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Wojna o Galicję wschodnią

Podczas gdy Polska Komisja Likwidacyjna ustanawia władzę polską w Krakowie i Galicji zachodniej, w Galicji
wschodniej działacze ukraińscy postanawiają uprzedzić działania polskie. 1 listopada 1918 r. opanowują Lwów
i deklarują powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, kontrolując tereny aż do Sanu. 

Po trzech tygodniach walk o Lwów polska odsiecz odbija miasto i pas wzdłuż linii kolejowej łączącej je z
Przemyślem. 
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Zacięta polsko-ukraińska wojna o Galicję wschodnią trwa do lipca 1919 r., kiedy Polacy wypierają siły
zachodnoukraińskie za Zbrucz na tereny Ukraińskiej Republiki Ludowej.
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Tereny na Wschodzie

Od początku 1919 roku Wojsko Polskie zajmowały tereny na wschód od Bugu, z których wycofali się żołnierze
niemieccy.
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Wojsko Polskie posuwało się dalej na wschód, na tereny opuszczone przez Niemców i wypierało stamtąd
Bolszewików. Pod koniec 1919 roku roku Polacy kontrolowali obszar sięgający Wilna i Mińska.
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Traktat Wersalski

Konferencja pokojowa w Paryżu przesądziła o przyznaniu Polsce Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Jednak
pozostałe roszczenia polskie nie zostały uznane.

Na mocy podpisanego 28 czerwca 1919 r. w Wersalu traktatu pokojowego z Niemcami utworzono Wolne Miasto
Gdańsk, a o przynależności Górnego Śląska i południowej części Prus Wschodnich miały zdecydować
głosowania miejscowej ludności. 

Jesienią 1919 roku wielkie mocarstwa postanowiły także, że plebiscyty zadecydują o przyszłości będących
przedmiotem sporu między Polską a Czechosłowacją Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu.
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Powstania Śląskie

Przemysłowy Górny Śląsk ma kluczowe znaczenie i dla Polski i dla Niemiec. Wobec decyzji wielkich mocarstw
w Wersalu oba państwa nie mogą pozwolić sobie na otwarty konflikt zbrojny. W latach 1919-1921 trwa między
nimi niewypowiedziana wojna o Śląsk, w której biorą udział Polska Organizacja Wojskowa i nieregularne
oddziały powstańcze wspierane przez państwo polskie oraz niemieckie formacje paramilitarne.

Fot. Narodowe Archiwum CyfroweFot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

I Powstanie Śląskie

Powstanie wybucha spontanicznie w reakcji na masakrę przez niemiecką Straż Graniczną (Grenzschutz)
strajkujących robotników w Mysłowicach. Walki o charakterze partyzanckim trwają przez tydzień (16-24
sierpnia 1919 r.), obejmując wschodni i południowy pas Górnego Śląska. Chociaż kończą się porażką militarną
strony polskiej, to ich wynikiem jest wycofanie Grenzschutzu ze Śląska i wprowadzenie oddziałów wojskowych
Ententy.
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II Powstanie Śląskie

Od 1920 r., po wejściu w życie traktatu wersalskiego, władzę na Górnym Śląsku przejmuje Międzysojusznicza
Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Powstają niemiecki i polski komisariaty plebiscytowe. Latem 1920 r. w obliczu
klęsk polskich na froncie wschodnim i pogłosek o upadku Warszawy nasilaja się niemieckie napaści na Polaków
i instytucje polskie. Odpowiedzią jest polskie wystąpienie zbrojne (17-25 sierpnia 1920 r.). Drugie powstanie
śląskie obejmuje większy teren niż pierwsze, ale ogranicza się do terenów wiejskich, gdyż miasta kontrolują
niemiecka policja bezpieczeństwa i oddziały alianckie. W rezultacie powstania policja niemiecka na Śląsku
zostaje zastąpiona polsko-niemiecką policją plebiscytową.

III Powstanie Śląskie

Plebiscyt na Górnym Śląsku odbywa się 20 marca 1921 r. i nie przynosi rezultatów korzystnych dla Polski. Za
Polską opowiada się mniejszość ludności, głównie na terenach wiejskich na wschód od Odry; miasta głosują za
Niemcami. O ostatecznym podziale Śląska mają zadecydować wielkie mocarstwa.

