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. 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 IX. Legiony polskie Józefa Piłsudskiego.
Przypomnienie wiadomości.
Józef Piłsudski – urodzony w 1867 roku, zesłaniec na Sybir za udział spisku na życie cara, przywódca
Polskiej Partii Socjalistycznej, Organizacji Bojowej. Zwolennik walki zbrojnej o niepodległość Polski.

1. Po wybuchu wojny w 1914 roku, Józef Piłsudski tworzy legiony. Jest to jednostka wojskowa, w
skład której wchodzą ochotnicy. Poparł państwa centralne – Niemcy, Austro-Węgry. Uważał, że
Rosja jest najgroźniejszym przeciwnikiem. To przeciw niej wystawił legiony. Klęska Rosji w
wojnie dawała Polsce wolność. Koncepcja Piłsudskiego – gdy Niemcy i Austro-Węgry zaczną
ponosić porażki i chylić się ku upadkowi, chciał opuścić sojuszników i czekać na upadek Berlina
i Wiednia. Szykował się do przejęcia władzy w końcowej fazie wojny. Działał przeciwko
wszystkim zaborcom. Na froncie wschodnim, w walkach z Rosją dowodził 1 Brygadą Legionów.
W 1914 roku utworzył Polską Organizację Wojskową, której działalność była skierowana
przeciwko wszystkim trzem zaborcom. Legiony rozwiązano w 1917 roku, a Piłsudskiego
aresztowali Niemcy. Plan Piłsudskiego jak na razie się realizował z pewnymi poprawkami,
błędami.
2. Oto fakty historyczne, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość:
- klęska Niemiec, rozpad Austro-Węgier, rewolucja – wojna domowa w Rosji;
- deklaracja prezydenta USA, że po zakończeniu wojny Polska musi odzyskać niepodległość;
- działalność Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego na Zachodzie Europy i w USA o
celowości powstania niepodległej Polski.
Brakuje tylko osoby, która mogłaby wszystko to powiązać, dowodzić, sprawować władzę,
wydawać polecenia i mieć autorytet wśród Polaków. I taka osobą w listopadzie 1918 roku był
Józef Piłsudski.

Ćwiczenie.
Zapamiętaj.
11 listopada 1918 r. - odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić do zeszytu.

