek władzy polskiej – Tym-
czasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej, na czele którego stanął 

1. Rozbrajanie żołnierzy niemieckich w Warszawie, XI 1918 r.

3. Ignacy Daszyński (1866–1936), pol-
ski polityk socjalistyczny, m.in. premier 
rządu lubelskiego w 1918 r., Marszałek 
Sejmu w latach 1928–1930

2. Wincenty Witos (1874–1945), polski 
polityk, działacz ruchu ludowego, trzy-
krotny premier Rzeczypospolitej Polskiej
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socjaldemokratyczny polityk galicyjski ignacy daszyński. Rząd lubelski nie rozwinął wpraw-
dzie szerszej działalności i istniał tylko tydzień, ale wydał ważną odezwę do narodu polskie-
go, w której ogłaszał powstanie niepodległego państwa polskiego jako republiki. Zapowiadał 
też wiele reform: pełne równouprawnienie obywateli, wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, 
reformę rolną, upaństwowienie kopalń i bogactw naturalnych, wprowadzenie powszechnego 
bezpłatnego szkolnictwa. Rząd lubelski ogłaszał też zniesienie Rady Regencyjnej.

powrót józefa piłsudskiego
10 listopada 1918 powrócił do Warsza-

wy Józef Piłsudski, uwolniony z twierdzy 
w Magdeburgu. Jego przyjazdu oczekiwa-
li przedstawiciele różnych stronnictw po-
litycznych i znaczne rzesze polskiego spo-
łeczeństwa. Uważano powszechnie, że 
powinien on stanąć na czele odradzającego 
się państwa polskiego.  

Już następnego dnia, 11 listopada 1918 
roku, Rada Regencyjna przekazała Pił-
sudskiemu władzę nad powstającym woj-
skiem polskim. Tego dnia zostało również 
podpisane zawieszenie broni na froncie 
zachodnim, kończące I wojnę światową. 
W Warszawie ochotnicy z Polskiej Organizacji Wojskowej i studenci zaczęli rozbrajać żołnierzy 
niemieckich i austriackich, dla których wojna właśnie się skończyła. 

14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna, rozwiązując się, przekazała Piłsudskiemu także 
pełnię władzy cywilnej w odradzającym się państwie. Tego samego dnia rozwiązał się Tymcza-
sowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, przekazując swoje kompetencje 
Piłsudskiemu. Później Piłsudskiemu podporządkowała się także Polska Komisja Likwidacyjna.

W następnych tygodniach ziemie polskie opuścili, ewakuując się do swoich krajów, żołnie-
rze armii niemieckiej i austriackiej. Wyzwolenie Polski od obcych wojsk stało się faktem. Teraz 
przyszedł czas na powołanie rządu i okre-
ślenie ustroju odrodzonego państwa.

rząd moraczewskiego
Misję powołania rządu centralnego Jó-

zef Piłsudski powierzył jędrzejowi mo-
raczewskiemu. 22 listopada obaj politycy 
podpisali dekret stwierdzający, że Polska 
jest republiką. Ustalono także, że do czasu 
powołania Sejmu Ustawodawczego, któ-
ry miał w nieodległej przyszłości uchwalić 
nową konstytucję, Józef Piłsudski będzie 
pełnił funkcję Tymczasowego Naczelnika 

4. Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie,  
10 XI 1918 r.

5. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego (siedzi drugi od lewej), 1918 r.
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Słowniczek
Komitet Narodowy Polski 
(KNP) –  założona 15 sierpnia 
1917 w Lozannie przez Romana 
Dmowskiego polska organizacja 
polityczna działająca w latach 
1917–1919. Jako siedzibę ob-
rała Paryż. Celem Komitetu była 
odbudowa państwa polskiego 
przy pomocy państw Ententy. 
KNP był uznany przez rządy 
Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch 
za namiastkę rządu polskiego na 
emigracji i przedstawicielstwo 
interesów Polski.

?

! To jeST ważne
W chwili zakończenia I wojny światowej ziemie polskie okupowane •	
były przez państwa centralne.
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej powstał 7 listopada •	
1918 roku w Lublinie.
10 listopada 1918 roku powrócił do Polski, po uwolnieniu z nie-•	
mieckiej niewoli, Józef Piłsudski.
Piłsudski powierzył utworzenie rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu. •	
Polska stała się republiką.
W 1919 r. na szefa nowego rządu został powołany światowej sławy •	
pianista Ignacy Paderewski.

PyTania i Polecenia
Wymień lokalne ośrodki władzy polskiej powstałe na ziemiach polskich pod 1. 
koniec 1918 roku.
Wymień najważniejszych polityków, których uważamy za twórców odrodzo-2. 
nego państwa polskiego.
Jakie święto narodowe obchodzimy co roku 11 listopada?3. 

Państwa. Rząd Moraczewskiego, którego program w wielu punktach był zbieżny z programem 
tymczasowego rządu ludowego republiki polskiej, zaakceptowała zdecydowana więk-
szość polskiego społeczeństwa.

Państwa ententy traktowały nowe władze w Warszawie jako agenturę niemiecką i odmawia-
ły jej uznania. Za reprezentanta narodu polskiego uznawały Komitet Narodowy Polski Roma-
na Dmowskiego z siedzibą w Paryżu. Komitet dysponował wojskiem utworzonym w czerwcu 
1917 roku z Polaków mieszkających we Francji, USA i innych krajach. Była to tzw. Błękitna Ar-
mia (nazwa armii pochodziła od koloru mundurów), dowodzona przez przybyłego z Rosji ge-
nerała józefa Hallera. Rząd Moraczewskiego uznali jedynie Niemcy, którzy przysłali do War-
szawy swojego posła. 

Konieczny był zatem kompromis głównych polskich sił politycznych w kraju i za granicą.

rząd paderewskiego
W połowie stycznia 1919 roku Józef Pił-

sudski i Roman Dmowski osiągnęli porozu-
mienie w sprawie powołania jednego ośrod-
ka władzy, godzącego interesy wszystkich 
ugrupowań politycznych. Na szefa nowe-
go rządu, utworzonego 16 stycznia 1919 
roku, powołano światowej sławy pianistę 
i polityka ignacego jana paderewskie-
go, który był także działaczem KNP. Nowy 
rząd natychmiast zyskał międzynarodowe 
uznanie, a jego premier wraz z Romanem 
Dmowskim zostali głównymi negocjatora-
mi polskimi na konferencji paryskiej i sygnatariuszami traktatu wersalskiego.

6. Ignacy Paderewski witany na dworcu w Poznaniu w grudniu 
1918 r.
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2. ksztaŁtowanie sie granic polski

Przypomnij, kto reprezentował interesy Polski na konferencji paryskiej.

walka o kształt polski
Odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli nastąpiło w niezwykle ko-

rzystnym okresie. Nagle bowiem, niemal jednocześnie, rozpadły się trzy zaborcze cesarstwa. 
Rewolucja w Rosji, klęska wojenna Niemiec i rozpad Austro-Węgier wytworzyły w środkowej 
i wschodniej Europie tzw. pustkę polityczną, gdyż wraz z rozpadem cesarstw uległa destrukcji 
także administracja na ogromnych obszarach Europy. Władzę na tych terenach zaczęli przej-
mować przedstawiciele zniewolonych dotąd narodów. Podobnie postąpili Polacy – najliczniej-
szy naród w Europie Środkowej – mający dłu-
gą tradycję własnej państwowości. 