Gliwice

Rybnik

Zabrze

Tarnowskie Góry

Wodzisław Śląski

Bytom

Pszczyna

Katowice

Opole

Góra Św. Anny

Kędzierzyn

Zębowice

Gliwice

Rybnik

Zabrze

Tarnowskie Góry

Wodzisław Śląski

Bytom

Pszczyna

Katowice

Opole

Esri, GEBCO, DeLorme, NaturalVue | GUGiK, Esri, ...

Esri, GEBCO, DeLorme, NaturalVue | GUGiK, Esri, ...



Polacy decydują się na stworzenie faktów dokonanych. W nocy z 2 na 3 maja wybucha powstanie, na którego
czele jako dyktator staje Wojciech Korfanty. Powstańcy otrzymują silne wsparcie z Polski i zajmują wschodnią
część Górnego Śląska aż po Odrę. Regularne walki, których kulminacją jest bitwa o Górę św. Anny (21 maja – 5
czerwca), kończą się zawartym w lipcu zawieszeniem broni i wycofaniem sił niemieckich i polskich ze Śląska.

Granica

Chociaż konflikt zbrojny o Górny Śląsk pozostaje nierozstrzygnięty, przyczynia się do korzystnego dla Polski
rozstrzygnięcia wielkich mocarstw. Polsce przypada 29 proc. obszaru plebiscytowego zamieszkałego przez 46
proc. ludności. Jest to najbardziej uprzemysłowiona wschodnia część Górnego Śląska. W II Rzeczypospolitej
tworzy ona autonomiczne województwo śląskie z własnym sejmem w Katowicach.
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Plebiscyt na Warmii i Mazurach odbywa się w bardzo niekorzystnym dla Polski momencie 11 lipca 1920 r.
Zagrożona ofensywą bolszewicką Polska nie jest atrakcyjną alternatywą dla Niemiec. Protestancka ludność
polskojęzyczna, określająca się jako Mazurzy, obawia się też dyskryminacji w katolickiej Polsce. Rezultaty
głosowania są całkowitą klęską. Za przynależnością do Polski opowiada się zaledwie 3 proc. głosujących, a
Polsce przypada tylko osiem przygranicznych wsi.

Śląsk Cieszyński, Orawa i Spisz

W lipcu 1920 r. w obliczu zagrożenia bolszewickiego rząd polski na konferencji w Spa godzi się na odstąpienie
od plebiscytów na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu. Arbitralnego podziału dokonują wielkie mocarstwa,
przyznając większość spornych terytoriów Czechosłowacji. Na Śląsku Cieszyńskim po stronie czeskiej pozostaje
większość terenów przemysłowych i 150 tys. ludności polskiej.
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Po zakończeniu I wojny światowej próżnię po wycofujących się ze wchodu wojskach niemieckich zajmują z
jednej strony siły polskie, z drugiej bolszewickie. W lutym 1919 r. dochodzi do pierwszych starć zbrojnych na
Polesiu i Wołyniu. Rozpoczyna się niewypowiedziana wojna polsko-bolszewicka przerywana prowadzonymi
bez przekonania rokowaniami pokojowymi. Wobec zaangażowania bolszewików w walki z białymi i
interwencją Ententy, siły polskie do końca 1919 r. zajmują Wileńszczyznę, zachodnią Białoruś, Wołyń i Podole.

 

 

"Cud nad Wisłą"  aut. Jerzy Kossak

Przebieg Wojny

Sojusz polsko-ukraiński

Wiosną 1920 r. Piłsudski decyduje się na sojusz z sprawującym nominalnie władzę nad Ukraińską Republiką
Ludową Symonem Petlurą (wcześniej URL uczestniczyła w wojnie z Polską po stronie ZURL). W rzeczywistości
na Ukrainie panuje chaos, część terytorium znajduje się pod władzą bolszewików, działają też oddziały białych
Rosjan, anarchistów i zwykłych bandytów. Piłsudskiemu zależy na utworzeniu nad Dnieprem sprzymierzonego
państwa ukraińskiego oddzielającego Polskę od Rosji.

