
HISTORIA klasa VII od 04.05. do 08.05. 

 

Witam Was serdecznie 

Przesyłam kolejne treści z historii do zapoznania się. Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Twórcy niepodległego państwa. (04.05.) 

Zagadnienia do lekcji: 

 postać: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, 

Jędrzeja Moraczewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego 

 

Zachęcam do odwiedzenia portalu- 

http://www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/  

oraz wystawy Ojcowie niepodległości- IPN-  

file:///C:/Users/Basia/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3

d8bbwe/TempState/Downloads/OJCOWIE-NIEPODLEGLOSCI-calosc-

small%20(1).pdf  

 

 

Zapoznaj się z podanymi treściami 

Manifest Rady Regencyjnej  

W chwili zakończenia I wojny światowej całość ziem polskich była okupowana przez 

wojska państw centralnych, tj. Niemiec i Austro-Węgier. W Warszawie jednak władzę 

cywilną sprawowała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. 7 października 1918 roku, 

przewidując szybką kapitulację Niemiec, Rada Regencyjna wydała manifest do narodu 

polskiego i tak sformułowała 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 

zapowiedziała 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 
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Komisję Likwidacyjną dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PKL), której głównym 

zadaniem było rozbrojenie żołnierzy austriackich stacjonujących w Galicji                                        

i zorganizowanie polskiej administracji na obszarach przejętych od Austriaków. Na 

czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej 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 – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 

Polskiej, na czele którego stanął socjaldemokratyczny polityk galicyjski Ignacy 

Daszyński. Rząd lubelski nie rozwinął wprawdzie szerszej działalności i istniał tylko 

tydzień, ale wydał ważną odezwę do narodu polskiego, 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 Warszawy Józef Piłsudski, uwolniony z twierdzy                              

w Magdeburgu. Jego przyjazdu oczekiwali przedstawiciele różnych stronnictw 

politycznych i znaczne rzesze polskiego społeczeństwa. Uważano powszechnie, że 

powinien on stanąć na czele odradzającego się państwa polskiego.  Już następnego 

dnia, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad 

powstającym wojskiem 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 Tymczasowy 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, żołnierze armii niemieckiej i austriackiej. Wyzwolenie Polski od obcych 



wojsk stało się faktem. Teraz przyszedł czas na powołanie rządu i określenie ustroju 

odrodzonego państwa. 

 

Rząd Moraczewskiego  

Misję powołania rządu centralnego Józef Piłsudski powierzył Jędrzejowi 

Moraczewskiemu. 22 listopada obaj politycy podpisali dekret stwierdzający, że Polska 

jest republiką. Ustalono także, że do czasu powołania Sejmu Ustawodawczego, który 

miał w nieodległej przyszłości uchwalić nową konstytucję, Józef Piłsudski będzie pełnił 

funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa. Rząd Moraczewskiego, którego program 

w wielu punktach był zbieżny z programem tymczasowego rządu ludowego republiki 

polskiej, zaakceptowała zdecydowana większość polskiego społeczeństwa. Państwa 

ententy traktowały nowe władze w Warszawie jako agenturę niemiecką i odmawiały jej 

uznania. Za reprezentanta narodu polskiego uznawały Komitet Narodowy Polski 

Romana 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 Armia (nazwa armii pochodziła od koloru mundurów), dowodzona 

przez przybyłego z Rosji generała Józefa Hallera. Rząd Moraczewskiego uznali jedynie 

Niemcy, którzy przysłali do Warszawy swojego posła. Konieczny był zatem kompromis 

głównych polskich sił politycznych w kraju i za granicą. 

 

 

Rząd Paderewskiego  

W połowie stycznia 1919 roku Józef Piłsudski i Roman Dmowski osiągnęli 

porozumienie w sprawie powołania jednego ośrodka władzy, godzącego interesy 

wszystkich ugrupowań politycznych. Na szefa nowego rządu, utworzonego 16 stycznia 

1919 roku, powołano światowej sławy pianistę i polityka Ignacego Jana Paderewskiego, 

który był także działaczem KNP. Nowy rząd natychmiast zyskał międzynarodowe 



uznanie, a jego premier wraz z Romanem Dmowskim zostali głównymi negocjatorami 

polskimi na konferencji paryskiej i sygnatariuszami traktatu wersalskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Walka o granicę wschodnią. (08.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

1. Koncepcje granicy wschodniej 

2. Konflikt polsko-ukraiński 

3. Orlęta Lwowskie 

4. Wyprawa kijowska 

5. Ofensywa bolszewików 

6. Bitwa warszawska i nadniemieńska 

7. Pokój ryski 

8. Polsko-litewskie spory terytorialne 

 

Proszę zapoznać się z podanymi treściami oraz przeczytać wiadomości                  

z podręcznika 

 

Ważne pojęcia: 

Idea inkorporacji – propagowana przez Romana Dmowskiego, zakładała włączenie 

ziem na zasadzie narodowej (Polska dla Polaków); na przyłączanych ziemiach ludność 

niepolska powinna być w mniejszości, aby łatwo ją było zasymilować z ludnością polską 

Idea federacji – propagowana przez Józefa Piłsudskiego, zakładała powstanie 

państwa polskiego jako wielonarodowego, w granicach przedrozbiorowych, na zasadzie 

federacji z Litwą, Białorusią i w przyszłości z Ukrainą, które miały być pasem 

ochronnym przed komunistyczną Rosją 

Wojna z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową o Galicję Wschodnią – 

1.11.1918 r. – do lipca 1919 r.; ofiarna walka Orląt Lwowskich; wyparcie Ukraińców za 

Zbrucz przez armię polską (Błękitna Armia gen. Józefa Hallera) 