Najpilniejszą sprawą po odzyskaniu nie-
podległości stało się wywalczenie odpowied-
niego obszaru państwa i zabezpieczenie jego 
granic. Niemożliwe było odbudowanie Pol-
ski w granicach sprzed I rozbioru, tj. z 1772 
roku, gdyż narody niegdyś tworzące Rzecz-
pospolitą – Litwini, Łotysze, Ukraińcy i Bia-
łorusini – proklamowali własne państwa. 
Walka o granice Polski trwała kilka lat i po-
chłonęła wiele ofiar.

powstanie wielkopolskie
Odrodzone państwo polskie powstawało 

na obszarach byłego zaboru rosyjskiego, au-
striackiego i pruskiego. Oprócz Polaków za-
mieszkiwała go ludność innych narodowości. 
Znaczna liczba Niemców mieszkała w Wiel-
kopolsce. Po kapitulacji w listopadzie 1918 
roku Niemcy miały nadzieję, że uda im się 
utrzymać wschodnie granice sprzed wojny. 
Dlatego też nie wycofywały stacjonujących tam wojsk. 

Na terenie Wielkopolski istniało wiele konspiracyjnych polskich organizacji, których celem 
było wyzwolenie ziem zaboru pruskiego z rąk niemieckich. Władze niemieckie aktywnie je 
zwalczały, zabraniając jawnej działalności i aresztując ich działaczy. 

W atmosferze niepewności o przyszłe losy tych ziem 26 grudnia 1918 roku przybył do 
Poznania, owacyjnie witany, Ignacy Jan Paderewski. Nie spodobało się to Niemcom, któ-
rzy następnego dnia, tj. 27 grudnia, zorganizowali kontrmanifestację, w trakcie której 
padły strzały. Tak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. W trzy dni Poznań został 
opanowany przez powstańców i wtedy za broń chwycili Polacy w całej prowincji. W ciągu 
miesiąca wyzwolili niemal całą Wielkopolskę.

1. Powstańcy wielkopolscy przed hotelem „Bazar” w Poznaniu, 
ilustracja współczesna
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W połowie lutego 1919 roku sprzymierzeńcy wymusili na Niemcach podpisanie w Trewirze ro-
zejmu, rozszerzającego układ o zawieszeniu broni z 11 listopada 1918 roku również na front 
wielkopolski. Obszar wyzwolony przez powstańców miał pozostać pod kontrolą polskiej admi-
nistracji do czasu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami. Obie strony zobowiązały się nie 
przekraczać ustalonej linii demarkacyjnej. Było to pierwsze zwycięskie powstanie Polaków.

uzgodnienia traktatu wersalskiego
W dniach od 18 stycznia do 28 czerwca 1919 roku w Paryżu odbyła się konferencja zakoń-

czona podpisaniem układu pokojowego z Niemcami. Zgodnie z decyzją traktatu wersalskiego 
prawie całą Wielkopolskę włączono do odrodzonego państwa polskiego. Ponadto traktat przy-
znawał Polsce Pomorze Gdańskie, choć bez Gdańska, z którego wraz z otaczającym go obsza-
rem utworzono wolne miasto gdańsk pod kontrolą Ligi Narodów. 

O przynależności Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla miały zadecydować wyniki ple-
biscytów przeprowadzonych na tych ziemiach pod międzynarodową kontrolą. W czasie konfe-
rencji paryskiej zwycięskie mocarstwa dyskutowały także o przebiegu wschodniej granicy Pol-
ski, ale żadnych decyzji w tej sprawie nie podjęto.

mały traktat wersalski
Wobec zmian przynależności państwowej wielu obszarów mieszanych narodowościowo  

w Europie Środkowo-Wschodniej zawarto osobny układ międzynarodowy, zwany małym trak-
tatem wersalskim. Zobowiązywał on Polskę, Rumunię, Czechosłowację, Grecję i Jugosławię 
do przyznania i respektowania 
pełni praw cywilnych i politycz-
nych mniejszości narodowych za-
mieszkujących ich terytoria. Ukła-
du tego, decyzją sprzymierzonych 
krajów, nie podpisały Niemcy, 
choć kraj ten zamieszkiwały licz-
ne mniejszości narodowe. W re-
zultacie tego np. niemiecka mniej-
szość w Polsce mogła odwoływać 
się do Rady Ligi Narodów ze skar-
gami na władze polskie, a mniej-
szości polskiej w Niemczech takie 
prawo nie przysługiwało.

plebiscyt na warmii, 
mazuracH i powiślu

O przynależności państwowej Warmii, Mazur i Powiśla zadecydował plebiscyt przeprowa-
dzony 11 lipca 1920 roku, w którym Niemcy odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Wpływ na 
niepomyślny wynik plebiscytu miała sytuacja powstała na wschodniej granicy Polski, gdzie 
toczyła się wojna polsko-radziecka. Od jej wyniku zależały losy państwa i narodu polskie-
go, dlatego zaangażowano w nią wszystkie siły. Z tego powodu nie było czasu ani możliwości  

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



VI. ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO 159

dobrego przygotowania ludności do plebiscytu. Niemcy wygrali dzięki ogromnej przewadze 
materialnej, organizacyjnej i propagandowej. Nie przebierali także w środkach, zwalczając przy 
pomocy bojówek wszelkie polskie inicjatywy na obszarze plebiscytowym. Dodatkowo w głoso-
waniu wzięło udział ok. 150 tys. Niemców, niemieszkających już na Warmii, Mazurach i Powi-
ślu, ale tam urodzonych. Przywieziono ich specjalnie na głosowanie z różnych stron Niemiec. 
W wyniku plebiscytu Polsce przyznano jedynie kilka wsi na spornym obszarze.

sprawa śląska
Decyzją traktatu wersalskiego plebiscyt miał zadecydować także o przynależności państwo-

wej Górnego Śląska. Mieszkająca tu ludność polska nie chciała jednak pogodzić się z tym po-
stanowieniem. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło i powstanie śląskie, za-
kończone klęską powstańców, spowodowaną znaczną przewagą liczebną Niemców i lepszym 
uzbrojeniem ich oddziałów militarnych.

Górny Śląsk ze swoimi bogactwami natu-
ralnymi i zakładami przemysłowymi miał 
znaczenie nie tylko dla Polski i Niemiec, ale 
również dla gospodarki i równowagi sił w ca-
łej Europie. Dlatego w konflikt zaangażowa-
ły się także Wielka Brytania – popierająca na 
ogół interesy niemieckie – i Francja – popie-
rająca stronę polską. Z tego też powodu od-
działy brytyjskie, francuskie i włoskie stacjo-
nowały na Górnym Śląsku od stycznia 1920 
roku. Narastający terror bojówek niemiec-
kich wobec polskich działaczy narodowych 
doprowadził w nocy z 19 na 20 sierpnia 
1920 roku do wybuchu ii powstania ślą-
skiego. To powstanie było już lepiej przy-
gotowane. Zakończyło się podpisaniem 28 
sierpnia umowy polsko-niemieckiej o zanie-
chaniu gwałtów, która zrównywała w pra-
wach Polaków i Niemców. Spokój na terenie 
Górnego Śląska miały gwarantować stacjo-
nujące tam jednostki państw zachodnich.

plebiscyt na górnym śląsku
Plebiscyt przeprowadzono 20 marca 

1921 roku. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, a właściwie jej angiel-
scy i włoscy członkowie, faworyzowała Niemców i im właśnie planowała przyznać więk-
szość obszaru plebiscytowego. Za Niemcami głosowało niecałe 60% ludności zamieszku-
jącej sporny obszar. Nie były to jednak rzetelne wyniki, gdyż podobnie jak na Warmii, 
Mazurach i Powiślu na okres plebiscytu Niemcy sprowadzili na Górny Śląsk ok. 200 tys. 
ludzi tam urodzonych, lecz już niemieszkających. 

