
1. SYSTEM WERSALSKI 

___________________________________________________________________________ 

1. Traktaty pokojowe po I wojnie światowej 

Działania wojenne w I wojnie światowej zakooczyły się 11.11.1918 r. podpisaniem rozejmu w 

wagonie kolejowym w lasku Compiegne. Postanowiono zwoład konferencje pokojową do Paryża by 

przygotowad traktaty pokojowe ostatecznie kooczące wojnę. 

a) Paryska konferencja pokojowa 18.01.1919 – 28.06.1919 r. 

   Udział wzięło 27 paostw zwycięskich. Największe znaczenie miało 5 mocarstw: 

Mocarstwo Polityk, który je reprezentował 

USA Prezydent Thomas Wodroow Wilson 

Wielka Brytania Premier Dawid Lloyd George, minister spraw zagranicznych lord Balfour 

Francja Premier Georges Clemenceau 

Włochy Premier Vittorio Orlando 

Japonia Premier Saionji Kimmochi i minister spraw zagranicznych Makino Nobuaki 

 

Cele paostw: 

 Prezydent USA chciał wprowadzid system, który pozwalałby uniknąd kolejnych wojen. Opierał 
się on na: idei wyznaczania granic według kryteriów narodowych oraz na utworzeniu Ligi 
Narodów, która miała zapobiegad konfliktom międzynarodowym 

 Francja dążyła do maksymalnego osłabienia Niemiec 
 Anglia sprzeciwiała się wzrostowi sił Francji ponieważ zachwiałoby to równowagę sił w 

Europie i zagroziło interesom Wielkiej Brytanii. Nie chciała więc zbytnio osłabiad Niemiec, 
które miały byd przeciwwagą Francji. 

 

b) traktat pokojowy z Niemcami – traktat wersalski 28.06.1919 r. 

Straty terytorialne Niemiec: 

 Alzacja i Lotaryngia na rzecz Francji 
 obszary przygraniczne Eupen, Malmedy i Moresnet na rzecz Belgii  (zatwierdzone 

plebiscytem w 1920 r.) 
 Wielkopolska i częśd Pomorza Gdaoskiego na  rzecz Polski  
 Gdaosk miał zostad wolnym miastem pod zarządem Ligi Narodów.  
 Obszar za rzeką Niemien z Kłajpedą  został oddany pod zarząd mocarstw.  
 wszystkie kolonie zostały przemianowane na tereny mandatowe 
 o przynależności Warmii i Mazur, Górnego Śląska i Szlezwiku miał zadecydowad plebiscyt  
 Luksemburg wydzielono z obszaru celnego Niemiec 
 okręg Saary na 15 lat znalazł się pod zarządem Ligi Narodów; Francja uzyskała uprawnienia w 

dziedzinie górnictwa węgla jako rekompensatę za zniszczenia wojenne. ostatecznie o 
przynależności tego okręgu miał również zadecydowad plebiscyt. 

Kwestia rozbrojenia: 

 zniesiono powszechną służbę wojskową, pozwolono na 100 tys. armię zawodową, 
rozwiązano niemiecki Sztab Generalny, 

 wprowadzono zakaz posiadania i produkcji samolotów, łodzi podwodnych i czołgów, 
 drastycznie zmniejszono flotę – pozwolono na posiadanie kilku jednostek obrony wybrzeża 



 nakazano demilitaryzacje Nadrenii – obszary na lewym brzegu Renu oraz 50 km pas na 
prawym brzegu Renu (zakaz stacjonowania wojsk i budowania jakichkolwiek fortyfikacji) 

Inne postanowienia: 

 nałożono na Niemcy wysokie reparacje (odszkodowania) wojenne 
 utworzono trzy strefy okupacyjne na lewym brzegu Renu, które miały byd opuszczane co 5 lat 

w razie wypełniania wszystkich postanowieo przez Niemcy 
 Rzeki: Łaba, Odra, Niemen i Dunaj oraz Kanał Kilooski zostały umiędzynarodowione 
 Niemcy maja uznad całkowitą niepodległośd Polski i Czechosłowacji, a także paostw które 

powstały na terenach należących do Rosji 
 Niemcy miały uznad traktaty w Brześciu i w Bukareszcie z 1918 r. za niebyłe oraz uznad prawo 

Rosji do udziału w odszkodowaniach wojennych 
Traktatu wersalskiego nie ratyfikowały: USA, Ekwador i Hidżaz.  

c) traktat pokojowy z Austrią – w Saint-Germain 10.09.1919 r. 

