Proszę do 25 marca br. o zapoznanie z załączonym treściami podręcznikowymi, a następnie
rozwiązanie adekwatnych zadań z kart pracy (w przypadku kl. IV zadania w podręczniku).
Są to materiały obowiązkowe, więc większość z Was ma je już w wersji papierowej. Nie mniej jednak
przesyłam wersję elektroniczną.
W razie trudności ze zrozumieniem treści lub znalezieniem prawidłowych rozwiązań proszę o kontakt
email: info@lekcje‐historii.com i/lub Skype: wojtek5324 w czasie, jaki jest przewidziany na lekcje.
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Przypomnij, w jaki sposób komuniści
przejmowali władzę w Polsce.

r.

22ull1952l.

powslan e

Uchwaene
konsi!łlc] PRL

15xll1948

PZPR

Schar al.teryzui dzialalno"r opozycji
W latach 1944 1948,

xll1953l.
ppłk J, ŚWialh

r, na posiedzeniu

Komitetu Central-

nego PPR Władysław Gornułka wygłosiłreferat, w któ_

rym przedstawił swój pogląd na temat Stanowisk różnych partii robotniczych wobec kwestii niepodległości
Polski i podkreśliłroIę PPS. Taka postawa pozostawała

w sprzecznościz oficjalną polityką Moskwy w tym
samym czasie potępiła ona narodową drogę jugosło,
wiańską do socjalizmu i nakazała przeprowadzenie ko-

lektywizacji w krajach podlegających jej wpływom.
W ten sposób chciano doprowadzić do ujednolicenia
systemów politycznych i gospodarczych w państwach
Europy Środkowo-'Wschodniej oraz zbliżyć je jeszcze
bardziej do ZSRR, Dlatego na kolejnym posiedzeniu
I(C PPR Władysław Gomułka został oskarżony przez
Bolesłar,r a Bieru ta o rzu. odL hylenie prawicorł o- nacjo-

nalistyczne. Dotychczasowemu I sekIetalzowi Zarzucono wówczas m.in. nieufnośćwobec ZSRR, uchylanie

się od walki z,,elementami nacjonalistycznymi" na rł-s:
oraz nacjonalistyczne podejściedo problemów global,
nych, a następnie zmuszono go do uznania swoich rł,ir

i

złożeniasamol(Iytyki, Ostatecznie Gomułkę odsu,

nięto na boczny tor polityki. Wydarzenie to rozPoCZęło
proces przyspieszonei sowietyzacii kraju.

W tym samym czasie w PPR i PPS przeprowadzono
weryfikację członków obu partii. Doszło także do procesów sądowych politykó],v PPS, co osłabiło jej prz,r \,i,,ódzrwo i strulcury. Celem takiego postępowania było
doprowadzenie do zjednoczenia tych partii, ale przl

dominującej roli komunistów z PPR, Stało się to
15 grudnia 1948 r. w auli Politechniki Warszawskiej
z połączenia PPS i PPR powstała komunistyczna
Polska Ziednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Na
jej czele stanął dotychczasowy prezydent i I seketaIz
KC PPR Bolesław Bierut, który wraz ze swoimi wspóipracownikami, m.in. Jal<ubem Bermanem i HiIarym

POSTAC HlSTORYCZNA

BOLESŁAW BIERUT
Był działaczem komunistycznym, prezydentem Polski
i

I
§

POWSTANIE PZPR
W'czerwcu 1948

950

agentem NI(W'D.

'!(/

mło-

dości pozostawał pod ści_
słymi wpływami religii katolickiej. Ucze stnic zył
w strajku szkolnym prze-

ciwko

przymusowej

nauce języka rosyj-

skiego. I(iedy usunięto

go ze sz[<oły, podjął pracę

fizyczn4 i nawiązał kon,

takty

z

komunistami.

1892_1956r.

'!( ]atach 20, przebywał lv Moskwie, gdzie przeszedł
szkolenia z zakresu agentuly. Aktywnie działał w I(o-

minternie, wspomagając rozwój ideologii komuni-

stycznej w krajach europejskich, \ł' 1933 r. został skazany na 7 lat więzienia w PoIsce, co uchroniło go przed
czystkami, jakich dol(onano w strukturach I(PP
w ZSRR, Po rvybuchu II wojny światowej zbiegł na
teren okupacji radzieckiej i zlezygnował z obywatelska
polskiego, przyjmując sowieckie, W 1943 r przenie,
siono go na ziemie polskie, gdzie uczestniczył w organizacji przyszłej władzy podległej Stalinowi. W' latach
1947 -1952 pełnił funkcję prezydenta, a w okresie
7952-1954 był premierem. Zmarł w Moskwie.
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PoLsKA lśWl^T Po llWo]Nlt

Mincem, już od kilku lat ściślerealizował zaiecenia
I(remla, Natomiast Gomułkę i jego zwolenników usunięto z paltii, a następnie uwięziono, Wzorem innych
krajów komunistycznych planowano wyioczyć im proces pokazowy, jednak ostatecznie do niego nie doszło.

]ł

'955 r

x l 1953r.