2. Polski plakat plebiscytowy zachęcający do głosowania prze-
ciw Niemcom
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trzecie powstanie śląskie
Niepomyślny dla Polaków wynik plebiscytu stał 

się przyczyną wybuchu kolejnego, iii powstania 
śląskiego. Polacy postanowili nie czekać na decy-
zję Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscy-
towej i w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku rozpoczęli 
walki. Trwały one najdłużej i były najlepiej przygoto-
wane. Na czele powstania stanął jako dyktator Woj-
ciech Korfanty. W kilku pierwszych dniach powstań-
cy opanowali większość obszaru Górnego Śląska. 

3. Przysięga powstańców śląskich w Mysłowicach, 1921 r.

W połowie maja Niemcy przystąpili do kontrataku przy czynnej pomocy korpusów ochotni-
czych, sprowadzonych na Śląsk z całych Niemiec. Najcięższe walki toczyły się w rejonie Góry 
Świętej Anny i w okolicach Kędzierzyna. Pod ko-
niec czerwca walczących rozdzieliły międzynaro-
dowe wojska nadzorujące plebiscyt. Powstanie 
zakończyło się.

Decyzją Rady Ligi Narodów, potwierdzoną  
20 października 1921 roku przez Radę Ambasa-
dorów, Polsce przyznano ok. 30% obszaru plebi-
scytowego zamieszkałego przez większość lud-
ności Górnego Śląska, na którym skupiało się 
80% górnośląskiego przemysłu. Był to istot-
ny sukces strony polskiej, która plebiscyt prze-
grała. Tak zakończyło się kształtowanie granicy 
polsko-niemieckiej, z której zasięgiem Niemcy 
nigdy się nie pogodzili.
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?

! To jeST ważne
W czerwcu 1919 roku w Wersalu pod Paryżem podpisano układ po-•	
kojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim.
Zgodnie z jego decyzjami prawie całą Wielkopolskę włączono do •	
odrodzonego państwa polskiego.
Gdańsk pozostawał jako Wolne Miasto Gdańsk pod kontrolą Ligi •	
Narodów.
O przynależności Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla miały za-•	
decydować wyniki plebiscytów.
Wyniki plebiscytów okazały się niekorzystne dla Polski.•	
Po udanych powstaniach na Śląsku Polsce przyznano znaczną jego •	
część.
W wyniku ustaleń międzynarodowych granicę z Czechami, na spor-•	
nym terenie, stanowiła rzeka Olza.

PyTania i Polecenia
Wymień decyzje traktatu wersalskiego w sprawie Polski. Jak je oceniasz?1. 
Czego dotyczyły ustalenia tzw. małego traktatu wersalskiego?2. 
Wyjaśnij, dlaczego przeprowadzone plebiscyty zakończyły się dla Polski prze-3. 
graną.
Podaj przyczyny wybuchu kolejnych powstań śląskich.4. 
Jak doszło do ostatecznego ustalenia granicy polsko-czechosłowackiej?5. 

konflikt polsko-czeski
Zaskakująco ostry konflikt wystąpił podczas ustanawiania granicy odrodzonej Polski z nowo 

powstałą czechosłowacją. Miał on miejsce na śląsku cieszyńskim, na którym ludność pol-
ska stanowiła bezwzględną większość.

Po rozpadzie Austro-Węgier w październiku 1918 roku Polacy ze Śląska Cieszyńskiego utwo-
rzyli Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego, a Czesi – Śląską Radę Narodową. Obie strony zawar-
ły 5 listopada 1918 roku porozumienie, w którym uzgodniono, iż do czasu odpowiednich ustaleń 
międzynarodowych żadna ze stron nie wprowadzi na teren Śląska Cieszyńskiego swoich wojsk.

Wykorzystując zaangażowanie Polaków w walki z Niemcami w Wielkopolsce oraz Ukraińcami 
na wschodzie, w styczniu 1919 roku rząd czechosłowacki, łamiąc lokalne porozumienie, wpro-
wadził na Śląsk Cieszyński swoje wojska i zajął obszar aż do Wisły. Miejscowa ludność polska, 
wsparta nielicznymi oddziałami wojsk polskich, powstrzymała Czechów, którzy częściowo się 
wycofali. Wkrótce konfliktem polsko-czeskim zainteresowały się państwa sprzymierzone, które 
27 września 1919 roku zadecydowały o przeprowadzeniu na spornym obszarze plebiscytu.

W lipcu 1920 roku Rada Ambasadorów, pod wpływem polskich niepowodzeń w wojnie z Ro-
sją Radziecką, zmieniła decyzję i bez plebiscytu przyznała połowę spornego terytorium Cze-
chom, ustanawiając granicę z Polską na rzece Olzie. Po stronie czeskiej znalazły się ziemie po-
łożone na południowy zachód od Olzy – tzw. zaolzie. Był to dobrze rozwinięty pod względem 
przemysłowym obszar, który zamieszkiwało ok. 140 tys. Polaków. Przejęcie Zaolzia pogorszy-
ło stosunki Polski i Czechosłowacji na wiele lat.
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3. walka o granicę wschodnią
Kiedy rozpadły się Austro-Węgry?

sytuacja w galicji wscHodniej
W 1917 roku, po obaleniu caratu w Rosji, narodowi działacze ukraińscy utworzyli Ukraińską 

Centralną Radę w Kijowie, która proklamowała niepodległą ukraińską republikę ludową. Po 
kapitulacji Niemiec i rozpadzie Austro-Węgier w Galicji Wschodniej utworzono Zachodnioukra-
ińską Republikę Ludową. Wschodnie obszary Galicji zamieszkiwali głównie Polacy i Ukraińcy. We 
Lwowie i innych miastach przeważała ludność polska, natomiast na wsi – ludność ukraińska. Na-
stroje niepodległościowe wśród Ukraińców były zręcznie podsycane przez władze austriackie. Kie-
dy po rozpadzie Austro--Węgier w październiku 1918 roku władze austriackie opuszczały Galicję, 
oddziały Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej opanowały większość strategicznych budynków 
we Lwowie i wielu innych miejscowościach. Spowodowało to natychmiastową reakcję Polaków.

walki polsko-ukraińskie
1 listopada 1918 roku polscy mieszkańcy Lwowa spontanicznie zorganizowali oddziały zbroj-

ne do obrony miasta. Po trzech tygodniach krwawych walk udało się wyprzeć oddziały ukraiń-
skie z Lwowa. Dużą rolę w wyswobodzeniu miasta odegrali cywile, w tym młodzież akademic-
ka i kilkunastoletni skauci, zwani lwowskimi orlętami, pod komendą Czesława Mączyńskiego.

