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Kontynuujemy nadal
zapoznawanie Czytelników „Głosu”
z najważniejszymi wydarzeniami z
historii Polski od czasów
najdawniejszych (960 rok) do
współczesności.

XIX/XX wiek –
najwybitniejsze postacie: Józef
Piłsudski, Roman Dmowski,
Wincenty Witos.

1905 – Manifest tolerancyjny
cara Mikołaja II, zniesienie części
ograniczeń stosowanych wobec Koś-
cioła katolickiego, możliwość prze-
chodzenia z prawosławia na katoli-
cyzm, nauka religii w szkołach w
Królestwie Polskim w języku polskim.

1914-1918 – I wojna
światowa.

11.XI.1918 – Odzyskanie
niepodległości przez Polskę, odro-
dzenie państwa polskiego.

1918-1922 – Józef Piłsudski
Naczelnikiem Państwa.

1918-1919 – Powstanie w
Wielkopolsce przeciwko Niemcom.

1918-1919 – Wojna polsko-
ukraińska, obrona Lwowa przez
Polaków.

26.VI.1919 – Roman
Dmowski i Ignacy Paderewski
podpisują  ze strony polskiej w
Wersalu traktat pokojowy.

16.VIII.1919 – Wybuchło I
powstanie śląskie.

1919-1920 – Wojna Polski z
bolszewicką Rosją.

15.VIII 1920 – „Cud nad
Wisłą” – rozgromienie przez Polaków

Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
(c. d. z Nr 1 (90) – 2004)

Armii Czerwonej u bram Warszawy.
Uchronienie przez Polskę Europy
Zachodniej przed rozprzestrze-
nieniem się tam komunizmu. Dziś jest
to Dzień Żołnierza Polskiego.

19.VIII-25.VIII.1920 – II
powstanie śląskie.

18.III.1921 – Traktat pokoj-
owy z Rosją Radziecką w Rydze,
podział Białorusi i Ukrainy między
Polskę i Rosję Radziecką. Upadek
idei niepodległości Białorusi i
Ukrainy.

17.III.1921 – Uchwalenie
konstytucji marcowej przez Sejm
Ustawodawczy, demokratyczna
konstytucja.

Maj-czerwiec 1921 – III po-
wstanie śląskie.

1926 – przewrót majowy
Józefa Piłsudskiego.

1926 – Mazurek Dąbro-
wskiego oficjalnie hymnem naro-
dowym.

Podsumowanie
Kształtowanie granic państ-

wa polskiego zakończyło się faktyczne
w 1921 roku (w wyniku zabiegów
dyplomatycznych i akcji zbrojnych).

Społeczeństwo polskie II
Rzeczypospolitej budowało swą
państwowość w niezmiernie trudnych
warunkach, zarówno zewnętrznych,
jak i wewnętrznych. Mimo to, w
ciągu niespełna dwudziestu lat
niepodległości, Polacy mogli po-
szczycić się sporymi osiągnięciami:
zrobiono wiele, aby zatrzeć ślady po
stuletnim okresie niewoli; unowo-

cześniono gospodarkę; wychowano
rzeszę specjalistów z różnych
dziedzin i nowe pokolenie, które
wzrastało w poczuciu przywiązania
do państwa i narodu; upowszechnio-
no oświatę,  dając tym samym
podstawę do awansu społecznego
najuboższym.

Dużym autorytetem wśród
społeczeństwa cieszył się Kościół
katolicki. Miały na to wpływ m.in.
publiczne wypowiedzi, episkopatu,
kierowane do wiernych w chwilach
szczególnych zagrożeń.

Zbyt krótki czas istnienia
niepodległego państwa nie pozwolił
na uporanie się ze wszystkimi
problemami.

Słabością  II Rzeczypos-
politej były złe stosunku z jej
najbliższymi sąsiadami, a także
niektórymi mniejszościami naro-
dowymi.

Mimo istnienia silnych
prądów totalitarnych w Europie Pola-
cy na ogól nadal cenili sobie najwy-
żej: wolność i różnorodność, przy za-
chowaniu szacunku do podstawo-
wych wartości narodowych, odzie-
dziczonych po przodkach.

Nadchodzące lata poddały
społeczeństwo nie spotykanej dotąd
w jego dziejach próbie, z której
Polacy wyszli zwycięsko, m.in.
dzięki temu że przez 20 lat mogli żyć,
gospodarować i wychowywać swoje
dzieci we własnym państwie.

Opracował
Kl. Ławrynowicz (c.d.n.)
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