: -,

kontrolowanego przez wladze Stronnictwa Ludowego
(SL), co doprowadziło do powstania Zjedlroczonego

Stronnictwa Ludowego (ZSL). Natomiast Stronnic,

win

rowadzono
kże do pro-

lo jej ptzy,

Od wyborów w 1947 r komuniści w pełni kontrolowali
sytuację polityczną w kraju. Nastąpiło także rozbicie
zbrojnego podziemia, od dłuższego czasu skutecznie
inwigilowanego przez aparat bezpieczeństwa. Członkowie WiN, NSZ i NZW trafiali do więzień i byli skazywani na śmierćlub długoletnie kary pozbawienia
wolności, często kierowano ich także do obozów pracy,
1 /'raz ze wztostem znaczenia komunistów rozpoczął

W 1949 r
odbył się kongres ruchu ludowego, na którym doszło
do wlączenia rozbitego mikołajczykowskiego PSL do

;mi" na wsi
lów global-

ułkę odsurozpoczęło

PODPORZĄDKOWANIE SCENY
POLITYCZNEJ KOMUNISTOM

się proces zmnieiszania roli pozostałych partii,

ŚVrlalły

sr1,oich

śWlATO\,VIJ

PrzemóWienie premiera Jóżefa cyrankiewicza podczas kon,

gresu Zjednoczeniowego PPs PPB zostało prżyjęte owacjami na
stojąco. cyrankewicz reprezentował frakc]ę PPs, która po Wojnie
podjęla Wspolpracę ż komunistam , Jej przed§tawicie]e mieli jednak
mniejszy wpłJ,Ął na utwożoną na tym kongres e pzp3 | ż działacze

PPR,
ź fotografia, Warszawa,lŚ Xl

1948 r.

two Pracy podjęło decyzję o plzystąpieniu w 1950 r, do
Stronnictwa Dernokratycznego (SD). Zar ów no ZSL,
jak i SD były całkowicie podporządkowane PZPR i peŁ
niły przez cały okres panowania komunizmu jedynie
funkcie fasadowe, Propagowały m.in. hasła sojuszu ro-

botniczo,chłopskiego

i

idee kolektywizacji (ZSL),

a także uspołecznienia wśród rzemieślników (SD).

lrvania było

ii, ale przy
iaio Się to

łrszawskiej
unistycZna

PZPR). Na

i sekretarz

rimi współ-

i Hilarym

§

Kult jednostki

Jednym Z przejawóW Wprowadzania W Polsce soWleckiego modelu komunizmu było oddawanie czci
Stalinowi. Jego propagandowy wizerunek kreowano
poprzez indoktrynację W szkołach oraz Zalładach
pracy,liteiata!,€śro-k-ńasowegoprzekazuoraz'fi|m,
Kult przywódcy ZSRR osiągnął WręcZ formę sakralną
- przedstawiano 9o bowiem jako żyjącego Wiecznie
nadczłowieka i Wszystkowiedzącego geniusza, troskliwie dbającego o dobro swoich obywateli, Śmierć

radz]eckiego dyktatora 5 marca ]953 r. ogłoszono Sło,
Wami: ,,Przestalo bić Serce JóZefa Stalina". Wzorem
kultu ,,Wielkiego Wodza" W k€jach komunistycznych
oddawano takze CZeśćposzczególnym l sekretarzom
pańii, W Polsce W taki sposób traktowano przede
Ws7ystkim Boleslawa Bieruta, którego imieniem nazyWano m.in, Zakłady pracy. Jego osobę, tak jak Stalina,
propagandowo kreowano, UkryWając prawdziwe obliprZyWÓdcy.

: przeszedł

iałałw I(o-

ii komuni-

został skalo go przed

Lrach I(PP

i zbiegł na
bvwatelska
r, przeniezr-ł w orgai. W latach
lv okresie
§ie.

,.,:j:

Na krajowy zlot związku Walki
Mtodych plzybyły \łładze pańshva

,.l

Z preżydentem Bienłem na czele.
orqanizacja ta i§tniała W latach
1943-194B i brala Udział W utrwalaniu
Władzv komunistóW, BojóWki zvVM
uczestniczw W tlumieniu n,*odzieżoWych demonstracji antykomunistycznych, egzekwowaniu płzymusowych
kontynqentóW od chłopóW, a taźe

,.i

.ś

pomagaly osadnikom na Ziemiach

odzyskanych.
prZyWódcóW

pańii komUnistycżnych?

.

fotografra, warszawa, 1946 r,

ż47

STALINIZM W POLSCE
Po przejęciu władzy w Polsce komuniścipodjęli brutalne
działania mające na celu utrwalenie swoich rządów
Rozprawiono się z opozycją t ze zbro)nym podziemiem,
a życie obywateli poddano pełne! kontroli. Towarzyszyła
temu almosfela zagrożenia oraz wszechobecna propaganda
komunistvczna.

śoc
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POLSKA lśWlAT Po 11WoJNlE śWlATOWE]

PROPAGAN DA KOMUN I SryCZNA
Pod koniec lat 40. obowiązującym kierunkiem w po1skiej kulturze i sztuce został fealizm socialistyczny

(socrealizm). Artyścioraz twórcy, chcąc otrzymać

poparcie i fundusze na dalszą działalność,musieli pod,
porządkować się polityce władz. Dlate8o w tym czasie
Za( ZęI} powsiawdc po( hwaIne \^ iersze na c7eSC p17ywódców państwowych i partii, powieści o życiu robotników oraz o walce z przeciwnikami systemu, a także
piosenki opiewające zalety komunizmu.'!f alchitekturze nastąpił rozkwit neoklasycystycznego budownictwa, które w latach 30. zdobyło znaczną popularność
t]-

w ZSRR. '!f tym stylu wzniesiono w Polsce Pałac
I(ultury i Nauki oraz Marszałkowską Dzielnicę
Mieszkaniową (MDM) w'Warszawie, a także dzielnicę
Nowa Huta w l(rakowie. Aby zyskać miejsce na nowe

budowle, w stolicy wyburzono całe kwartały nadają,
cych się do odbudowy kamienic z przełomu XlX i XX

w Dużą wagę komuniści przywiązywali do

propa,

gandy, która miała oddziaływać na społeczeństwo.
W tym celu realizowali filmy dokumentalne i fabularne, przedstawiające fałszywy, ale zgodny z ideologią
'Wynikało z nich,
komunistyczną obraz dziejólv Polski.
że główną rolę w historii państwa odgrywali chłopi

oraz robotnicy uciskani przez kosmopolityczną

szlachtę, duchowieństwo i burżuazję. VV szczegóInie
przekłamany sposób ukazywano dzieje II Rzeczypo-

spolite] jal(o państwa faszystowskiego, Do innych
środków propagandy należaĘ: radio, plasa, różnego
rodzaju plakaty oraz sprawozdania z wieców Dbano
w nich o prosty sposób przekazu, ułatwiający zrozumienie jak najszerszemu gronu odbiorców.

