
Historia kl. VII B    10.06 

 

Temat: Świat w latach 30-tych przed wybuchem II wojny światowej 

 

Włochy po I wojnie światowej.  

Po zakończeniu I wojny światowej Włosi odczuwali wielkie niezadowolenie. Walczyli po 

stronie ententy i znaleźli się w gronie zwycięzców, a korzyści, które odnieśli były niewielkie. 

Jak inne narody odczuwali skutki powojennego kryzysu. Rosły ceny żywności, zwiększyła się 

liczba bezrobotnych. 

We Włoszech szerzyła się opinia, że państwo wymaga rządów silnej ręki. Szczególne 

niezadowolenie panowało wśród zdemobilizowanych żołnierzy- kombatantów.  

Początki ruchu faszystowskiego we Włoszech 

Kombatanci uważali, że zasłużyli na szacunek, a wielu z nich było bez środków do 

życia. Zaczęli tworzyć związki kombatantów nazywane fasci ( czyt. faszi). Ten ruch 

polityczny zaczęto nazywać faszyzmem. Jego liderem został B. Mussolini. Idea 

faszyzmu była przeciwna demokracji, jej przedstawiciele uważali, że najważniejsze 

jest państwo, któremu podporządkowano życie społeczeństwa. Na jego czele stał 

wódz, którego ślepo należało słuchać.   

Przejęcie władzy przez faszystów 1922r.                                                                                                                                                       

Faszyści dążyli do zdobycia władzy i to im się udało w roku 1922. Cała władza 

spoczęła w rękach Mussoliniego – duce (wódz). Społeczeństwo zostało 

sterroryzowane. Faszyści zjednywali sobie Włochów hasłami o podbojach. 

Rozbudowano armię, a społeczeństwo poddano wojskowej dyscyplinie.                                       

Obok Niemiec agresywną politykę prowadziły także Włochy. W roku 1935 Włochy 

zajęły Etiopię w Afryce, a w roku 1939 zagarnęły Albanię. 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie 

Japonia u progu XX wieku zerwała z izolowaniem się od reszty świata, 

przeprowadzono liczne reformy w tym kraju. To spowodowało, że Japończycy poczuli 

się silni by dominować na Dalekim Wschodzie. Sprawdzianem ich siły było ich 

zwycięstwo nad Rosją w r. 1905. Dużo emocji w tym czasie wzbudzały Chiny, które 

były krajem rozległym, bogatym w surowce mineralne, ale był to kraj słaby. Państwa 

europejskie na terenie Chin prowadziły bezwzględną eksploatację. 

W latach trzydziestych XX w.  Japonia pod hasłem ,,Azja dla Azjatów” przystąpiła do 

ekspansji w Azji. W roku 1931 zajęła Mandżurię, a w r.1937 Japończycy zdecydowali 

się na otwarty podbój Chin. 

   Wojna domowa w Hiszpanii 1936 -1939 

 Niepokojącym zjawiskiem było włączenie się faszystowskich Niemiec i Włoch oraz 

komunistycznego ZSSR do wojny domowej w Hiszpanii latach 1936-1939.  

Przysyłano oddziały wojskowe i sprzęt. 

Hiszpańska wojna domowa nabrała charakteru międzynarodowego. Przez historyków 

uważana jest za próbę generalną drugiej wojny światowej jako starcie komunizmu z 

faszyzmem. 

Uwagi:  

Z wyżej podanych informacji widać, że sytuacja w Europie i na świecie była coraz 

bardziej niebezpieczna. Należy tu przypomnieć jeszcze o mocarstwowych planach 

Niemiec, o których już mówiliśmy. 