Walki z Ukraińcami trwały jeszcze kilka miesięcy w innych częściach Galicji Wschodniej. Brała w nich 
udział m.in. Błękitna Armia, przybyła z Francji wiosną 1919 roku. Wkrótce w obliczu grożącego nie-
bezpieczeństwa bolszewickiego i upadku Ukraińskiej Republiki Ludowej – po klęskach odniesionych  
w walkach z Rosjanami („białymi” i czerwonoarmista-
mi) – doszło do ugody Polaków z częścią Ukraińców, 
reprezentowanych przez atamana semena petlurę. 
W wyniku prowadzonych pertraktacji 21 kwietnia 
1920 roku Semen Petlura i Józef Piłsudski podpisa-
li polsko-ukraiński układ sojuszniczy, na mocy które-
go cała Galicja Wschodnia pozostała przy Polsce. Po-
zostałe ziemie Ukrainy weszły w skład ukraińskiej 
socjalistycznej republiki radzieckiej, utworzo-
nej przez bolszewików jeszcze pod koniec 1917 roku.

wybucH wojny polsko-radzieckiej
Po zakończeniu I wojny światowej w ślad za 

Niemcami wycofującymi się ze wschodnich ob-
szarów Europy zaczęły posuwać się oddziały ar-
mii bolszewickiej. Zamierzały one zająć więk-
szość osłabionych wojną krajów europejskich  
i wywołać rewolucję proletariacką, mającą objąć 
cały kontynent europejski. Było to istotne zagro-
żenie, z którego niewielu zdawało sobie sprawę. 1. Młody obrońca Lwowa, obraz Wojciecha Kossaka, 1933 r.
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Pierwszą przeszkodą, napotkaną przez bolszewicką Armię Czerwoną w marszu na Zachód, 
były oddziały wojsk polskich i ochotnicze oddziały samoobrony. Kontakt też miał miejsce  
w połowie lutego 1919 roku w rejonie miasteczka Mosty nad Niemnem. Tak rozpoczęła się ni-
gdy niewypowiedziana wojna polsko-radziecka.

W ciągu kilku tygodni front rozszerzył się na Polesie i Wołyń. W tej fazie wojny pewne suk-
cesy odnieśli bolszewicy, którzy zajęli znaczne obszary Białorusi i Litwy. Organizowane przez 
polską ludność oddziały samoobrony przeszły do działań partyzanckich.

W kwietniu 1919 roku do natarcia na zajęte przez Armię Czerwoną ziemie ruszyły wojska polskie 
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Do końca lipca Polacy zdążyli zająć wiele litewskich i biało-
ruskich miast, w tym Wilno oraz Mińsk (miasto wówczas zamieszkane w większości przez ludność 
polską). Pod koniec lipca Polacy dotarli aż nad Berezynę. Jesienią ofensywę polską przeciwko bol-
szewikom wstrzymano na wieść o postępach armii „białego” generała antona denikina.

wyprawa kijowska
Po fiasku rozmów pokojowych prowadzonych z bolszewikami pod koniec kwietnia 1920 roku zosta-

ła zorganizowana wspólna, polsko-ukraińska wyprawa na kijów. Jej celem było wyzwolenie spod 
władzy bolszewickiej naddnieprzańskiej Ukrainy i utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. 

7 maja 1920 roku wojska polsko-ukraińskie dowodzone przez generała edwarda rydza-
śmigłego wkroczyły do Kijowa. Sukces był jednak krótkotrwały. Armia Czerwona odpowie-
działa szybką ofensywą na Białorusi i operacją zaczepną na Ukrainie, dokąd przerzucono duże 
siły. Wobec przewagi wroga wojska polskie już 10 czerwca ewakuowały się z Kijowa i rozpoczę-
ły odwrót na zachód. W następnych tygodniach bolszewicy zajęli Mińsk, Wilno i Grodno.

2. Wkroczenie wojsk polskich do Kijowa, 7 V 1921 r.

ofensywa armii czerwonej
Właściwa ofensywa wojsk radzieckich rozpoczęła się w lipcu 1920 roku. Na początku sierpnia 

1920 roku zmusiła ona wojska polskie do wycofania się pod Bug. Jednocześnie strona polska 
rozpoczęła grupowanie armii nad Wisłą, przygotowując się do rozstrzygającej bitwy. Warsza-
wie groziło okrążenie, a Polsce – i w perspektywie innym krajom europejskim – śmiertelne nie-
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bezpieczeństwo. Podczas gdy główne siły 
Armii Czerwonej parły na Warszawę, na jej 
tyłach, w Białymstoku, powstał tymcza-
sowy komitet rewolucyjny polski pod 
przewodnictwem Juliana Marchlewskiego. 
Miał on być zalążkiem bolszewickiego rzą-
du Polskiej Republiki Rad. 

W tak dramatycznej sytuacji premier 
polskiego rządu władysław grabski na 
międzynarodowej konferencji w Spa (Bel-
gia) zwrócił się do państw zachodnich  
z prośbą o pomoc. Nie uzyskał wiele, gdyż 
wojskowej pomocy udzieliła Polsce jedy-
nie Francja. Brytyjczycy zaproponowali rokowania, ustalając na wstępie korzystny dla Rosji 
przebieg granicy polsko-radzieckiej na tzw. linii Curzona (czytaj: kerzona). Bolszewicy jednak,  
będąc pewni zwycięstwa, propozycję tę odrzucili. Wydawało się, że nic ich nie powstrzyma od 
zajęcia Warszawy i Polski, tym bardziej że nasi sąsiedzi, Niemcy i Czechosłowacja, zablokowali 
na swoich granicach dostawy pomocy wojskowej dla Polski.

bitwa warszawska
O losach tej wojny, a może i przyszłości Europy, zadecydowała bitwa warszawska, rozegrana na 

przedpolach stolicy (13–25 sierpnia 1920 roku). 13 sierpnia w kierunku Warszawy ruszyło zmaso-
wane natarcie znacznie liczniejszego od wojska polskiego Frontu Zachodniego Armii Czerwonej, do-

 Przeczytaj 
Dlaczego bolszewicy idą na nas? 

„Wojskami kartoflanymi” nazwano oddziały niemieckie i austriackie, których ruchami tak 
kierował sztab, że kiedy zbliżał się czas zbioru kartofli, mogły one zająć jak najwięcej pól 
kartoflanych, potrzebnych do odżywiania zgłodniałej armii.
Cała Rosja jest dziś takim „wojskiem kartoflanym”.
Bolszewicy posłyszeli, że w Polsce wypadł w tym roku niesłychany urodzaj i zasmakowało im nasze zboże.
W Rosji już od trzech prawie lat, a szczególnie od czasu, kiedy tam rządzą bolszewicy, nędza zwiększa się 
coraz bardziej. Ludzie puchną i umierają z głodu po miastach, a po wsiach też nie jest najlepiej, bo
chłopu zabierają wszystko, co ma, a i tego jest niewiele, bo nie ma zboża na zasiew i nie ma nawet 
narzędzi rolniczych, aby uprawiać ziemię.
Bolszewicy chcą się najeść do syta.
Chcą zebrać to żniwo, które się wszędzie tak pięknie zapowiada, że i najstarsi ludzie lepszych urodzajów 
nie pamiętają. 
Bandy wygłodniałych obdartusów idą na nas!
Idą one rabować, nie tylko dla siebie, ale i dla całego kraju swego, który bolszewicy doprowadzili do 
głodu i nędzy.
Niech stanie chłop przy chłopie i odpędzi tę zgłodniałą szarańczę od swych pól i swoich stodół. 
Trzeba się bronić przed tą dziczą, bo inaczej nas wszystkich zje.

Ulotka ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

3. Członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, którzy 
mieli przejąć władzę w Polsce, podczas pobytu w Wyszkowie, 1920 r.
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wodzonego przez michaiła tuchaczewskiego. W krwawych walkach pod Radzyminem, Zielonką i 
Ossowem zostało ono powstrzymane przez polskich obrońców. 16 sierpnia główne przeciwuderze-
nie polskie znad Wieprza, prowadzone przez Naczelnego Wodza Piłsudskiego, całkowicie zaskoczyło 
dowództwo radzieckie i zmusiło Armię Czerwoną do odwrotu na całej linii frontu. To nieoczekiwane 
zwycięstwo, okupione dużymi ofiarami, często nazywane bywa „cudem nad wisłą”.