socrealizm
SZIUka socrealisiyczna W Zamlerzeniu WładZ komunistycznych miał
odpow adać iormą prostym odbiorcorn i nieśćCĄ,łelny przekaz
propagandowy, Partia komuniStyCZna Zreżygnowała W ZWiąZku
Z tym Ze Wspierania awangardowych k erunkóW W sZtUCe, które
na początku lat 20, XX W. b,yly s ln]e powiąZane Z ruchern komuniStycznym, W architekturze W niewielkim stopniU korzystano
Z roĄNięań zaslosowanych W modernizmie, spolkać mozna było

zalo

I:CZ|e nawiążania do budowli klasycystycznych, Choć trady-

cy]ne antyczne ornamenty Zastępowano symblolami Zwi7anymi
Z pracą robotnikÓW i ChłopÓW.

x
?

.]

socrealistyczna r2eźba z cme|taza żalńieży

radzieckich W cybince pźedstaw]a żołnieęa Armii
czerwonej, który obejmuje rameniem postacie
symboliżuiące robotnikóW oraż chlopóW, ]ch Wi
docznymi atrybutami są sierp i młot,
plaśkożeżba,cybinka, ok. 1955

KĄ
)soWane
ne

wobec

r-

,,Podaj cegłę" Zawolanie toważyszące murarzom odbudowującym kraj
Zniszczonv W cżasie Wo]ny stało s]ę t}tu]em obrażu Andrze]a Kobżde]a, Tematyka Związana Z pracą roboinikóW i chłopóW była najczęścej Wykolzyst!Ąłanym
motywem W dżiełachsocrealstóW.

Do ]akch styóW architektury sztuk
nawiążVWal socrealizm?

213
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TIKST ZRODŁOWY
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|ĘTYK KOMUNISTOW

:

I(omunistyczna władza posługiwała się specyficznym językiem propagandy, którego przykładem
może być przemówienie wygłoszone po śmierci Stalina p rzez
|ózefa Cyraniiewicza.
Bracia! Polacy!

Dziś,w dniu wielkiej żałoby, gdy pełne bólu sercą
setek milionów ludzi na całym świecieżegnajq \Mielkiego Stalina - lud \Yarszawy, dając wyraz swoim
uczuciom, manifestuje zdecydowanq wolę całego na,
rodu polskiego, aby nieśmiertelne i fundamentalne
zdobycze naszego narodu, które przyniosła nam
epoka stalinowska, aby dzieło Wielkiego Staliną
w sercach, umysłach i czynach nas4,ch, czynach mi,
lionów Polaków ponieśćdalej drogą, którą wytlczył

nam StaLin [...l.
Masy pracujące Pokki ślubujq, że pod woelzq Pokkiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej i wiernego ucznia
Stalina - towarzysza Bolesława Bieruta - jeszcze
twardszy będ,zie nasz krok ku dalszym zwycięstwom,
że jeszcze żarliwsza bfizie nasza codzienna praca,
jeszcze mocniejsza walka o pokój, jesnze glębsza mi,
łośćdo naszej ojczyzry:, jeszcze większa troska

o jej siłę
ochronnq, o umacnianie niepodLegłości,że jeszcze

większa będzie nasza czujnośćwobec wrogów

i

jeszcze

pełniejsza jednośćnarodu
w walce o pokój i socjalizm,

.:-

w walce, w której natchnieniem

..:;

.

będzie nieśmiertelne imię lY'ieL,

-..

kiego Stalina.

.:

,,Pańia sternikiem'' to jeden
z na]slyn n iejsżych polskich plakatóW
propagando\^,ych. Powstał ż okaż]
kongre§u z]ednoczen owego PPR
PPS W 194B r,, a W późn ejsżych
]atach docżekał s]ę Wieiu nou,ych

]:-

Wersji pzygotowywanych

przez opozycię antykornL]n styczną,
plakat,

1
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PRACA z TEKSTEM ŹnÓorowv,rł
1.

Przedstaw założenia, jakie - według Cyranldewi- mieli realizować Polacy po śmierci Stalina.

cza

2. W'skaż w tekście zwroĘ będące

przykładem

kultu osoby )ózefa Stalina.

Zródloi W, Pronob s, Polska i śWiat W

W

Wieku, Warszawa 199o, s,

41B

4

]

9,

STOSUNEK WŁADZY DO MŁODEGO
POKOLENIA
Nieodłączną częściąkażdego systemu totalitarnego
były próby przejęcia kontroli nad wszystkimi dziedzi,
nami życia społecznego, Największą uwagę władza
zwracała na młode pokolenie - to ono w ptzyszłości
miało kształtować kraj, dlatego należało je ideologicznie przy8otowdc i przekonać. że naiwyżs7ą Wartosc
stanowi komunizm, Wprowadzono wówczas wiele reform w szkolnictwie, ułatwiono dostęp do edukacji
mlodzieży wieiskiei, skrocono drogę l<sztalcenia dla
osób chcących zostać nauczycielami. Jednocześnie
ograniczono autonomię wyższych uczelni i ustanowiono obostrzenia mające doprowadzić do podpo-

rządkowania uniwersytetów władzy państwowej,
Młodych ludzi starano się aktywizować w różnych
organizacjach, m,in. w Związku Młodzieży Polskie|
(ZMP) i Służbie Polsce (SP). Aby odseparować ich od
wpływu starszych osób oraz I(ościoła,zachęcano ich do
częste8o uczestnictwa \.a/ Zebraniach i manifestaciach.
,244

