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Temat jest w podr. str. 248-254, proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić 

do zeszytu.  

 

Temat  : Sytuacja w Europie przed wybuchem II wojny światowej – lata 30-te XX 

wieku. 
 

Działania Hitlera. 

III Rzesza jawnie łamała postanowienia traktatu wersalskiego i agresywnie dążyła do 

zdobycia przewagi na kontynencie europejskim, a nawet na świecie. Niemcy wystąpiły z 

Ligi Narodów, która nie akceptowała zbrojenia się Niemiec. W roku 1938 Hitler 

zreorganizował armię i tym sposobem gotów był do wojny. W roku 1936 wojska niemieckie 

wkroczyły na teren Nadrenii, który ponownie zmilitaryzowano. Państwa zachodnie tych 

poczynań nie akceptowały, ale prowadziły wobec Niemiec politykę ustępstw.  

Sojusznicy Hitlera: Włochy, Japonia. 

Niepokojącym zjawiskiem było zacieśnienie współpracy Hitlera z tymi krajami, które tak 

jak on myślały o podbojach, mianowicie były to: Japonia i Włochy. Działania tych państw 

ostatecznie doprowadziły do powstania paktu ,, oś Berlin- Rzym –Tokio”, którego celem 

było zdobycie panowania nad światem.  

Anschluss Austrii czyli przyłączenie Austrii do III Rzeszy 1938r. 

Pierwszą terytorialną zmianą traktatu wersalskiego był wkroczenie wojsk niemieckich do 

Austrii i zajęcie jej terenów. Wielu Austriaków owacyjnie przywitało nazistowskie wojska. 

To wydarzenie spowodowało wielkie zagrożenie dla Czechosłowacji, została okrążona. 

 Państwa europejskie nie zamierzały temu przeciwdziałać gdyż wierzyły w swoją przewagę 

nad Hitlerem.  

Układ w Monachium 1938 r. 

Kolejnym posunięciem Hitlera było wysunięcie żądań wobec Czechosłowacji. Pretekstem 

dla Hitlera był fakt, że w czeskich Sudetach mieszkało wielu Niemców. Władze czeskie 

postawiły veto wobec tych roszczeń.  

W roku 1938 w Monachium odbyła się konferencja na, której przedstawiciele Anglii i 

Francji spotkali się z Hitlerem i Mussolinim ( przywódca Włoch) i wyrazili zgodę na 

żądania Hitlera. Uważali, że w ten sposób ratują pokój w Europie. W tych ustaleniach 

nie uczestniczył przedstawiciel Czechosłowacji. 

Inne nabytki terytorialne Niemiec 

W marcu 1939 r. prezydent Czechosłowacji pod naciskiem Hitlera wyraził zgodę na 

uzależnienie od Niemiec  ( z Czech i Moraw powstał Protektorat Czech i Moraw bez 

Słowacji, która już wcześniej podporządkowała się Niemcom). Późną jesienią 1938 r. strona 

niemiecka wysunęła żądanie o przyłączeniu miasta Gdańska do Rzeszy i zbudowaniu 

autostrady i linii kolejowej przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich. Zostały one 

powtórzone wiosną 1939r. Strona polska odmówiła. W tej trudnej sytuacji Anglicy i 

Francuzi zapewnili Polskę o pomocy na wypadek zagrożenia.  

Pakt Ribbentrop- Mołotow- 23 sierpnia 1939r.  

 

23 sierpnia 1939r ministrowie spraw zagranicznych Niemiec ( Ribbentrop) i ZSSR ( 

Mołotow) podpisali w Moskwie pakt o nieagresji. Dołączono do niego tajny protokół, w 

którym wrogowie Polski dzielili się strefami wpływów w Europie. Na nieszczęście dla 

Polski linia podziału biegła przez Polskę. 
 

 

 