 

Wyprawa kijowska

25 kwietnia 1920 r. rozpoczyna się ofensywa polsko-ukraińska przeciwko bolszewikom. Sojusznicy dochodzą do
Dniepru i 7 maja zajmują Kijów. Jednak Petlura nie uzyskuje na Ukrainie spodziewanego poparcia i koncepcja
Piłsudskiego ponosi fiasko. 
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Kontrofensywa Bolszewicka 

Tymczasem w czerwcu bolszewicy rozpoczynają kontrofensywę na Ukrainie. Amia konna Siemiona Budionnego
zmusza Polaków do odwrotu z Kijowa. Na froncie południowym wojska bolszewickie w sierpniu dochodzą aż
do Lwowa.

Lipiec 1920

Jeszcze groźniejsza jest rozpoczęta w lipcu ofensywa bolszewicka na froncie północnym. Wojska Michaiła
Tuchaczewskiego zajmują Mińsk, Wilno, Grodno, a 28 lipca wkraczają do Białegostoku. Instalują tam Polski
Komitet Rewolucyjny, który ma przejąć władzę w zdobytym kraju.

 

Sierpień 1920

Na północy wojska bolszewickie zbliżają się do linii Wisły. Tuchaczewski planuje zaatakować Warszawę od
zachodu, przekraczając rzekę pod Płockiem i Włocławkiem.

KIJÓW

Wilno

Lwów

WARSZAWA

Kraków

Poznań

Litwa Środkowa
Wilno

Lwów

WARSZAWA

Kraków

Poznań
Białystok

Esri, GEBCO, DeLorme, NaturalVue | GUGiK, Esri, ...

Esri, GEBCO, DeLorme, NaturalVue | GUGiK, Esri, ...



Klęski ponoszone na froncie wschodnim wymagają zmobilizowania wszelkich zasobów, jakimi może
dysponować odrodzone państwo polskie. 1 lipca powstaje Rada Obrony Państwa z Piłsudskim na czele o
szerokich uprawnieniach do podejmowania szybkich decyzji w sprawie prowadzenia wojny. Rada wzywa
Polaków do wstępowania do Armii Ochotniczej pod dowództwem popularnego gen. Józefa Hallera. Zgłasza się
do niej 100 tys. ochotników.



Gen. Józef Haller

W przeddzień Bitwy Warszawskiej udaje Polakom się uzyskać niewielką przewagę liczebną nad bolszewikami.
Siły polskie liczą 153 tys. żołnierzy piechoty i 16 tys. kawalerii, a rosyjskie – 126 tys. bagnetów i 30 tys. szabel.

 

 

Reprodukcja polskiego plakatu propagandowego, WikiCommons.



Obrona Warszawy 

13 sierpnia wojska sowieckie dotarły na przedpola Warszawy. Zajęły Radzymin ruszyły w kierunku Pragi,
jednak w ciężkich bojach zostały zatrzymane. Wojska Polskie rozpoczęły atak z rejonu Modlina, co odciążyło
oddziały pod Radzyminem, które 15 sierpnia odbiły to miasto.

Jednocześnie sowiecka 4 Armia próbowała sforsować Wisłę pomiędzy Modlinem, a Toruniem, aby zaatakować
Warszawę od Zachodu. Przepraw broniły nieliczne polskie oddziały.

15 sierpnia w Nieszawie Sowieci rozpoczęli forsowanie Wisły.

 

Ofensywa znad Wieprza

16 sierpnia rano trzy polskie armie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego rozpoczęły przygotowywaną od 10
dni ofensywę znad rzeki Wieprz. Wojska polskie do wieczora posunęły kilkadziesiąt kilometrów na północ.
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Polscy żołnierze kontynuują uderzenie w kierunku Bugu, a zagrożone oskrzydleniem wojska Tuchaczewskiego
rozpoczynają odwrót. 

Jednocześnie Wojsko Polskie uderza z Radzymina na wschód i z Modlina na północ. W konsekwencji 18.
sierpnia Polacy docierają do Bugu, a na północy zbliżają się do Prus.

Sowieci cofają się na wschód i do Prus. 22. sierpnia Polacy zdobywają Białystok oraz Łomżę i kontynuują pościg
na żołnierzami Tuchaczewskiego. 