We wrześniu bolszewicy przegrali dużą bitwę nad Niemnem, która ostatecznie złamała opór 
Armii Czerwonej. Teraz inicjatywę przejęli Polacy i szybko odzyskali wszystkie utracone wcze-
śniej ziemie na wschodzie. Front ustabilizował się na linii starych okopów niemieckich na Biało-
rusi i Wołyniu. Armia Czerwona odstąpiła także spod Lwowa. Sukcesy Polaków zmusiły w paź-
dzierniku 1920 roku przywódcę bolszewików Włodzimierza Lenina do podpisania rozejmu.

5. „Polskie Termopile”, obraz Stanisława Batowskiego-Kaczora przedstawiający obronę Zadwórza przed bolszewikami, 1925 r.

4. Plakaty propagandowe z czasów wojny polsko-bolszewickiej
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pokój ryski
Po kilku miesiącach pertraktacji, 18 marca 1921 roku, przedstawiciele Polski, Rosji Ra-

dzieckiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisali w Rydze (stolicy neu-
tralnej Łotwy) traktat pokojowy. Korzystny dla Polski pokój ryski ustalał przebieg polsko-ra-
dzieckiej granicy państwowej. Zobowiązywał on także Rosję do zwrotu dóbr polskiej kultury 
narodowej, zagarniętych przez carat w czasie zaborów. Ponadto rząd radziecki zobowiązał się 
do wypłacenia Polsce odszkodowania (30 mln rubli w złocie) za udział ziem polskich w gospo-
darce carskiego imperium przez ponad sto lat zaborów. 

przyłączenie wileńszczyzny
Przez długi czas sporną kwestią pozostawała przynależność państwowa wileńszczyzny, 

która w czasie wojny została zajęta przez bolszewików i przekazana Litwinom. Chcąc zatrzy-
mać ją przy Polsce, Piłsudski postanowił upozorować bunt polskich żołnierzy pochodzących  
z Kresów Wschodnich, którzy nie mogli pogodzić się z oddaniem Wilna Litwie. 

9 października 1920 roku „zbuntowane” oddziały polskie dowodzone przez generała lucja-
na Żeligowskiego, entuzjastycznie witane przez mieszkańców, wkroczyły do Wilna. Wkrótce  

Fragmenty Traktatu pokojowego miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ i Ukrain¹

Art. I
Obie uk³adaj¹ce siê strony oœwiadczaj¹, ¿e stan wojny pomiêdzy nimi ustaje.
Art. II
[...] granicê miêdzy Polsk¹ z jednej strony a Rosj¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹ z drugiej strony, 
stanowi linia: wzd³u¿ rzeki DŸwiny, od granicy Rosji z £otw¹ a¿ do punktu, w którym granica 
by³ej guberni wileñskiej styka siê z granic¹ by³ej guberni witebskiej (Dalej bardzo szczegó³owe 
okreœlanie przebiegu, w du¿ym skrócie: od DŸwiny na po³udnie do Zbrucza i dalej do jego ujœcia 
do Dniestru – przyp. autora).
Art. III
Rosja i Ukraina zrzekaj¹ siê wszelkich praw i pretensji do ziem po³o¿onych na zachód od granicy 
oznaczonej w artykule II Traktatu niniejszego. [...]
Art. V 
Obie uk³adaj¹ce siê strony zapewniaj¹ sobie nawzajem ca³kowite poszanowanie suwerennoœci 
pañstwowej i powstrzymanie siê od jakiegokolwiek mieszania siê do wewnêtrznych spraw strony drugiej, 
w szczególnoœci od agitacji, propagandy i wszelkiego rodzaju interwencji lub od ich popierania. [...]
Art. XI
1. Rosja i Ukraina zwracaj¹ Polsce nastêpuj¹ce przedmioty wywiezione do Rosji lub Ukrainy od 
1 stycznia 1772 r. z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) wszelkie trofea wojenne (na przyk³ad chor¹gwie, sztandary, wszelkie znaki wojskowe, dzia³a, 
broñ, regalia pu³kowe itp. [...]
b) biblioteki, ksiêgozbiory archeologiczne i archiwalne zbiory, dzie³a sztuki, zabytki [...].
Art. XV
1. Rosja i Ukraina zobowi¹zuj¹ siê na ¿¹danie Rz¹du Polskiego [...] reewakuowaæ do Polski 
w celu oddania w³aœcicielom mienie cia³ samorz¹dowych, zarz¹dów miejskich instytucji, osób 
fizycznych i prawnych, ewakuowane dobrowolnie lub przymusowo. [...]

TeksT źRóDłoWy
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?

! To jeST ważne
W kwietniu 1920 roku podpisany został polsko-ukraiński układ so-•	
juszniczy, na mocy którego Galicja
Wschodnia pozostała przy Polsce. Inne sporne ziemie pozostały •	
przy Ukrainie
W 1919 roku wybuchła, nigdy niewypowiedziana, wojna polsko-•	
radziecka.
W 1920 roku Polacy wspólnie z Ukraińcami wyprawili się na Kijów.•	
Kontrofensywa Armii Czerwonej spowodowała odepchnięcie armii •	
polskiej w okolice Bugu.
O losach wojny, a może i przyszłości Europy, zadecydowała bitwa •	
warszawska, rozegrana na przedpolach stolicy (13–25 sierpnia 1920 
roku), w jej wyniku Armia Czerwona została rozbita.
Wojnę polsko-radziecką zakończył pokój w Rydze.•	
Po utrwaleniu granic II Rzeczypospolita stała się państwem wielo-•	
narodowym.

PyTania i Polecenia
Podaj przyczyny wybuchu walk polsko-ukraińskich.1. 
Jakie były przyczyny wybuchu wojny polsko-bolszewickiej?2. 
Dlaczego bitwę warszawską nazwano „cudem nad Wisłą”?3. 
Wymień główne warunki pokoju ryskiego.4. 
Jak doszło do przyłączenia Wileńszczyzny do Polski?5. 
Czy struktura narodowościowa II Rzeczypospolitej była przyczyną jej we-6. 
wnętrznych problemów? Uzasadnij swoją opinię.

Słowniczek
linia Curzona - projekt linii 
demarkacyjnej, przedstawiony 
przez brytyjskiego ministra 
spraw zagranicznych George’a 
Curzona; miały się za nią cofnąć 
wojska polskie po podpisaniu ro-
zejmu w wojnie polsko-radziec-
kiej w 1920 roku. Za podstawę 
jej wytyczenia przyjęto czynnik 
narodowościowy; miała ona 
biec od punktu położonego na 
zachód od Grodna, na południe 
aż do Karpat, na wschód od 
Przemyśla i na zachód od Lwo-
wa. Linia Curzona w przybliżeniu 
stanowi dzisiejszą wschodnią 
granicę Polski.

