
Wpływ I wojny światowej na sprawę Polski 

Odrodzone 11.XI.1918 r. Państwo Polskie nie miało czasu na oczekiwanie rozwiązania 
przygotowywanej konferencji w Paryżu, na podpisanie 28.VI. 1919 r. Wersalskiego Traktatu 
Pokojowego, który wszedł w życie dopiero 10.I.1920 r. Począwszy do momentu powstania Państwo 
Polskie uwikłane było w różne konflikty dotyczące głównie problemów terytorialnych oraz kształtu 
granic, które musiały być wytyczone na nowo. Szanse odrodzenia miało wówczas tylko Państwo 
Polskie jednonarodowe, nie zaś federacja narodowości. Konflikty te pogłębiały jeszcze interesy 
polskich klas posiadających, które wywierały naciski na rząd w określonych kierunkach.  

W rezultacie w latach 1918-1921 doszło do:  

– powstania wielkopolskiego (27.XII.1918 – 16.II.1919);  
– działań zbrojnych Polskiej Organizacji Wojskowej na Pomorzu; 
– trzech powstań śląskich w latach 1919, 1920 i 1921; 
– konfliktu polsko–czeskiego o Spisz, Orawę i Śląsk Cieszyński w latach 1919–1920; 
– konfliktu polsko–litewskiego o Wileńszczyznę w latach 1919–1920; 
– konfliktu polsko–ukraińskiego w byłym zaborze austriackim w latach 1919–1920; 
– konfliktu polsko–radzieckiego w latach 1919-1920, który zmienił się w niszczącą obie strony wojnę.  

Powyższe konflikty spowodowały dalsze zniszczenia obszarów znajdujących się w ich zasięgu. 
Konflikty te miały też wywrzeć presję na mocarstwa obradujące nad Traktatem Wersalskim oraz 
na Międzynarodową Komisję Rozejmową rozpatrującą te problemy na miejscu w Polsce. Konflikty 
te i ustalone traktatem granice doprowadziły do ukształtowania się trudnych, spornych                                 
i  w perspektywie nie wszędzie korzystnych granic nowego Państwa Polskiego. Oprócz Wielkopolski 
w skład odrodzonej Rzeczypospolitej weszła część Pomorza i część Śląska na zachodzie oraz część 
Ukrainy, Białorusi i Litwy na wschodzie. Poza granicami pozostały rdzennie piastowskie ziemie części 
Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur. Nowy obszar Polski wyniósł 386 600 km2 i objął ok. 17 mln Polaków 
oraz 8,5 mln mniejszości narodowych – Ukraińców, Żydów, Białorusinów i Niemców. Skłócenie                  
z  najbliższymi sąsiadami (jedynie dobre stosunki ukształtowały się z Rumunią i Łotwą) spowodowało, 
że Polska od początku swego odrodzenia związała się z odległymi od naszych granic państwami 
zachodnimi. Wchodząc w krąg ich polityki, która w zasadzie ujemnie rzutowała na losy kraju w całym 
okresie międzywojennym. Szczególnie silne związki polityczne, wojskowe, kulturalne i gospodarcze 
ukształtowały się z Francją a następnie z Wielką Brytanią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