O polskim zwycięstwie ostatecznie przesądza bitwa nad Niemnem stoczona w końcu września w rejonie
Grodna i Lidy.

W połowie października walczące strony podpisały zawieszenie broni.

Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski

W lipcu 1920 r. bolszewicy przekazują zajętą przez siebie Wileńszczyznę Litwie.  Polska nie może sobie
pozwolić na zajęcie tego terytorium z uwagi na zobowiązania wobec wielkich mocarstw. W ostatnich dniach
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wojny polsko-bolszewickiej Piłsudski nakazuje więc gen. Lucjanowi Żeligowskiemu dowodzącemu dywizją
litewsko-białoruską fikcyjny bunt i zajęcie Wilna. 12 października 1920 r. Żeligowski ogłasza powstanie państwa
pod nazwą Litwa Środkowa. W lutym 1922 r. nowo wybrany sejm Litwy Środkowej żąda przyłączenia tego
marionetkowego państwa do Polski. 

Traktat Ryski

Traktat Ryski.

 Rosja miała zwrócić Polsce dobra kultury wywiezione jako łupy wojenne od czasu pierwszego rozbioru w 1772
r. oraz wypłacić rekompensatę za eksploatację gospodarczą Królestwa Polskiego (to ostatnie nigdy nie
nastąpiło). Traktat przewidywał też obustronną repatriację ludności, z czego najbardziej skorzystali Polacy,
którzy w toku I wojny światowej trafili w głąb Rosji.

Traktat ryski oznaczał zarazem fiasko polskich planów dotyczących budowy niepodległych Ukrainy i Białorusi
przyjaznych Polsce. Podpisując pokój również z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad, Polska uznała jej
suwerenność nad wschodnią Ukrainą. Traktat zobowiązywał też Polskę do rozbrojenia sojuszniczej armii
Ukraińskiej Republiki Ludowej i internowania jej żołnierzy. 

 

 

Podpisanie Traktatu Ryskiego w Pałacu Czarnogłowców w Rydze, fot. WikiCommons

Obszar II Rzeczpospolitej



Obszar II Rzeczypospolitej

Terytorium Polski odrodzonej nie objęło obszaru przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Na zachodzie nie udało się
odzyskać pogranicznych fragmentów Wielkopolski oraz części Pomorza Gdańskiego i Warmii. Polska uzyskała
natomiast przemysłową część Górnego Śląska i połowę Śląska Cieszyńskiego, które nigdy nie należały do I
Rzeczypospolitej.

Sytuację na wschodzie determinowało wykształcenie się nowych narodów mających własne dążenia
niepodległościowe oraz dążenie Rosji do ekspansji na zachód. Traktat ryski przekreślił możliwość powstania
niepodległej Ukrainy i Białorusi. Udało się to tylko Łotwie i Litwie, dla której to Polska stała się buforem
oddzielającym ją od Rosji.

W skład II Rzeczypospolitej weszła zachodnia część ziem białoruskich, zachodnia część Wołynia oraz Galicja
Wschodnia (z perspektywy ukraińskiej: Ukraina Zachodnia, będąca kolebką ukraińskiego ruchu narodowego).
Wschodnia granica Polski nie pokrywała się zarazem z granicami etnicznymi. Jedną trzecią ludności II
Rzeczypospolitej tworzyły mniejszości narodowe, wśród których największe grupy stanowili Ukraińcy,
Białorusini i Żydzi.
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Odrodzoną Polskę otaczali w większości nieprzyjaźni sąsiedzi: Niemcy niezadowolone ze strat terytorialnych po
I wojnie światowej, Czechosłowacja zwaśniona o Śląsk Cieszyński, Litwa niemogąca wybaczyć utraty
Wileńszczyzny. Rosja Radziecka (od 1922 r.: Związek Socjalistycznych Republik Rad) traktowała pokój ryski jako
ustępstwo taktyczne i prowadziła przeciwko Polsce działania dywersyjne. Dobre stosunki miała Polska z Łotwą
i Rumunią, z którymi jednak łączyły ją tylko krótkie odcinki granicy.
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