
O país 

A República da Polônia é um país da Europa Central que faz 
fronteira com a Alemanha, Checoslováquia, Lituânia, Letô-
nia, União Soviética e Romênia. Foi um dos países recriados 
após a Primeira Grande Guerra. A existência do Estado po-
lonês, contudo, é datada desde 996 com o governo de Mie-
cislau I, o qual adotou o cristianismo como religião oficial 
do país. Entre 1772 e 1795 o Estado deixou de existir, com a 
divisão do território entre o Reino da Prússia, o Império 
Russo e a Áustria. Assim, apenas durante a Grande Guerra a 
Polônia foi reunificada, por meio de uma decisão tomada 
pelos aliados conforme os 14 pontos de Woodrow Wilson, 
que se baseia na autodeterminação dos povos. O país vem 
enfrentando uma batalha conhecida como a guerra Polaco-
Soviética que se estende desde 1919.  

 

O país e a Liga das Nações 

A Polônia é um dos membros da Liga das Nações que 
atribuiu grande importância ao conceito de uma 
organização encarregada de preservar a paz e a segurança 
internacional, porém esta não é parte do Conselho 
Executivo da Liga. A nação se comprometeu em 
estabelecer mecanismos efetivos de cooperação. Em 1919, 
tanto a Polônia como a Checoslováquia queriam anexar a 
Teschen, pequena cidade com importantes minas 
carvoeiras, esse impasse entre estas nações recém-criadas 
desencadeou um conflito direto e posteriormente contou 
com a interferência da Liga, que destinou a maior parte da 
cidade aos poloneses, e uma pequena área no subúrbio aos 
checos. Tanto a Polônia quanto a Checoslováquia ficaram 
satisfeitas com a decisão. O que se nota por parte da 
Polonesa é que esta utiliza da Liga das como forma de 
mediadora em suas disputas territoriais. 

 

 

 

 

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

No período que antecede a Primeira Grande Guerra, tem-se 
na região da Silésia uma considerável parcela de poloneses, 
sendo eles, a segunda etnia com maior predominância na 
região. Destaca-se a presença dos poloneses especialmente 
em áreas industriais e regiões ao leste. Assim, parte das 
explanações acerca do posicionamento da Polônia frente à 
disputa pela Silésia se apoiam nesse aspecto, uma vez que 
eles detêm o controle dos recursos industriais, e as reservas 
minerais, sobretudo de carvão, são vistas como essenciais 
para o desenvolvimento econômico do país. A população 
polonesa já realizou uma série de levantes contra o governo 
germânico na área.  
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Fronteiras da região em 1919 
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