
WOJNA KOREAŃSKA 1950 – 1953 

 
Strony konfliktu – Korea północna (Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna), Chiny (Chińska 

Republika Ludowa) przeciwko Korei Południowej, ONZ i USA. 

 

1. Geneza: 

 od 1910 r. Korea  była kolonią japońską; na konferencji w Poczdamie zadecydowano, że 

odzyska niepodległość 

 Korea została wyzwolona i  okupowana przez wojska radziecko – amerykańskie; linią 

rozgraniczenia wojsk radziecko – amerykańskich był 38 równoleżnik  szerokości 

geograficznej północnej – na północ od niego znajdowała się radziecka strefa okupacyjna, a 

na południe – amerykańska  

 w grudniu 1945 r. na konferencji ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Trójki w Moskwie 

uzgodniono, że Korea uzyska pełną niepodległość za 5 lat 

 dwie drogi rozwoju Korei: 

o w strefie radzieckiej wprowadzano system rządów i system gospodarczy wzorowany 

na radzieckim 

o do strefy amerykańskiej sprowadzono potomka ostatniej dynastii Li Syng – Mana, 

który stał na czele Tymczasowego Rządu Korei na emigracji 

 od 1947 r. w USA zaczęła obowiązywać doktryna powstrzymywania komunizmu; rząd USA 

nie chciał dopuścić do przejęcia przez ZSRR kontroli nad Południowo – Wschodnią Azją 

 w 1948 r. powstały dwa państwa koreańskie: Republika Koreańska = Korea Południowa 

(6.05.1948 r.), na czele której stał Li Syng Man  oraz Koreańska Republika Ludowo – 

Demokratyczna = Korea Północna (9.09.1948), na czele której stał Kim Ir Sen. 

 oba państwa dążyły do zjednoczenia całej Korei 

 

2. Przebieg – możemy go podzielić na trzy etapy: 

(1) atak wojsk KRL – D na Koreę Południową 25 czerwca 1950 r. Prezydent Korei Południowej 

zwrócił się o pomoc do OZN. rada Bezpieczeństwa jej udzieliła wysyłając do Korei armię 

amerykańską jako żołnierzy ONZ (dowódcą był gen. Mac Arthur) 

(2) 15.09.1950 – kontrnatarcie sił Korei Południowej wraz z wojskami amerykańskimi i zajęcie prawie 

całej KRL – D  

(3) 3.10.1950 – przystąpienie do wojny Chin; wojska chińskie zajęły stolice Korei Południowej – 

Seul. Po kolejnej ofensywie amerykańskiej linia frontu ustabilizowała się wzdłuż starej lini 

demarkacyjnej – powrót do stanu wyjściowego. 

 

3. Zakończenie wojny – od 1951 r. do 1953 trwały rokowania pokojowe zakończone układem 

rozejmowym w Phanmundżomie (27.07.1953 r.). uzgodniono, że: 

 linia frontu jest granicą między Koreą Północną a Koreą Południową 

 powołano Komisję Nadzoru Państw Neutralnych (4 państwa) dla przestrzegania rozejmu 

 

4. Skutki wojny: 

 świat po raz pierwszy stanął na krawędzi wojny jądrowej – gen. Mac Arthur proponował atak 

jądrowy 

 około 4 milionów  

 

 