--
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Defilada na żakończen e

ĄazdZńękJ

Mlodżieży Polskej. orga-

niżacja ta powstala W 1948 r, W Wyn ku połącżenla róźnych ugrupoWań, a Wzorowano ]ą na radzieck]m Komsomole, ZMP propagowała
stalinowskie hasła WspóŁawoc]nictwa pracy o raz zaangżowania
W budowę socja istycznego państwa.
fótografia, Wrocław, 22 v]l 1949

r.

loLSKA l SWIAT Po ]lWoJNIE SWlATOWEJ

REPRESJE POLITYCZNE
Umocnienie się reżimu komunisĘcznego wiązało się ze
zwiększeniem represji wobec społeczeństwa, Zjawisko
to było zgodne z przekonaniami Stalina, który twierdził,
że \Nraz z rozwojem socjalizmu zaostrza się walka kla,
sowa, Ofiarami prześIadowań stawali się nie tylko realni, ale także urojeni przeciwnicy komunizmu. W celu
ułatwienia prowadzenia działań organom władzy od
1951 r, jedynym dokumentem tożsamościobywatela
polskiego był dowód osobisty. Aby go otrzymać, należałopozostawić w komendzie milicji odciski palców

.:T1

W' pierwszej kolejnościprześladowania dotknęły
wielu polskich działaczy niepodległościowych.Podczas

lnkieWistalina.
em

,a]

1] 9

brutalnych przesłuchań i śledztw byli oni poddawani
także toltulom. W'śród prześladowanych pIZeZ ustrój
komunistyczny znalazł się m.in. przedwojenny polski
premier. pilsudczyk l(azi nierz Świtalskl, Slracono
również legendę podziemia rotmistrza Witolda Pilec,
kiego oraz szefa l(edywu AI( gen. Augusta Emila Fiel,
dorfa, pseud, Nil. Podczas próby ucieczki z siedziby
Urzędu Bezpieczeństwa (UB) na ul. I(oszykowej zginął
także słynny działacz Szarych Szeregów i AI( )an Rodo,
wicz, pseud, Anoda, I(olejnymi ofiarami stalinizmu byli
działacze komunistyczni, I(tórzy sami wprowadzili ten
system w Polsce. Na początku lat 50. w więzieniach
znalezli się m,in, marszaIel, Polski Michal RoIa.Zy.
mierski i gen. Stefan Mossor
FaIa represji dotknęła też I(ościoły,ponieważ postanowiono ograniczyć wpływ religii na społeczeństwo
i doprowadzić do jego laicyzacji, W 1951 r zamordowano w więzieniu zwierzchnika Polskiego Narodo-

wego I(ościołaI(atolickiego biskupa }ana Padewskiego,
aresztowano Ió\^,nież kilku duchownych ewangelickich
pracujących wśród ludności mazurskiej. Masowe prze-

śładowaniadotknęły I(ościół rzymskokatolicki, który

Rotmistrz Witold Pi|ecki żorganizowal W czasie Wo]ny siatkę
u,ywiadowcżą Wewnątrz obozu Auschwitz, Przekazylvała ona
nformacje o s\,łUacj WęźnióW, Pileckiemu udalo sę stamtąd zb]ec,
aby prowadzić dalszą dżiałalnośćW ramach AK, Po Wojnle został
aresztowany i skazany na śmieró ]ako Wróg Polski LUdoWej,
fotografia, Warszawa, 1948

r.

otwarcie sprzeciwiał się nowemu ustroiowi. w te] Sytuacji władze dokonały nacjonalizacji większościmajątku należącego do l(ościołaoraz do charytatywnej

organizacji Calitas, W'1950 r. doszło do podpisania
porozumienia między przedstawicielami rządu a episl(opatem, który w zamian za niezbędne do funkcjono-

wania I(ościoładeklaracje zobowiązał się do uznania
Ieżimu komunistycznego. Mimo zawarcia układu represje ponownie się zaostrzyly. Na początku lat 50,
alesztowano kilku biskupów i wytoczono im procesy.
W 1953 r wydano dekret nakazujący duchownym skła-

danie plzysięgi na wiernośćPRL, Przeprowadzano

także pokazowy proces biskupa Czesława l(aczmarka,
który na skutek tortur w areszcie śledczymprzyznał się
do współpracy w czasie wojny z Niemcami i oskarżył
nalwyższe władze kościelneo antypolską politykę.
Mimo to organom państwowym nie udało się nakłonić

prymasa Stefana Wyszyńskiego do potępienia bi,
skupa, co zakończylo się internowaniem we wrześniu
1953

r głowy polskiego l(ościoła.

POSTAĆ HISTORYCZNA

STE

clskiej, organych UgrUpo,
)

propagowala

Ęażowania

FAN WYS ZYN

Był prymasem Polski. Oprócz posługi kapłańskiej za,
angażowałsię w działalnośćoświatowąi społeczną
w kręgach robotniczych. Podczas II wojny światowej
ukrl.wał się oraz pełniłfunkcję kapelana w oddziałach
'§V'
AI(.
1946 r mianowano go biskupem diecezjalnym
lubelskim, a dwa lata później został prymasem Polski.
Władze komunistyczne utrudniły mu w 1953 r, wy,

jazd do Rzymu po odbiór nominacji kardynalskiej,
Został poddany represjom, a w latach 1953-1956 był

S

KL,o,_,,*,

".

internowany, Zorganizował ob,
chody Tysiąclecia Chrztu Polski,
Zna|azl się w gronie pomysło,
dawców napisania listu biskupów polskich do duchownych
niemieckich. Pod koniec jego