Armia Czerwona - nazwa 
wojska radzieckiego utworzo-
nego w 1918 roku. Początkowo 
armia ochotnicza, bez stopni 
i rang, potem przebudowana  
w armię regularną.

z zajętych obszarów utworzono niezależne państwo (a tak naprawdę zależne od Polski), na-
zwane litwą środkową, ze stolicą w Wilnie. W 1922 roku Wileńszczyznę, za zgodą Sejmu Wi-
leńskiego, włączono do Polski. Litwa, która uważała Wilno za swoją stolicę, nigdy nie uznała 
zajęcia Wileńszczyzny przez Polskę. Włączenie tego terytorium do Polski kończyło pięcioletni 
okres kształtowania się granic ii rzeczypospolitej.

ii rzeczpospolita państwem wielonarodowościowym
Obszar odrodzonej rzeczypospolitej polskiej w 1922 roku wynosił 388,6 tys. km2, a jej 

ludność, według spisu z 1921 roku, liczyła ponad 27 mln.
II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. Ponad 30% jej obywateli stanowiły mniej-

szości narodowe: Ukraińcy (ok. 14%), Żydzi (8%), Białorusini (4%), Niemcy (4%) i inni (1%). Polacy 
dominowali w dzielnicach zachodnich, centralnych i północno-wschodnich, natomiast na kresach 
wschodnich polskie w większości były tylko miasta. Na wsiach przeważała ludność ukraińska 
i białoruska. Międzywojenna Polska była też drugim, po Stanach Zjednoczonych, największym sku-
piskiem Żydów na świecie. Żydzi mieszkali na ziemiach polskich od kilkuset lat.

Taka struktura narodowościowa II Rzeczypospolitej nie sprzyjała spójności młodego pań-
stwa. Problemy narodowościowe i napięcia wewnętrzne nimi powodowane były stałym ele-
mentem życia społecznego Polski międzywojennej.
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4. Życie polityczne w odrodzonej polsce
Przypomnij, jakie ugrupowania polityczne istniały na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.

wybory do sejmu ustawodawczego
Państwo polskie odradzające się po latach niewoli potrzebowało prawnych podstaw do 

sprawnego funkcjonowania. Pierwszy rząd Jędrzeja Moraczewskiego już w końcu 1918 roku 
przygotował demokratyczną ordynację wyborczą, według której wybory do sejmu ustawo-
dawczego miały być: wolne, równe, bezpośrednie i tajne. 

Pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory do sejmu odbyły się 26 stycznia 1919 roku 
tylko w tych częściach ziem polskich, gdzie było to możliwe. Nie przeprowadzono wyborów w 
Wielkopolsce i Galicji Wschodniej, ponieważ trwały tam walki z Niemcami i Ukraińcami. Z ziem 
tych w skład sejmu weszło 44 posłów polskich z parlamentów: wiedeńskiego i berlińskiego. 

Wybory te zostały zbojkotowane przez komunistów, którzy tym samym pozbawili się moż-
liwości wpływania na kształt niepodległego państwa. Spowodowało to ich zupełną izolację na 
polskiej scenie politycznej oraz utratę i tak niewielkiego poparcia części polskiego proletariatu.

mała konstytucja
Najważniejszym zadaniem pierwszego sejmu polskiego po odzyskaniu niepodległości było 

stworzenie podstaw prawnych do działania państwa. Ponieważ przygotowanie pełnej konstytucji 
w krótkim czasie nie było możliwe, 20 lutego 1919 roku Sejm Ustawodawczy przyjął tzw. małą 
konstytucję. Miała ona obowiązywać do czasu uchwalenia właściwej ustawy zasadniczej. 

Według małej konstytucji Sejm Ustawodawczy stanowił suwerenną władzę w państwie, zaś 
naczelnik państwa wraz z rządem władzę wykonawczą, realizującą uchwały sejmowe. 

Zarówno Naczelnik Państwa, którym został józef piłsudski, jak i rząd z premierem na cze-
le byli odpowiedzialni przed sejmem. Naczelnik w porozumieniu z sejmem powoływał rząd.  
W takiej sytuacji Piłsudski tracił swoją faktycznie dyktatorską dotąd władzę.
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konstytucja marcowa
Sytuacja w pierwszych latach niepodległości, gdy utrwalano granice kraju i walczono z bol-

szewikami, dodatkowo komplikowana przez wielokrotne zmiany rządów, nie sprzyjała pracom 
parlamentu nad konstytucją. Dopiero oddalenie bolszewickiego niebezpieczeństwa jesienią 
1920 roku spowodowało przyspieszenie prac nad ustawą zasadniczą. 

Po sporach politycznych (dotyczących m.in. uprawnień przyszłego prezydenta) 17 marca 1921 
roku Sejm Ustawodawczy zatwierdził nową konstytucję, którą od miesiąca jej uchwalenia nazwa-
no konstytucją marcową. Była to jedna z najbardziej postępowych konstytucji ówczesnej Euro-
py. Polsce gwarantowała ustrój demokracji parlamentarnej, a jej obywatelom pełnię praw.

 Przeczytaj 
GłóWNe zasaDy koNsTyTuCji maRCoWej 

1. Państwo polskie jest republiką parlamentarną.
2. Władza ustawodawcza:
Parlament złożony z dwóch izb: sejmu i senatu, wybierany w demokratycznych wyborach co 5 lat.
Ostateczny głos w dziedzinie stanowienia prawa miał sejm. Połączone izby tworzyły Zgromadzenie 
Narodowe. 
3. Władza wykonawcza:
Prezydent wybierany co 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe. Jego rola była ograniczona, pełnił głównie 
funkcje reprezentacyjne. Premier i rząd byli mianowani przez prezydenta po uzgodnieniu z sejmem. 
Prezydent i rząd byli odpowiedzialni przed sejmem.
4. Władza sądownicza:
Niezawisłe sądy. Obowiązywały zasady nieusuwalności sędziów i jawności rozpraw. Sprawy zagrożone 
ciężkimi karami i przestępstwa polityczne były rozpatrywane przez sądy przysięgłych.

konstytucja gwarantowała ochronę życia i mienia oraz wolność i równość wszystkich oby-
wateli wobec prawa.

wybory do sejmu i senatu
Pierwsze po uchwaleniu konstytucji wybory do sejmu i senatu odbyły się w listopadzie 1922 

roku. Stanęli do nich politycy reprezentujący aż 19 ugrupowań politycznych. Prawica skupiona 
w bloku Chrześcijańskiej Jedności Narodowej (od skrótu ChJN – nazywanego Chjeną) zdobyła 
28% mandatów, centrum 30%, a lewica 22%. 
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Silną pozycję w nowym parlamencie uzyska-
ły ugrupowania mniejszości narodowych, zdo-
bywając w sumie 20% mandatów. Taki podział 
miejsc w sejmie żadnej partii nie dawał możliwo-
ści utworzenia rządu. Mogły powstawać jedynie 
rządy koalicyjne.

wybory i zabójstwo pierwszego 
prezydenta polski

Kolejnym etapem tworzenia instytucji pań-
stwowych był wybór prezydenta rzeczy-
pospolitej 9 grudnia 1922 roku. Spośród 5 
zgłoszonych kandydatur dopiero w piątej turze 
głosowania Zgromadzenie Narodowe wybrało 
pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Pol-
skiej profesora gabriela narutowicza.

Porażka kandydata prawicy spowodowała roz-
pętanie nagonki propagandowej wrogiej nowemu 
prezydentowi. Narutowiczowi zarzucano, że jest 
niewierzący i większość życia spędził za granicą. 

