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90. rocznica przyznania Wileńszczyzny Polsce

Flaga Litwy Środkowej, f ot. commons.wikimedia.org

Bez hucznych obchodów na Litwie ani w Polsce
minęła 90. rocznica międzynarodowego uznania
f aktu włączenia Wileńszczyzny (f ormalnie -  Litwy
Środkowej) w skład II Rzeczypospolitej Polskiej. 15
marca 1923 r. w Paryżu pod przewodnictwem
premiera Francji Raymonda Poincarégo podpisano
dodatkowy protokół do traktatu wersalskiego
zatwierdzający ostatecznie wschodnią granicę II RP i
uznający tym samym przynależność do Polski Wilna i
Lwowa.

O wprowadzaniu zmian w traktacie wersalskim
zdecydowała Rada Ambasadorów (zwana też
Konf erencją Ambasadorów) Ententy, w której skład wchodzili przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch i Japonii. W sprawie Lwowszczyzny (Galicji Wschodniej), poza of icjalnym uznaniem jej za część II
RP, sugerowano, by Polska "uznała za konieczne wprowadzenie tam autonomii" z racji licznej mniejszości
ukraińskiej. W kwestii Wileńszczyzny (tzw. Litwa Środkowa) rada uznała granicę polsko- litewską
wytyczoną na początku lutego 1923 r. na podstawie linii demarkacyjnej.

Litwa Środkowa została przyłączona do II Rzeczypospolitej 18 kwietnia 1922 r. na podstawie uchwały
Sejmu Wileńskiego, na którym większość mieszkańców Litwy Środkowej zadecydowała o inkorporacji jej
terytorium do Polski. Na terenie Wileńszczyzny powstało wkrótce Województwo Wileńskie, w którym
dominowali Polacy (60 procent ogółu ludności).

Z decyzją rady nie zgadzali się przedstawiciele Litwy i ZSRR. Nie obyło się bez protestów władz tych
państw, które nie uznały postanowień Rady Ambasadorów. Część litewskich historyków do dziś uznaje
decyzję przedstawicieli Ententy za bezprawną z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Nie zmienia
to jednak f aktu, że kwestia przynależności Wilna i Lwowa przestała być rozważana na arenie
międzynarodowej. Na pozytywną dla Polski decyzję rady wpływ miały jej dobre stosunki z Francją, liczącą
na poparcie w sprawie okupacji Zagłębia Ruhry, a także z Włochami Benito Mussoliniego, których
przedstawiciel w Radzie Ambasadorów w lutym 1923 r. postawił wniosek o uznanie wschodnich granic II
Rzeczpospolitej. Na korzyść Polski w sporze o Wileńszczyznę wpłynęło również zajęcie przez Litwę
Kłajpedy (Memel), która miała pozostać wolnym miastem (tak jak Gdańsk).

Uznanie Wileńszczyzny i Galicji Wschodniej przez Radę Ambasadorów Ententy za część terytorium II RP
zostało przyjęte w Polsce jako sukces polskiej dyplomacji i sprawiedliwość dziejowa -  Polsce przyznano
to, co się jej należało. "Uchwała Rady Ambasadorów stanowi uwieńczenie dzieła wskrzeszenia Polski
niepodległej, (...) stwierdza f akty dobrze Polakom znane i sercu polskiemu tak drogie, bo polską krwią
okupione, stwierdza, że polskie Wilno, dwukrotnie wysiłkiem naszego żołnierza wyrwane barbarzyństwu,
także i ze stanowiska międzynarodowego należy odtąd na zawsze do Macierzy, stwierdza, że obroniony
piersiami własnych synów prastary polski Lwów wraz z Małopolską Wschodnią dzielić będzie z państwem
polskim na wieki wieków dolę i rozkwit" -  mówił 16 marca 1923 r. na specjalnym posiedzeniu sejmu
pełniący f unkcję premiera generał Władysław Sikorski.

Na podstawie: dzieje.pl, wikipedia.pl, wiadomosci.gazeta.pl 
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