życia stosunki I(ościoła
z wład,zami. państwowymi
zaczęły się normalizować.
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w ramach działań na rzecz osłabienia l(ościołaka,
tolickiego władze sprzyjały także powstawaniu olgani,
zacji katolickich niechętnych episkopatowi. Głównym
repIeZentantem tego nultu był lider przedwojennej

skrajnie nacjonalistycznej órganizacji Obozu Narodowo-Radykalnego - Bolesław Piasecki. Zalożył on
wspierane przez wladze PRL Stowarzyszenie PAX,
propagujące zasady współpracy I(ościołaz państwem

komunistycznym. \ł' 1953 r, katolickie pismo ,,Tygodnik Powszechny" zostało na ftzy lata przejęte plzez
PAX. Od końca lat 40. komuniści próbowali zdobyć
wpływy wśród duchownych, inicjując powstanie w ich
gronie tZW. ruchu księży patriotów, w różny sposób

Ę

KonsMucja PRL
KonstyłUcja PRL i SpoSób

]ej

opracowania

świadczy' o Zależnościpolskich Władż

od MoSkWy, Ustawa Zasadn cza Została
najpierw przetłumaczona na jęZyk rosyjski
idopiero po uzyskaniU aprobaty Stalina
oraz naniesien U jego poprawek, przedsia-

ZĄ\

Wiono ją W polskirn se]mie.

uzależnionych od władz państwowych.

Umacnianie się reżimu komunistycznego zostało
usankcjonowane p ruyjęclem 22lipca 1952 r, konstytu-
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cji, która z licznymi zmianami plzetrwała aż do 1997 t.
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Na mocy tei ustawy zasadniczej obowiązywała nowa
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nazwa państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa

(PRL), dostosowano do nowego ustroju godło - orła
pozbawiono korony, choć w rzeczywistości nie miał jej
)uż od 1944l. Odrzucono trójpo dział władzy na rzecz
zasady jednolitości władz państwowych. Funkcję parIamentu pełniłatylko jedna izba poselska (sejm). Zli,
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|.widowano urząd prezydenta. a w jego miejsce powo.
łano do życia Radę Pańsiwa składającą się z 15 osób,

,

ii! Lćllo" ,iaDo]jo]

jednak główną władzę sprawował I sekretarz PZPR,
który odgrywał decydującą rolę w państwie, Ustrój

państwa dostosowano do wzorców sowieckich, co było
szczególnie widoczne w stluktulze władz lokalnych dawnych burmistrzów, prezydentów miast i woiewodów zastąpili przewodniczący odpowiednich rad naro,
dowych, Formalnie konstytuc)a dawała społeczeństwu
szerokie prawa obywatelskie, które jednak ograniczono
zapisem że ,,nie mogą one godzić w ustló.j i porządek
prawny PRL'.

9.{::!lI{0dlolo

\,ł"41,4,,łż?4ż,łżę1,

cr!r]:l:nts

I

Zachowany maszynopis KonsMucii PRL Zawiera
odręczne uwag] dopisk nanies]one J]rzez Stalina,
masżynopjs, Ok. 1951

r.

Jaka była rola stalina W pracach
nad KonsMucją PBL z 1952 r,?

CWICZENIA
Wskaż zmiany polityczne i społeczne, jakie nastąpily w okresie stalinowskim.
2, Wyjaśnlj, dlaczego rząd komunistyczny podiął walkę z I(ościolem,
3, Oceń metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50.
1.

P. Raina, KąrdJficlł Wrszyński. LosJ więzienne, Warszawa 1993,
A. Sobór Świderska, /a kub Berman. Birlgrafa koftLunisly,

Warszawa
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ZMIANY USTROJOWE W OKRESIE
STALINIZMU

stalinogród
Marszałek Rokossowski
Generał Nil
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PoLsKA W czAsAcH sTALlNlzMU

Zadanie 1 ,
Przyjrryj się ilustracjom,

a następnie wykonaj polecenia.

,ó
3
o
.§

3
\o
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a) Podaj nazwę stylu, który reprezentują przedstawione wyżej budowla i grafika.

b) Wymień trzy cechy tego kierunku w architekturze.

c) Napisz na podstawie grafiki, jakim celom służyłten styl.

Zadanie 2.
Przlporządkuj nazwiskom właściweopisy.
Bolesław Bierut .

WładysławGomułka .
Józef Cyrankiewicz .
Stefan Wyszyński .

. działacz komunisĘzny, członek PPS i PZPR, pięciokrotny
premier RP i PRL (1947-1952 L 1954-1970)
. I sekretarz KC PPR w latach 1943-1948, I sekretarz
KC PZPR w latach 1956-1970, oskarżony o odchylenia
prawicowo-nacj onalistvczne
. prymas Polski, zaangażorl.al1, w lziałalnośćoŚwiatorvą i społeczną
w kręgach robotnicą:.ch, podczas II wojny światowej kapelan AK
. prezydent Polski w latach l947-1952, premier w latach 1g52-1954

Zadanie 3,

Przeczytaj fragment preambuĘ do konsĘtucji z 1952 r.,

a

następnie ł7konaj polecenia.

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest repuilikq ludu praculqcego. |...]
Polski lud pracujqcy pod przewodem bohaterskiej klasy robotniczej, opierajqc się na sojuszu robotniczo-chłopskim, walczył dziesiqtki lat o wyzwolenie z niewoli narodowej, narzuconej przez pruskich, austriackich i rosyjskich zaborców-kolonizątorów tak samo jak walczył o zniesienie wyzysku pokkich kapitalktów
i obszarników.