Straty terytorialne Austrii: 

 Galicja i wschodnia częśd Śląska Cieszyoskiego na rzecz Polski 
 częśd Śląska Cieszyoskiego, Śląsk Opawski, Czechy i Morawy na rzecz Czechosłowacji 
 południowy Tyrol, zachodnia Kraina i  tzw. pobrzeże – Triest z Istrią na rzecz Włoch  
 Bukowina na rzecz Rumunii 
 większośd Dalmacji, Słowenia, Bośnia i Hercegowina na rzecz Królestwa Serbów, Chorwatów i 

Słoweoców (Królestwo SHS – późniejsza Jugosławia) 
Kwestia rozbrojenia: 

 zmniejszenie armii do 30 tys. 
 nałożenie reparacji wojennych 
 konfiskata całej marynarki wojennej i floty handlowej 

Inne postawienia: 

 zakaz unii Austrii i Niemiec (zakaz Anschlussu) 
 

d) traktat pokojowy z Węgrami – Trianon 4.06.1920 r. 

Straty terytorialne: 

 Siedmiogród i wschodnia częśd Banatu na rzecz Rumunii 
 Wojwodina na rzecz Królestwa SHS 
 Słowacja i Ruś Zakarpacka na rzecz Czechosłowacji.  
 zachodnia częśd Węgier zamieszkała przez ludnośd etnicznie niemiecką  – tzw. Burgenland – 

przypadł Austrii  
 Spisz i Orawa  
 Łącznie Węgry utraciły 2/3 swojego terytorium 

Kwestie rozbrojenia: 

 zmniejszenie armii do 35 tys. żołnierzy; miała to byd armia oparta na zaciągu ochotniczym 
bez ciężkiej broni i lotnictwa 

Inne postanowienia: 

 nałożenie reparacji wojennych 
 zakaz powrotu na tron Habsburgów 

 

 



e) traktat pokojowy z Bułgarią – Neuilly-sur-Seine  27.11.1919 r. 

Straty terytorialne: 

 Tracja Zachodnia (wybrzeże Morza Egejskiego) na rzecz Grecji 
 częśd Macedonii na rzecz Królestwa SHS 
 południowa Dobrudża na rzecz Rumunii 

Kwestie rozbrojenia: 

 zmniejszenie armii do 20 tys. z zaciągu ochotniczego bez ciężkich broni i lotnictwa 
 utrata większości floty wojennej 

Inne postanowienia: 

 nałożenie reparacji wojennych wobec sąsiadów 
 narzucono przepisy o ochronie praw  mniejszości narodowych 

 

f) traktat pokojowy z Turcją – Sevres 10.07.1920 r. ( W ogóle nie wszedł w życie) 

Straty terytorialne: 

 wschodnia Tracja, zachodnia częśd Azji Mniejszej na rzecz Grecji 
 południowe wybrzeże Anatolii na rzecz Włoch 
 Cylicja, Syria i Liban na rzecz Francji (tereny mandatowe) 
 Irak, Palestyna i Transjordania  na rzecz Wielkiej Brytanii (tereny mandatowe) 
 północno – wschodnia Anatolia na rzecz Armenii 
 południowo – wschodnia Anatolia na rzecz Kurdystanu 
 Stambuł i cieśniny czarnomorskie znalazły się pod międzynarodową kontrolą. Ogółem Turcja 

utraciła 4/5 swojego terytorium 
Kwestie rozbrojenia: 

 zmniejszono liczebnośd armii do 50 tys. żołnierzy bez broni ciężkich i lotnictwa 
 Turcja straciła swoją flotę wojenną 
 zabroniono produkcji broni i jej importu 

Traktat ten nigdy nie wszedł w życie gdyż został podpisany przez rząd, który nie reprezentował 

narodu tureckiego, nigdy też nie został ratyfikowany.  

2. Mały traktat wersalski – 28.06.1919 r. 

Traktat podpisały najważniejsze mocarstwa i Polska. Dotyczył on ochrony mniejszości etnicznych 

religijnych na terenie Polski. Jego respektowanie miało podlegad kontroli organów przyszłej Ligii 

Narodów. Traktat ten był niesprawiedliwy gdyż Niemcy nie zobowiązano do podobnej ochrony 

mniejszości polskiej. (Podobne układy podpisano z Czechosłowacją, Rumunia i Królestwem SHS) 

3. Zmiany w znaczeniu i pozycji poszczególnych paostw: 

a) upadek znaczenia Niemiec, Austro – Węgier, Rosji i Imperium Osmaoskiego: 

 Niemcy –  utraciły kolonie i częśd ziem w Europie, które weszły w skład Polski, Francji, Belgii, 
Danii, 

 Austro-Węgry –  nastąpił rozpad Austro-Węgier; na tym obszarze powstały nowe paostwa: 
Polska, Czechosłowacja, Królestwo SHS ( od 1929 r. — Jugosławia). 