Wojna z Ukraińską Republiką Ludową o Wołyń – ten ośrodek władzy 

Ukraińców powstał w Kijowie; pod wpływem zagrożenia bolszewickiego oba państwa 

ukraińskie (ZURL i URL) połączyły się w 1919 r. i powstała Ukraińska Republika 

Ludowa na czele z atamanem Symonem Petlurą; w 1920 r. Józef Piłsudski zawarł 

rozejm z Ukraińcami, uznano granicę na rzece Zbrucz oraz zagwarantowano pomoc 

armii polskiej w wyparciu bolszewików z obszarów nad Dnieprem 



Orlęta lwowskie – młodzież, dzieci wspierające armię polską walczącą z armią 

Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej o przyłączenie Lwowa do Polski; 

pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim 

Wojna polsko-bolszewicka w 1920 r. – atak armii rosyjskich dowodzonych 

przez Siemiona Budionnego i Michaiła Tuchaczewskiego; bolszewicy oddali 

Wileńszczyzną Republice Litewskiej, powołali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny 

Polski; w Warszawie powstał Rząd Obrony Narodowej na czele z Wincentym 

Witosem; zwycięstwo armii polskiej w bitwie warszawskiej 15 sierpnia 1920 r. i nad 

Niemnem we wrześniu 1920 r. doprowadziły do rozejmu i podpisania 18 marca 1921r.  

pokoju w Rydze 

Linia Curzona – zaproponowana w 1920 r. przez brytyjskiego ministra Georga 

Curzona linia podziału ziem między Polską a Rosją Radziecką wzdłuż linii rzek 

Niemen-Bug 

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – powołany w zajętym przez bolszewików 

Białymstoku w 1920 r.; zapowiadał utworzenie polskiej republiki radzieckiej, na czele 

z Feliksem Dzierżyńskim i Julianem Marchlewskim 

Bitwa warszawska zwana „cudem nad Wisłą” – rozegrała się na przedpolach 

Warszawy 13-15 sierpnia 1920 r. pod dowództwem naczelnym Józefa Piłsudskiego; 

rozbicie armii Tuchaczewskiego uznano za bitwę, która zmieniła losy świata; 

przerwano marsz bolszewików w kierunku Europy Zachodniej, uratowano polską 

państwowość 

Ignacy Skorupka – polski ksiądz, kapelan Wojska Polskiego, zginął w bitwie 

warszawskiej pod Ossowem 14 sierpnia 1920 r. 

Bitwa pod Zadwórzem – nazywana polskimi Termopilami; 17 sierpnia 1920 r. 

polski oddział liczący 330 żołnierzy pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego 

walczył z silniejszymi oddziałami Konnej Armii Siemiona Budionnego; prawie 

wszyscy obrońcy zginęli, ale udało im się opóźnić marsz bolszewików, przez co można 

było przygotować skuteczną obronę Lwowa 

Pokój w Rydze – zawarty 18 marca 1921 r.; granica polsko-radziecka na linii rzek 

Dźwina–Zbrucz, Rosja miała zwrócić polskie dzieła sztuki zagrabione w czasach 

carskich; podpisano gwarancje praw mniejszości narodowych po obu stronach 

granicy 

„Bunt” Żeligowskiego – zajęcie 9 października 1920 r. przez dywizję litewsko-

białoruską pod dowództwem gen. Lucjana Żeligowskiego Litwy Środkowej z Wilnem; 



w 1922 r. Wileńszczyzna została przyłączona do II Rzeczpospolitej 

 

Ważne daty: 

1 listopada 1918 r. – początek konfliktu polsko-ukraińskiego o Lwów i Galicję 

Wschodnią 

7 maja 1920 r. – ofensywa polsko-ukraińska doprowadziła do wyparcia 

bolszewików z Kijowa 

13-15 sierpnia 1920 r. – bitwa warszawska zwana „cudem nad Wisłą” 

17 sierpnia 1920 r. – bitwa pod Zadwórzem 

31 sierpnia 1920 r. – bitwa pod Komarowem, pokonanie Armii Konnej Siemiona 

Budionnego przez wojsko polskie 

20-26 września 1920 r. – bitwa nad Niemnem; pokonanie bolszewików przez 

armię polską 

9 października 1920 r. – zajęcie tzw. Litwy Środkowej z Wilnem przez gen. 

Lucjana Żeligowskiego 

18 marca 1921 r. – podpisanie traktatu ryskiego kończącego wojnę o granicę 

wschodnią 

 

Proszę przepisz do zeszytu: 

1. W kwietniu 1920 roku podpisany został polsko-ukraiński układ sojuszniczy, na 

mocy którego Galicja Wschodnia pozostała przy Polsce. Inne sporne ziemie 

pozostały  przy Ukrainie  

2. W 1919 roku wybuchła, nigdy niewypowiedziana, wojna polsko-radziecka.  

3. W 1920 roku Polacy wspólnie z Ukraińcami wyprawili się na Kijów.  

4. Kontrofensywa Armii Czerwonej spowodowała odepchnięcie armii polskiej                  

w okolice Bugu.  

5. 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. 

6.  Wojnę polsko-radziecką zakończył pokój w Rydze.  

7. Po utrwaleniu granic II Rzeczypospolita stała się państwem wielonarodowym. 

 



Pytania podsumowujące: 

1. Dlaczego bitwę warszawską nazwano „cudem nad Wisłą”? 

2. Wymień główne warunki pokoju ryskiego 

 

Praca domowa 

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów walk o wschodnią 

granicę Rzeczpospolitej. (zdjęcie pracy odeślij do nauczyciela do 15.05.) 

 