W okresie okupacji Naród Polski toczył nieułępliwq, bohaterskq walkę z krwawym najazdem hitlerowskim.
Historyczne zwycięstwo Zwiqzku Socjalistycznych Republik Radzieckich nad faszyzmem wyzwoliło ziemie
pokkie, umożliwiło polskiemu ludowi pracujqcemu zdobycie władzy i śworzyłowarunki narodowego odrodzenia Polski w nowych, sprawiedliwych granicach. Na wieczne czasy powróciły do Polski Ziemie Odzyskane.
Wcielajqc w życie wiekopomne wskaząnia Manifestu Pokkiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
22lipca 1944 r. i rozwijajqcjego zasady programowe, władzaludowa - dzięki ofarnym i twórczym wysiłkom
pokkiego ludu pracujqcego, w walce z zaciekłym oporem rozbitków starego ułroju kapitalistyczno-obszarniczego - dokonała wielkich przeobrażeń społecznych. W wyniku rewolucyjnych walk i pfzemiąn obaloną zo,
stała włat]za kapitalistów i obszarników, utrwaliło się państwo demokracji ludowej, kształtuje się i umacnia
nowy ustrój społeczny, odpowiadajqcy interesom i dqżeniom najszerszych mas ludowych.
Żródlo| DzU z 1952 t., nr 33,poż.232.

a) Wyjaśnij, na czym miała polegać demokracja ludowa w PRL.

b) Napisz, w jaki sposób komuniści interpretowali historię Polaków.

c) Podaj nazwę państwa polskiego wprowadzoną w 1952 r.

zadanie 4,
Wpisz literę ,,P" przy zdaniach prawdziłych, a,,F" - obok fałszywych.

!

f-l

lolrku Zl.dnoczona Partia Robotnicu

a po\.łr'staław 1,948 r.

z połączenia PPS i PPR.

\Ąrraz z prze.lmowaniem władzy przez komunistów w Polsce postępowało rozbicie partii politycz-

nych, rvskutek czego rosła ich liczba.

f-lDążenia lr,ładz do podporządkowania sobie życia społecznego doprowadziĘ

do wydania dekretu

nakazu.jącego duchorvnym składanie przysięgi na wierność PRL.

.

fl
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Konstytucla z

_
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z:]osiła urząd premiera oraz sejm; wprowadzała żasadę jednolitości władzy,

Stowarzyszenie P_Ł\ zosiało założone przez Bolesława Piaseckiego w celu wydawania prasy niekontrolowanej przez komunisq.c zrly rząd..

NIEMCY PO II WOJNTIE
SWIAToWEl
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ZANIM POZNASZ NOWY TEMAT

1

Przypomnij postanowienia aliantów

7:"

W sPrawie po\.^/ojennych Niemiec.

Omów decyzje dotyczące niemieckich
reparacji po ll Wojnie Śu iaLoWe

lllrżtgvtttrcst.

30vlll1945r.
pocżątek dż ałań

Irozpoczęc e budowy
I]]gU bel ns| ego

so]Usżn cze] Rady Kontrc

,

'.',)'

POWOJENNA POLITYKA
WoBEC NlEMlEC

='4*:,

Podczas konferencji w Poczdamie ustalono założenia
dotyczące powojennej polityld okupacyinej w Niemczech. Jej głównymi hasłami stały się denazyfikacja,

demilitaryzacja, dekartelizac|a, d€mokratyzacia
i decentralizacja. Zgodnie z decyzją państw alianc,
kich nie powstał niemiecki rząd centralny.'W tej kwectii nie przed§ldwiono również ro7wiązań na przyszłość,co już czŁery lata później pozwoliło
mocarstwom na wykorzystanie tej luki prawnej.
W 1945 r pokonane Niemcy zostały podzielone na
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strefy okupacyine zarządzane przez Stany Zjedno'Wielką Blytanię, ZSRR oraz Francję, zaproczone,
szoną do współuczestnictwa dzięki stalaniom brytyjskim. Podobny podział zastosowano w stolicy
Niemiec - Berlinie. Oficjalnie wszystkie strefy okupa,
cyjne miały twolzyć jedną całośćgospodarczą
w dziedzinach, takich jak produkcja przemysłowa
i rolnicza, import i eksport, system finansowy oraz
likwidacja przemysłu zbrojeniowego . Założono rówlirież, że poziom stopy życiowej w Niemczech nie
może być wyższy niż w krajach, które najbardziej
ucierpiały podczas okupacji hitlerowskiej.

Proces norymberski

Do osądzenia Zbrodni hitlerowskich Utworzono Międzynarodowy
Trybunał Wojskowy, który Zwołano 18 pździernika 1 945 r.
,1945
W Berlinie. od 20 listopada
do 1 października 1946 r.
prace TrybUnału toczyły się W Norymberdze. Wobec najwazniejszych przywódcóW lll RZesZy Wyslosowano Cztery zarzuty

- podzeganie, planowanie i przygotowanie

Wojny, Zbrodnie
przeciwko pokojowi, zbrodnie Wojenne oraż dokonanie Zbrodni
przeciwko ludzkości, Spośród 22 oskażony}h 12 skazano na
karę śmierci.Gestapo, SD, sS i kierownictwo NSDAP uznano
za organizaąe zbrcdnicze. W pÓŹniejszym okresie pżeprowadzono także serię procesóW przeciwko WielU innym zbrodniarzom hitlerowskim, |ecz częściz nich nie odnaleziono, ponieważ
zdołali się Ukryć, głóWnie W Ameryce PołUdniowej. W radzieckie]
stref]e okupacyjnej ]uż W lutym ] 948 r, ogłoszono Zakończenie
procesu denazńkac]i, W kole]nych latach W poszukiwania
Zbrodniaży hitlerowskich aKylvnie Zaangżował się lzrael,
Naibardziej Znanym tropicielem nazistóW byl Szymon Wiesenthal, lłóry m,in. Wspolpracował z izraelskim Wywiadem podcżas
poszukiwań Adolfa Eichmanna.

oskarżeni podczas procesóW norymberskich

usprawiedliwiali swoje czyny stwierdzeniem, ze ich
działania Wnikały iedynie z Wykon\łVania rozkazóW,
GłóWną linią obrony było orżeczenie o niewiedzy
na temat zbrodni, W których brali czynny udział,
Taka postawa Wzbudzała obużenię międzynarodowej
opinii publicznej.
,,

fotagrafia, Norymberga,

1

946

r-

j]ii

Jakle działania w stosunku do zbrodniarzy
ł!i? hitlerowsk]ch podj9v Z\łycięskie mocarshła?
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Polski, Czechosłowac]i, Austrii i Y/ęgier Wspólną decy-

.,,,

zlą Rady był także nowy podział administracyjny każdej

Komisie denaż}lfikacyjne WeMikowav udżiał poszcZególnych

obywateIi niemieckich W funkc]onowaniU nażistoWsk€go aparatLr
pańsiwowego, DZałania te prowadżono prżeż ki]ka lat po Zakoń
czeniu Wojny W RFN trwaiy of cjalnie do 195] r, obję]y jednak
mniejszą czbę osób, niż żaplanowano to podcżas procesóW
norymberskch,
fatografia, Berln (teren akupacji amerykańskjel,

1919 l.

