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Temat: Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej 1918 -1935 

 

Sąsiedzi Polski  

Byli nimi : Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk , Czechosłowacja, Rumunia, Związek 

Radziecki Litwa i Łotwa. Tylko z dwoma państwami, to jest Łotwą i Rumunią łączyły nas 

poprawne stosunki. Niemcy i Rosjanie nie pogodzili się z powstaniem niepodległej Polski. 

Z Litwą poróżniła nas sprawa Wilna, a z Czechami ziemie nad rzeką Olzą. W WM 

Gdańsku większość mieszkańców stanowili Niemcy. 

Sojusze podpisane przez Polskę po odzyskaniu wolności : 

-  z Francją  w roku 1921 o wzajemnej pomocy na wypadek napaści ze strony 

Niemiec. 

-  z Rumunią w r. 1921  o pomocy na wypadek zagrożenia dla obu krajów ze strony 

 ZSRR  

Sojusze te wynikały z podobnej sytuacji państw, które je podpisały. Państwa te miały tych 

samych wrogów. 

 Skutki układów  z Rapalo ( 1922) i Locarno(1925) dla Polski   

O wyżej wymienionych układach już wspominaliśmy. Okazały się one dla Polski 

groźne. W Rapallo wrogowie Polski, czyli Niemcy i ZSRR, podpisali układ o 

współpracy dyplomatycznej i wojskowej. W Locarno Niemcy wyrazili akceptację dla 

granicy z Francja i Belgią. Polsce takich gwarancji nie dali, co znaczyło, że mogą 

domagać się zmiany granicy. 

Wojna celna Polski z Niemcami   1925-1934 

Strona polska nie uległa naciskom Niemiec co do wyrażenia zgody na zmianę  

granicy z Niemcami. Wówczas Niemcy przestali kupować węgiel ze Śląska. 

Polacy odpowiedzieli nałożeniem wysokich ceł na część towarów niemieckich. 

Niemcy postąpili tak samo. To wydarzenie nazwano wojną celną. Negatywnym 

skutkiem działań obu stron był: wzrost bezrobocia w Polsce. Pozytywne strony to 

m.in. wybudowanie portu w Gdyni, znalezienie nowych odbiorców na polski węgiel. 

Polityka zagraniczna J. Piłsudskiego 

J. Piłsudski był tym mężem stanu w Polsce, który do roku 1935 decydował o polityce 

zagranicznej. Był zwolennikiem tzw. równowagi w polityce. Był świadom 

wrogości Niemiec i ZSRR do Polski i uważał, że Polska musi zachować równe 

odległości w stosunkach z tymi państwami. Mieliśmy nie ,,zbliżać się” nazbyt ani do 

jednego, ani do drugiego z tych państw. 

Układ z ZSRR 

Polska podpisała pakt o nieagresji z ZSRR w roku 1932, który w 1934 r. 

przedłużono o 10 lat. Był on gwarancją pokoju między tymi państwami.  

 

Deklaracja z Niemcami o nieagresji z 1934 na okres 10 lat. Zabraniała ona 

stosowania siły przez obie strony.  

 

 