 Rosja –  rewolucja doprowadziła do izolacji politycznej tego paostwa. Po rewolucji 
październikowej powstała Rosja Radziecka i republiki rad, zamienione później w ZSRR. Na 
gruzach carskiej Rosji powstały Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska. 



 Imperium Osmaoskie –  na gruzach Imperium powstała Republika Turecka (1923), która 
obejmowała tylko częśd dawnych ziem. Pozostała częśd uległa rozproszeniu między: ZSRR 
(Armenia, Kurdystan), Grecję, Wiochy, Francję, Anglię. Tereny arabskie (Bliski Wschód i Egipt) 
stały się terenami mandatowymi, które podzielono między Francję (Liban, Syria) i Anglię (Egipt, 
Irak, Palestyna), 

Paostwa, które zniknęły z mapy Europy 
 

Paostwa, które powstały po I wojnie światowej 

 Austro – Węgry   
 Cesarstwo Niemieckie Cesarstwo 

Rosyjskie  
 Imperium Osmaoskie  

 Finlandia 
 Estonia 
 Litwa 
 Łotwa 
 Polska 
 Czechosłowacja 
 Królestwo Serbów, Chorwatów i 

Słoweoców ( od 1929 – Jugosławia) 
 Irlandia 

____________________________________ 
 Niemcy przyjęły nazwę Republika 

Weimarska 
 Austro – Węgry rozpadły się na Austrię i 

Węgry 
 Na miejscu Cesarstwa Rosyjskiego 

powstała Rosja bolszewicka, która w 
1922 r. przyjęła nazwę ZSRR 

 Na miejscu Imperium Osmaoskiego 
powstała Republika Turecka 

 

b) największe znaczenie uzyskały: 

Wielka Brytania i Francja na kontynencie europejskim, USA i Japonia poza Europą. 
. 
4. Fundamentalne zasady ładu wersalskiego 
 utrzymanie układu sil, który powstał dzięki traktatowi wersalskiemu i innym traktatom 

pokojowym z paostwami centralnymi. 
 hegemonia Francji i Anglii w Europie. 
 nie dopuszczenie do odrodzenia się imperium niemieckiego. 
 nie dopuszczenie do rozwoju rewolucji i komunizmu w Europie, 
 rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej — głównym celem było  utrzymanie pokoju. 

 
5. Liga Narodów — strażnikiem ładu wersalskiego 
 Liga Narodów powstała na mocy traktatu wersalskiego. Rozpoczęła działalnośd w 1920 r., a jej 

siedzibą była Genewa. Liga Narodów miała byd organizacją skupiającą kraje, które rozwiązywały 
konflikty miedzy sobą na drodze pokojowej. 

 Cele Ligi Narodów: ograniczenie do minimum zbrojeo, zagwarantowanie członkom Ligi 
suwerenności terytorialnej, zabezpieczenie pokoju między narodami, rozstrzyganie konfliktów 
między członkami Ligi.  

 Tylko mocarstwa (W. Brytania, Francja, USA, Włochy, Japonia) miały stałe miejsce w Radzie Ligi 
Narodów. Pozostałe paostwa miały mniejsze znaczenie, 

 Ze względu na to, że do Ligi przystąpiły 32 paostwa. mogła ona stad się najpotężniejszą 
organizacją międzynarodową w dwudziestoleciu międzywojennym – miała prawo zastosowania 



blokady handlowej i finansowej, a nawet siły w celu wyegzekwowania postanowieo Ligi wobec 
członków organizacji. W 1938 r. Liga liczyła już 58 członków. 

 W chwili powstania Ligi, Rosja Radziecka i Niemcy nie zostały do niej przyjęte (izolacja 
polityczna).  

Ponieważ Kongres USA nie ratyfikował traktatu wersalskiego wobec tego zarówno Niemcy , Rosja jak 

i USA znalazły się poza systemem wersalskim 

5. Plebiscyty po traktatach: 

 1920 r. – plebiscyt w Szlezwiku – ludnośd opowiedziała się za przyłączeniem do Danii 
 1920 r. – plebiscyt w Eupen i Malmedy – ludnośd opowiedziała się za przyłączeniem do Belgii 
  1920 r. – plebiscyt  

 

 

 