30 sierpnia 1945 r, władzę nad strefami okupacyjnymi ob.jęła Sojusznicza Rada l(ontroli, W 1ej skład
weszli gubernatorzy wszystkich częścipodzielonego
państwa niemieckiego. Radzie trudno było podejmować wspólne decyzje ze względu na częste weta ze
strony radzieckiej, Udało się jednak wydać aky, które
zapowiadały reformy niemiecldego ustroju, zdelegalizo-

wano organizacje faszystowskie oraz spisano reguły
prawne dotyczące przesiedlenia Niemców z telenów

^}.
Pr,

aZ1:,.

ze stref niemieckich, który w większości przypadków
różnił się od tego z czasów IlI Rzeszy.
Niekorzystnym czynnikiem podczas podejmowania
decyzji był fakt, że każde z państw miało inną koncepcję dotyczącą przyszlości administlowanego kraiu,
Francja popierała radykalne rozczłonkowanie Niemiec
i uczynienie z nich państwa rolniczego, Ponadto Francuzi dążyli do silniejszego powiązania ze sobą Zagłębia
Ruhry i Saary oraz oderwania Nadrenii, ZSRR zabiegał
o utrzymanie jedności kraju i poddanie go swojej kontroli. Oba państwa anglosaskie w mniejszym stopniu
chciały ograniczać odbudowę państwa niemieckiego.
'W
powojennych Nienczech dośćszybko zezwolono
na powstanie paltii politycznych. 'W strefie radzieckiej
odbyło się to już lv czelłĄ/cu 1945 r., a do końca roku
także w pozostaiych częściach kraju. Partie musiały zo,
bowiązać się jednak do całkowitej lojalnościwobec no,
wych władz, które zatwierdzały ich program oraz wy-
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dawały stosowne pozwoIenia na prowadzenie

działa]ności.
Rosnące nieporozumienia pomiędzy ZSRR a pozostałymi państwami zarządzającymi Niemcami doprowadziły do połączenia stlefy brytyjsl(iej i amerykańskiej
w styczniu 1947 r W ten sposób powstała Bizonia. Pań,
stwa zachodnie były zaniepokojone coraz większymi

OKUPOWANY BERLIN
Podział stref okupacyjnych między państwa alianckie
LEGENDA
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blytyFki
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fran(Ulki

Edzie(k

gńii(e Bellina zó.hodniego od ]949 r
grdni(e mianó od l949 r
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omista
bo|ada poląaeĄ adowłó
lllryży! belhńsl)v I948 V]949

pżejłaqGi one

międży Bellin€m
a ladż edą snelą olupa.yiną
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PRACA Z MAPĄ
1,

Wskaż utrudnienia, z jaldmi musieli
borykać się berlińczycy podczas

PodZiału miasta na sektory.
2, Przedstaw porencialne zagr ożenia
dla zachodniej częściBerlina,
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PoLsKA l śWlAT Po IIWoJNlE swlATOWE,
Pólną decyrjny każdej
)rZypadkÓW

lejmowania
mą koncep,
:tego kraju.
rie Niemiec
nadto Fran,

bą Zagłębia
RR zabiegał
stvojej kon|-m

stopniu

nieckiego.
,zezwolono
radzieckiej
końca roku
musiały zoirvobec no,
m oIaZ Wy,

orvadzenie
RR a pozoami dopro,
erykańskiej
zonia. Pań-

ltiększymi

wpływami ZSRR w Europie i AZji, co ostatecznie prZyczyniło się do powstania planów zespolenia ich stref
z gospodarką Europy Zachodniej. rii| wyniku tych działań w kwietniu 1949 r do Bizonii przyłączyłasię strefa
francuska i w ten sposób utworzono Trizonię.

BLOKADA BERLINA
Powojenne Niemcy borykały się z dużą inflacją. Aby
rozwlązać ten problem, w strefach zachodnich przeprowadzono reformę walutową, która weszła w życie
20 cze|\yca 1948 r Na jej mocy zastąpiono obowiązującą doĘchczas markę Rzeszy (RM) nową walutą marką niemiecką (DM). lM reakcji na te działania ZSRR
zapowiedział podobne zmiany w swojej stlefie okupacyjnej. Trudną do rozstrzygnięcia kwestią stała się jednak waluta, która miałaby obowiązywać w całym BerIinie. W efekcie tego spolu w poszczególnych sektorach
miasta wprowadzono dwa różne środki płatnicze.
W tej sytuacji ZSRR, pod pletekstem prac remon,
towych, w nocy z 23 na24 czerwca 1948 r. zadecydował o blokadzie zachodniej częściBerlina. Przerwano
wówczas połączenia drogowe, kolejowe i rzeczne do
Berlina, odcięto również dopływ prądu. Stalin spodziewał się, że państwa zachodnie ugną się w obawie
przed zagrożeniem życia 2,5 mln berli ńczyków. Prezydent USA Truman oświadczyłjednak, że nie dopuści
do kołejnych ustępstw wobec totalitaryzmu, jak miało
to miejsce podczas konferencji monachilskiej. |ednocześnieokazało się, że blokada zachodniej strefy miasta jest nieskuteczna. Amerykanie i BryLyjczycy zorganizowaIi most poł1,/ietrZny, który codziennie
zaopatrywał mieszkańców w produkty oraz surowce,

