Klasa 7 b. Historia świata i Polski od 1864 do 1939 roku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 26 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach
imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga. Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.
Część XIV. Gospodarka, mniejszości narodowe, sport i kultura II Rzeczpospolitej.
1. Gospodarka. Osiągnięcia.
Budowa magistrali kolejowej, łączącej Śląsk z portem w Gdyni. Dzięki temu połączeniu polski
węgiel mógł być przewożony do portu w Gdyni, omijając Gdańsk, gdzie władze utrudniały handel
Polakom.
Reforma Grabskiego – styczeń 1924 r. – reforma walutowa, złoty polski zastąpił markę polska w
stosunku 1 złp=1800000.
Budowa portu w Gdyni – rozpoczęcie budowy – 1922 r., przed II wojną światową największy port
na Bałtyku, trzeci na świecie pod względem ilości przeładunku towaru.
Symbol odradzającego się państwa – Luxtorpeda – pociąg łączący Kraków z Zakopanem. Czym się
wyróżniała? Komfortem, wyglądem prędkością, punktualnością. Jej czas przejazdu na trasie
Kraków-Zakopane wynosił 2 godz. 18 minut – do dzisiaj nie został pobity.
W czerwcu 1936 roku minister finansów Eugeniusz Kwiatkowski zainicjował plan czteroletni,
którego celem była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Umiejscowiony był między
Sanem a Wisłą. Rozwijał się w tym okręgu przemysł: radiotechniczny, lotniczy, optyczny, hutniczy,
zbrojeniowy, chemiczny.
Byliśmy liczącym się eksporterem ropy naftowej.
Były też i trudności: inflacja (spadek wartości pieniądza), kryzys światowy, wojna celna z Niemcami
(Niemcy nakładali wysokie cła, czyli opłaty pieniężne, na polskie towary).
2. Jaka była Polska? Obszar II RP wynosił 388,6 tysięcy km kw. Liczba ludności w tym czasie
wynosiła ok. 35 milionów (dane sprzed wybuchu II wojny światowej). W II RP mieszkało ok. 15%
Ukraińców, Żydów – 10%, Białorusinów – 5%, ok. 3% (Rosjanie, Litwini, Tatarzy), Polacy
stanowili 65% ogółu ludności.
Do największych miast należały: Warszawa (ok. 1 miliona mieszkańców), Łódź (pół miliona
mieszkańców), Kraków, Poznań, Wilno, Lwów, Gdynia.
Struktura wyznaniowa: dominowali katolicy, drugim pod względem wielkości wyznaniem byli
prawosławni, na dalszym miejscu znajdował się kościół protestancki (ewangelicy). Nie można
zapomnieć o wyznawcach Allaha – Tatarach. II RP była drugim pod względem wielkości
skupiskiem Żydów na świecie. Żydzi prowadzili tu swoją działalność polityczną, kulturalną,
sportową, stąd dużo wyznawców religii judaistycznej.
3. Sport. W 1919 roku powstał Polski Komitet Olimpijski – PKOL. W 1924 roku, na igrzyskach w
Paryżu, zdobyliśmy srebrne medale w kolarstwie torowym, brąz w jeździectwie. Cztery lata później
z Amsterdamu, przywieźliśmy złoto w rzucie dyskiem Haliny Konopackiej. W 1932 roku – złoto dla
Janusza Kusocińskiego w biegach długodystansowych oraz Stanisławy Walasiewiczówny. W
sportach zimowych dominował Stanisław Marusarz w skokach narciarskich. Dumą polskiego sportu
był również futbol, jeździectwo, czy zawody lotnicze – Challenge – gdzie dwukrotnie Stanisław
Wigura i Franciszek Żwirko odnosili sukces.

4. Kultura – Jak Kiepura – chłopak z Sosnowca – światowej sławy śpiewak; Władysław Reymont –
otrzymał nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”; poeci – Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński,
Tadeusz Boy-Żeleński. Dla dzieci swoja twórczość prezentowali: Kornel Makuszyński, Jan
Brzechwa. W tym okresie zaczęli wydawać swoje powieści: Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska,
Juliusz Kaden-Bandrowski, Bruno Jasieński.

Część XV. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej.
1. Polityka zagraniczna – kontakty z sąsiadami Polski nie układały się poprawnie. Z Niemcami byliśmy
w stałym konflikcie z powodu wojny celnej (patrz część – XIV), utrudniania handlu w Gdańsku
rządzonym przez Niemców, mniejszości polskiej w Niemczech, którą pozbawiono praw i
szykanowano.
Z Litwą nie było żadnych kontaktów, ani handlowych, ani kulturalnych, ani politycznych. Litwini
obrazili się, że to Polsce przyznano ich historyczną stolicę – Wilno (według spisu ludności, w tym
okresie mieszkało tylko 2% Litwinów).
W Polsce zapamiętano Czechom, że w chwili, kiedy rozgrywała się bitwa pod Warszawą w 1920
roku, wymusili na państwach Zachodu przyznanie im dużej większości Śląska Cieszyńskiego
(mieszkało tam ok. 150 tysięcy Polaków).
Ze strony Związku Radzieckiego przez granice przechodziły grupy terrorystyczne, które napadały na
urzędy polskie, posterunki policji, wsie, miasteczka.
Jedynymi sąsiadami, z którymi mieliśmy pozytywne kontakty, były Węgry i Rumunia. Sojusz
wojskowy z Francją stawał się dla obu stron faktem dokonanym i oba państwa nie wierzyły w jego
realizację.
W 1922 roku dla polskiej polityki zagranicznej zapalił się sygnał ostrzegawczy przed ponownym
sojuszem Niemiec z Rosją. W tym roku oba kraje podpisały układ o wymianie ekonomicznej i
wojskowej. Jasnym się wydawało, że przeszkodą dla Niemiec i Rosji jest Polska.
2. Polityka równowagi. Politycy polscy byli świadomi, że sojusz wojskowy między Niemcami a Rosją
jest tylko kwestią czasu. Polska osamotniona w walce z jednym z tych przeciwników lub z oboma
naraz szans nie miała. Zdecydowano wprowadzić tzw. politykę równowagi. Ze związkiem
Radzieckim w 1932 roku podpisano pakt o nieagresji – czyli wyrzekano się wojny, jak i
uczestnictwa w układach wymierzonych w drugą stronę. To był sukces dla obu stron. W dwa lata
później, w 1934 roku podobny układ podpisano z Niemcami, czyli nie stosowaniu przemocy we
wzajemnych kontaktach. To również był tymczasowy sukces polityki polskiej. Polska z obu
największymi sąsiadami, czyli Rosja i Niemcami miała podpisane układy o nie stosowaniu wojny. Z
biegiem czasu będzie musiała wybrać jedną z opcji: pozostać sama, związać się sojuszem z
Niemcami lub Rosją.
Niemcy domagali się od Polski połączenia kolejowego, łączącego Prusy (część Niemiec) z
Niemcami. Polacy nie wyrazili zgody, ponieważ nie mogli kontrolować na swoim terenie (Pomorze
Gdańskie) przejazdu towarów, ani pasażerów.

Ćwiczenie.
Odpowiedzi na polecenia zapisz w zeszycie. Skorzystaj z części XIV i XV.
1. Wyjaśnij: Luxtorpeda, COP, inflacja.
2. Podaj najważniejsze dokonania gospodarcze i sportowe II RP.
3. Do podanych dat podaj wydarzenia historycne: 1932 r., 1934 r.
Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić do zeszytu a wykonane
polecenia proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia na telefon –
511 842 420 do dnia 26 maja 2020 r.