 Przeczytaj 

komuNikaT kaNCelaRii CyWilNej PRezyDeNTa RzeCzyPosPoliTej Polskiej 
o zaBójsTWie GaBRiela NaRuToWiCza z 16 GRuDNia 1922 Roku

W dniu 16 bm. o godz. 11 minut 30 Prezydent Rzeczypospolitej (Gabriel Narutowicz) uda³ siê do 
ks. Kardyna³a Kakowskiego celem oddania mu wizyty. Po pó³godzinnej bytnoœci u jego Eminencji 
uda³ siê P. Prezydent Rzeczypospolitej o godz. 12 do gmachu Zachêty Sztuk Piêknych na otwarcie 
dorocznego „Salonu”.
W chwili gdy Prezydent Rzeczypospolitej prowadzony przez prezesa i wiceprezesa Tow. Zachêty 
Sztuk Piêknych, w towarzystwie szefa Kancelarii Cywilnej, dwóch adiutantów, prezesa Rady Mi-
nistrów (Juliana Nowaka) oraz Ministrów Kumanieckiego i Makowskiego, znalaz³ siê w pierwszej 
sali, w t³umie stoj¹cy tu¿ za Prezydentem malarz Eligiusz Niewiadomski trzykrotnie z rewolweru 
strzeli³ w plecy Prezydenta Rzeczypospolitej, po czym usi³owa³ zbiec. Prezydent upad³ i w kilka 
minut ¿ycie zakoñczy³.
Mordercê uj¹³ adiutant Prezydenta Rzeczypospolitej. Wezwany niezw³ocznie przez Ministra 
Sprawiedliwoœci przyby³ na miejsce prokurator S¹du Okrêgowego i rozpocz¹³ dochodzenie.  
W kwadrans potem przyby³ przed pa³ac „Zachêty” szwadron przyboczny Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. Cia³o Prezydenta okryte sztandarem Rzeczypospolitej przeniesione zosta³o do landa, 
po czym w eskorcie szwadronu przybocznego przewiezione zosta³o do pa³acu Belwederskiego. 
Na stopniach powozu stali adiutant generalny i lekarz przyboczny Prezydenta. Na dziedziñcu 
pa³acowym odda³a honory kompania przyboczna. Cia³o Prezydenta Rzeczypospolitej, niesione 
przez oficerów, z³o¿one zosta³o w sali audiencjonalnej. Przy zw³okach przepasanych wielk¹ wstêg¹ 
Or³a Bia³ego pe³ni¹ wartê honorow¹ u³ani szwadronu przybocznego.

1. Gabriel Narutowicz (1865–1922), inżynier hydrotechnik, 
elektryk, profesor Politechniki w Zurychu, minister robót 
publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej
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?

! To jeST ważne
W 1919 roku przeprowadzono w Polsce wybory. Nowy sejm przyjął •	
konstytucję zwaną małą konstytucją.
17 III 1921 roku uchwalono nową konstytucję, zwaną konstytucją •	
marcową.
Pierwszym prezydentem odrodzonej Polski został Gabriel Naru-•	
towicz.
Po śmierci Narutowicza prezydentem Polski został Stanisław Woj-•	
ciechowski.

PyTania i Polecenia
Wymień główne zasady ustrojowe określone w małej konstytucji.1. 
Omów główne postanowienia Konstytucji marcowej.2. 
Kto został pierwszym prezydentem Polski?3. 
Dlaczego Józef Piłsudski nie ubiegał się o urząd prezydenta Polski?4. 

Słowniczek
ordynacja wyborcza – 
ustawa, akt prawny określający 
zasady przeprowadzania wy-
borów, np. parlamentarnych, 
prezydenckich.

mała konstytucja – 
tymczasowe przepisy regulujące 
podstawy ustrojowe oraz system 
sprawowania władzy.

koalicja – porozumienie 
partii politycznych zawarte na 
czas kampanii wyborczej do 
parlamentu – tzw. koalicja 
wyborcza zawarte w celu 
utworzenia wspólnego rządu 
– tzw. koalicja rządowa 
powstaje wówczas rząd koali-
cyjny, porozumienie zawarte 
w celu stworzenia większości 
parlamentarnej – tzw. koalicja 
parlamentarna.

Przeciwnicy, a zwłaszcza endecja, organizowali na-
wet manifestacje uliczne i usiłowali przeszkodzić  
w zaprzysiężeniu prezydenta Gabriela Narutowi-
cza. 16 grudnia 1922 roku, w trakcie zwiedzania 
wystawy w warszawskim towarzystwie zachę-
ty sztuk pięknych, prezydent został zastrzelony 
przez fanatycznego nacjonalistę eligiusza niewia-
domskiego. Zabójstwo głowy państwa było szo-
kiem dla społeczeństwa i polskich elit politycznych. 
Zgodnie z Konstytucją marcową funkcję prezyden-
ta tymczasowo przejął marszałek sejmu Maciej Ra-
taj. Jego postawie można zawdzięczać uspokojenie 
nastrojów w kraju. 20 grudnia 1922 roku ponow-
nie zebrało się Zgromadzenie Narodowe, które na 
urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybra-
ło profesora stanisława wojciechowskiego. 

Z propozycji ubiegania się o fotel prezydencki 
nie skorzystał Józef Piłsudski. W proteście prze-
ciw nadmiernemu, jego zdaniem, ograniczeniu 
uprawnień głowy państwa usunął się z czynnego 
życia politycznego i zamieszkał w podarowanej mu 
przez naród willi w sulejówku pod Warszawą.

2. Stanisław Wojciechowski (1869–1953), polski polityk  
i działacz spółdzielczy, drugi prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej
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5. gospodarka polski w pierwszych latach niepod-
legŁości

Wymień państwa, w których protestowano przeciwko „ładowi powiedeńskiemu”.

integracja ekonomiczna trzecH zaborów
Obszar odrodzonej II Rzeczypo-

spolitej był zlepkiem trzech organi-
zmów ekonomicznych, oddzielnie 
rozwijających się pod rządami za-
borców. Rodziło to problemy, które 
należało jak najszybciej rozwiązać. 
Na przykład do 1920 roku obowią-
zywało w Polsce kilka walut, m.in. 
państw zaborczych. Ich istnienie 
utrudniało rozwój banków oraz 
handlu. Podobna sytuacja panowa-
ła w sądownictwie, gdzie jeszcze 
przez kilka lat po odzyskaniu nie-
podległości stosowano różne syste-
my prawne. 

Po zaborcach odziedziczyliśmy 
także niespójny system komuni-
kacyjny. Sieć kolejowa była dobrze 
rozwinięta jedynie na ziemiach by-
łego zaboru pruskiego, natomiast 
najsłabiej w zaborze rosyjskim, 
gdzie dodatkowo tory miały szerszy 
rozstaw i należało przebudowywać 
wszystkie trasy oraz od podstaw 
zbudować połączenia kolejowe mię-
dzy wieloma miastami i regionami 
kraju. Dróg utwardzonych brako-
wało, a stan istniejących pozostawiał wiele do życzenia.

Ogromnym ciężarem były zniszczenia wojenne. Wiele fabryk, mostów i linii kolejowych zo-
stało zniszczonych w wyniku działań wojennych. Wojna i rewolucja w Rosji przyczyniły się 
również do utraty tradycyjnych wschodnich rynków zbytu na polskie towary. Nierównomier-
nie był rozłożony także przemysł, np. stosunkowo dobrze rozwinięty przemysł wydobywczy, 
maszynowy i metalurgiczny na polskim Górnym Śląsku sąsiadował z Galicją pozbawioną w za-
sadzie przemysłu. Do dobrze rozwiniętych gospodarczo regionów należały okolice niektórych 
dużych miast zaboru rosyjskiego, takich jak Warszawa, Łódź, Białystok, Kielce i Radom oraz 
obszary byłego zaboru pruskiego. Wiele fabryk było albo zniszczonych, albo przestarzałych, 
gdyż w okresie wojny nie inwestowano w ich rozwój.

