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Lekcja 

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. 

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej była w naturalny sposób 

konsekwencją procesu kształtowania się granic tego państwa i systemu 

wersalskiego, który zdecydował o układzie sił w Europie po I wojnie światowej. 

 Podstawowym celem tej polityki było zabezpieczenie istnienia państwa 

polskiego w jego niekorzystnym położeniu geopolitycznym między dwoma 

wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR, oraz przy napiętych stosunkach z 

innymi sąsiadami: Czechosłowacją i Litwą.  

W latach 20. podstawowym środkiem realizacji polityki zagranicznej były 

działania na forum Ligi Narodów oraz współpraca z Francją. Wobec 

niekorzystnych rezultatów tej polityki, która nie zapobiegła m.in. układom 

lokarneńskim, w latach 30. 

Polska rozwinęła stosunki z Niemcami i Związkiem Radzieckim, starając się o 

wzajemną równowagę. Stopniowe zbliżanie się do Niemiec nie zmieniło faktu, 

że w roku 1939 Polska odrzuciła żądania Adolfa Hitlera i stała się pierwszym 

celem napaści Niemiec w II wojnie światowej.  

Najtrudniejszym zadaniem dla naszej dyplomacji w połowie lat 20 stało się 

unormowanie stosunków z Niemcami i ZSRR.  

16 kwietnia 1922 roku Niemcy i Rosja Radziecka paragrafowały układ w 

Rapallo. Na jego mocy nasi byli zaborcy zawarli nie tylko współpracę 

polityczną, lecz także wojskową. 

Ogromnym ciosem dla dyplomacji polskiej stał się Traktat w Locarno, 

podpisany 16 października 1925 roku. 

 Na rozmowy w szwajcarskiej miejscowości przybyły delegacje z Niemiec, 

Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Czechosłowacji i Polski.  

Nasz kraj reprezentował minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński. 

Polskich i czechosłowackich reprezentantów nie zaproszono do głównego stołu 

obrad. Niemcy w Pakcie Reńskim, gwarantował nienaruszalność granicy z 

Belgią i Francją, ale już nie z Polską i Czechosłowacją. 
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Już 26 stycznia 1934 roku Józef Lipski, ambasador Polski w Berlinie podpisał 

polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy. Nie zawiązaliśmy 

jednak ścisłego sojuszu z Niemcami tkwiąc w dogmacie o polityce równych 

odległości, i dlatego równocześnie przedłużyliśmy 5 maja 1934 roku pakt o 

nieagresji z ZSRR. 

Przez całe dwudziestolecie międzywojenne nasze kontakty z Litwą paraliżowała 

sprawa Wileńszczyzny. Sytuacja była postawiona na ostrzu noża, gdy w marcu 

1938 roku doszło do wymuszenia przez stronę Polską kontaktów 

dyplomatycznych z Litwą. 

Do sojuszu polsko-niemieckiego ostatecznie nie doszło ze względu na żądania, 

które postawił nam zachodni sąsiad. 24 października 1939 roku Joachim von 

Ribbentrop złożył na ręce ambasadora Lipskiego propozycję zawarcia paktu o 

nieagresji na 25 lat w zamian za: włączenie Gdańska do Rzeszy, budowę 

eksterytorialnej drogi i linii kolejowej przez Pomorze Gdańskie. Polska . 

Zapoznaj się z tekstem. Przepisz temat. Kiedy podpisane zostały układy o 
niestosowaniu przemocy nieagresji z Niemcami. 

 

 

Historia  kl. VII. SP. 5.06                                              bozenawol@vp.pl 

 

Lekcja 

Temat: Społeczeństwo II Rzeczpospolitej. 
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1. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski  

a)  liczba ludności 

 po odzyskaniu niepodległości – 27 mln 

 w 1939 r. – 35 mln 

b. stosunkowo niski poziom urbanizacji 

 Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców 

 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców 

2. Mniejszości narodowe w Polsce międzywojennej 

a) obywatele narodowości polskiej stanowili 69% ogółu mieszkańców 

b) mniejszości narodowe wg spisu ludności z 1921 r. wynosiły 31% 



 – Ukraińcy – 14% 

 – Żydzi – 10% 

 – Białorusini – 4% 

 – Niemcy – 4% 

 – inni – 1% 

3. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych 

a) w Polsce w różnych okresach stosowana dwie koncepcje polityki wobec 

mniejszości narodowych: 

 – politykę asymilacji narodowościowej – zmierzała do polonizacji 

słowiańskich mniejszości narodowych 

 – politykę asymilacji państwowej – polegała na budowaniu więzi między 

państwem polskim a mniejszościami bez ich wynaradawiania. 

b) na zaostrzenie stosunków z ludnością ukraińską miała działalność 

terrorystyczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 

c) przejawy antysemityzmu w Polsce międzywojennej 

 wobec Żydów szczególnie wrogo był nastawiony Obóz Narodowo 

Radykalny (ONR) 

 zjawisko getta ławkowego – wyznaczanie dla żydowskich studentów 

odrębnych miejsc 

 stosowanie tzw. numerus clausus – polegało na ograniczaniu liczby 

przyjmowanych studentów narodowości żydowskiej 

 dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność 

żydowską 

4. Struktura społeczna II Rzeczypospolitej 

 chłopi – 55% 

 robotnicy – 27,5% 

 przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy – 11% 

 wielcy przedsiębiorcy – 5% 

 ziemianie 0,5% 

5. Rozwój edukacji 

a) stan alfabetyzacji społeczeństwa polskiego na początku istnienia II 

Rzeczypospolitej 
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 czytać potrafiło ok. 70-60% obywateli odrodzonego państwa 

 analfabetyzm nie występował tylko na ziemiach dawnego zaboru pruskiego 

b) w 1932 r. została przeprowadzona przez ministra oświaty Janusza 

Jędrzejewicza reforma oświaty 

 wprowadzono obowiązek szkolny na poziomie szkoły powszechnej 

(podstawowej) 

 ujednolicono system oświaty 

 zmodernizowano programy nauczania 

c) tylko część uczniów mogła kontynuować naukę w szkołach średnich 

d) w II Rzeczypospolitej działały 32 szkoły wyższe. 

Przepisz temat, zapoznaj się z tekstem. Wypisz języki, jakimi posługiwała się 
ludność w Województwie Wołyńskie  
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