1. Most na rzece Niemen zniszczony w czasie działań wojennych
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 Mimo ogromnych trudności, z jakimi borykała się Polska w pierwszych latach niepodległo-
ści, nie korzystając z żadnej pomocy zewnętrznej, kraj odbudowano. Uczyniono to ogromnym 
wysiłkiem całego polskiego społeczeństwa. Już na początku lat 20. produkcja przemysłowa  
i zatrudnienie zaczęły wyraźnie rosnąć. Polska weszła na drogę gospodarczego rozwoju. Jed-
nak niepokojąco szybko rosła inflacja.

utworzenie banku polskiego
W kwietniu 1920 roku waluty państw zaborczych za-

częto zastępować jednolitym pieniądzem – marką pol-
ską. Miało to przyczynić się do uniezależnienia się od 
banków krajów sąsiednich i szybkiego wzrostu gospodar-
czego. Marka polska okazała się jednak bardzo słabym 
pieniądzem. W pierwszych latach powojennych kolejne 
rządy wydawały bowiem na odbudowę kraju ogromne 
sumy, zadłużając się ponad miarę. Jednym ze sposobów 
wyjścia z sytuacji było dodrukowywanie pieniędzy. Taki 
pieniądz, którego coraz więcej pojawiało się na rynku,  
z miesiąca na miesiąc tracił wartość. Nastąpił gwałtowny 
wzrost cen. Zjawisko takie nazywamy inflacją. 

Tylko w 1923 roku wartość marki polskiej spadła  
o 36 tys. procent. W takiej sytuacji rząd premiera wła-
dysława grabskiego rozpoczął reformę walutową.  
28 kwietnia 1924 roku utworzono nie-
zależny od rządu Bank Polski, który wy-
emitował nową polską walutę – złotego. 
Rozpoczęto jednocześnie wymianę mar-
ki polskiej na złotego, według z góry usta-
lonego kursu (1 zł za 1,8 mln marek pol-
skich). Nowa waluta miała teraz pokrycie 
w zapasach złota i zgromadzonych przez 
Bank Polski dolarach amerykańskich. 
Oznaczało to, że każdy mógł wymienić zło-
tówki na złoto lub dolary. Proces naprawy 
polskiej waluty zakończył się w 1926 roku. 
W jego wyniku złoty stał się jedną z mocniejszych walut międzywojennej Europy. Za jednego 
dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić w 1926 roku ok. 6 złotych.

budowa gdyni
Niezwykle ważną sprawą dla państwa polskiego stał się dostęp do morza. Od wieków go-

spodarka Polski była ściśle związana z portem w Gdańsku, przez który wywożono z kraju i do 
którego przywożono najróżniejsze towary. Teraz Gdańsk, jako Wolne Miasto, pozostawał poza 
granicami Polski, toteż rząd już w 1920 roku podjął decyzję o budowie portu morskiego w pol-
skiej części wybrzeża bałtyckiego. Na miejsce budowy przyszłego portu i miasta wybrano starą  

2. Władysław Grabski (1874–1938), polski po-
lityk narodowej demokracji, ekonomista i histo-
ryk, minister skarbu oraz dwukrotny premier  
II RP, autor reformy walutowej

3. 100 złotych polskichz 1934 r. z wizerunkiem ks. Józefa Ponia-
towskiego
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rybacką wioskę gdynię. Budowę portu i miasta nadzoro-
wał polityk i działacz gospodarczy, chemik z wykształcenia, 
eugeniusz kwiatkowski.

Wysiłek budowy nowego portu podjęto w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej, kiedy nieprzychylnie nastawione do 
Polski władze Gdańska utrudniały przeładunek polskich to-
warów w porcie gdańskim. W ciągu następnych kilkunastu 
lat na miejscu wioski powstało duże miasto. Wybudowa-
ny port w owym czasie był jednym z największych portów 
handlowych na Bałtyku. Pod koniec lat 30. w przeładun-
kach prześcignął port gdański. Gdynia była także jedynym 
polskim portem wojennym. By usprawnić przewóz ładun-
ków, w latach 30. wybudowano linię kolejową łączącą Gdy-
nię z Katowicami, skracając w ten sposób drogę z Górnego 
Śląska na Pomorze o 110 kilometrów.

4. Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974), 
polski wicepremier, minister przemysłu 
i handlu (1926–1930), minister skarbu 
(1935–1939) II Rzeczypospolitej w latach 
1928–1930

5. Gdynia na fotografii z lat 30. XX w.

OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE POLSKI W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁOŚCI

 Odbudowa kraju ze zniszczeñ wojennych.

 Scalenie terytoriów pozaborowych w jeden organizm pañstwowy.

 Zahamowanie inflacji i udana reforma walutowa.

 Budowa portu handlowego, wojennego i rybackiego w Gdyni.

 Budowa linii kolejowych: Katowice – Gdynia, Warszawa – Poznañ.

 Sta³e zwiêkszanie eksportu, produkcji rolnej i przemys³owej.
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?

! To jeST ważne
Polskę odbudowywano bez korzystania z pomocy zewnętrznej.•	
W 1924 roku Władysław Grabski przeprowadził reformę walutową  •	
i wprowadził nową polską walutę – złotego polskiego. 
Z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego rozpoczęto budowę mor-•	
skiego portu w Gdyni.

PyTania i Polecenia
Na podstawie tekstu źródłowego E. Hiltona Younga wyjaśnij trudności, przed 1. 
jakimi stała odradzająca się Polska.
Jakie znaczenie dla gospodarki polskiej miała budowa portu w Gdyni?2. 
Które z osiągnięć odrodzonej Polski uważasz za najważniejsze? Uzasadnij 3. 
swoją odpowiedź.

 Przeczytaj 
Oto jak ocenia³ sytuacjê ekonomiczn¹ Polski w pierwszych latach niepodleg³oœci angielski 
ekonomista E. Hilton Young (czytaj: jang): 

„1. Sytuacja obecna jest konsekwencj¹ przesz³oœci, a bêdzie przyczyn¹ przysz³oœci. Dok³adne 
zrozumienie trudnoœci finansowych Polski w latach 1923 i 1924 mo¿liwe jest jedynie w œwietle 
historii pañstwa od czasu wskrzeszania Rzeczypospolitej przez Traktat Wersalski. Nie zamie-
rzam rozpatrywaæ tu szczegó³owo przyczyn historycznych obecnego stanu rzeczy, lecz sytuacja 
obecna nie mo¿e byæ zrozumiale wyjaœniona bez zwrócenia uwagi na przesz³oœæ. [...]

2. Przez przesz³o cztery lata trwania wojny Polska by³a terenem walki wielkich armii trzech mo-
carstw. Na kolosalnych przestrzeniach pola jej by³y zniszczone, zabudowania zrujnowane, lasy 
spustoszone, a inwentarz ¿ywy uprowadzony. W okrêgach przemys³owych maszyny w wielu 
fabrykach zosta³y zniszczone lub wywiezione. Koleje zosta³y zniszczone lub sta³y siê niezdatne 
do u¿ytku wskutek braku remontu, tabor zosta³ wywieziony. Najwa¿niejsz¹ krzywd¹ by³o to, 
¿e Polska zap³aci³a wojnie ciê¿ki haracz w postaci ¿ycia najbardziej obiecuj¹cej m³odzie¿y. 
Krzywdy te powtórzy³y siê w czasie inwazji rosyjskiej w roku 1920. [...]”.

Ìród³o: Cz. Mi³osz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 1999
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