POSTAĆ

H

Przelatujące nad miastem samoloty podczas kryzysu ber
rn

t'otagrat'ia- Beflin, 1948 r,

'W

momencie kulminacyjnym samoloty lądowały na
trzech zachodnioberlińskich lotniskach nawet co półtorej minuty.'W tej operacji powietlznei, uZnawanej za
największą w historii świata, śmierćponiosło około 70
lotników. Berlińczykom zapewniono jednak reguIarne
dostawy żywności,opału, lekarstw oraz paliwa. Nieskutecznośćblokady skłoniłaRosjan do zaniechania jej
l2 maja 1949 r. Wydarzenie to potwierdziło utrzymanie dotychczasowej po]ityki państw zachodnich wobec
zajmowanej przez nich części Niemiec, a także przy,
czyniło się do wystąpienia ZSRR z Rady Ministrów
Spraw Zagranicznych, Oznaczało to definitywny koniec powojennej współpracy aliantów na tym obszalze.

ISTORYCZNA

KONRAD ADENAUER,r,u_,nu,
Był niemieckim politykiem i kanclerzem RFN, W 1917

r. został nadbur,
mistrzem l(olonii i wsławiłsię
wśród mieszkańców tego

miasta zapobiegliwością
W Plzygotowaniu Zapasów żl.wności,co urato-

wało l(olonię przed
klęską głodu po za,
kończeniu I wojny
światowej. Aż do
1933 r pozostawał na

ń

esżkańcóW m asta codzennym Widokem. Most
powetżny Udowodnjł mozliwości państw żachodn ch oraz zmusł
ZSRB do zaniechania prób opanowania całego Berlna,
skiego byly d a

".

swoim stanowisku, jednak krytyka systemu nazistowskiego spowodowała utratę iej funkcji,

a

także nałożenie

kary więzienia, Po wojnie powrócił do polityki , był
wspóIzałożycielem CDU, a w 1949 r, został kanc]erzem

RFN. Sprawował ten urząd do 1963 r, Otwarcie sprzeCi,
wiał się przeprowadzeniu granicy na Odrze i Nysie.
Przedkładał również kwestie zjednoczenia Niemiec nad

integlację z państwami Europy Zachodniej. Uczynił
z RFN państwo silne gospodarczo, a także odbudował

jego struktury militarne, W 1955 r. doprowadził do
zwo]nienia przez ZSRR ostatnich 10 tys. niemieckich
jeńców wojennych.
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POWSTANIE RFN
Niepowodzenie dotyczące prowadzenia wspólnej poli-

tyki aliantów skłoniłoich do rozwiązania splawy nie-

YOU AR! LEAV|NG

mieckiej we własnym zakresie. 'W zachodnich strefach
już w latach 1946-7947 przeprowadzono wybory do
parlamentów krajowych, które wpłynęły na ukształto,
wanie się struktur głównych partii po]itycznych, m,in.
chadecji (CDU/CSU), socjaldemokracji (SPD) i liberal,
nej (FDP). PIZez następne miesiąCe tf\Ą/ały coraz intensywniejsze przygotowania do stałego połączenia trzech
strefzachodnich w jeden organizm państwowy. Ponadto
weszły one do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (ang. skrót OEEC), co umożliwilo im korzystanie z pomocy w ramach planu Marshalla oraz pozwo,
liło na ściślejszyzwiązek z Europą Zachodnią. 1 lipca
1948 r premierzy 11 krajów niemieckich otrzymali od
gubernatorów trzy dokumenty, zwane frankfurckimi.
Zawierały one plany dotyczące kształtu nowego pań,

THt AlłtRlcAil stćióP

Bu BH§3ł{AtTl fi3
Alł§PlłlfilłctOł30tłH
vOu5 5oRTEż
Dt sEcIluB AMtRtct|ll

Punkty kontrolne pomiędzy strefami okupacyjnym] aliantóW

a strefą radż]ecką W Berlinie oraz W pozostałej częściNiemiec
byl| Waż z rczwo)ęn zimnej Wojny coraz szczelniej zabezpieczane,

stwa niemiecl(iego. W tol(u negocjacji udało się osiągnąć

fotagrafja, Beńin, 1948 l.

żainteresowanym stronom kompromis, I(tólego wynikiem było wejście w życie ustawy zasadniczej olaz statutu okupacyjnego w maju 1949 r Następnym etapem
stało się zorganizowanie 14 sierpnia 1949 r wyborów do

jej rządów opierał się na ograniczonych kompetencjach

prezydenta oraz na powiązaniu rządu federalnego

z większościąparlamentarną, Stolicą pańStwa stało się
niewie]kie nadreńskie miasto Bonn, co miało świadczyć
o przejściowym charakterze nowego organizmu poli-

Bundestagu. 20 września 1949 r. powstał centralny, ko-

alicyjny rząd z I(onradem Adenauerem jako kanclerzem na czele, Tego samego dnia proklamowano utworzenie Republiki Federalnej Nierniec (RFN), System

tycznego. Na urząd prezydenta wybrano Theodora
Heussa z FDP

RFN I NRD
Powstanie dwóch państw niemieckich i kryzys berliński
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RACA Z MAPĄ

Opisz etapy jednoczenia zachodnich
stref okupacyjnych Niemiec.
\)

2. Porównaj powierzchnię obu

Dan\tw niemIeLIich i irll polożenle
gospodarcze oraz pol1tyczne.
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RFN została uznana plzez państwa zachodnie, ldóre
dwa lata później zakończyły wojskową okupację Niemiec,
a kraj odzyskał pełną suwerenność. Siły alianckie pozostały jednak na terenie RFN jako częśćstruktur wojsko-

a]iantóW
i Niemiec

źbezpiecżane,

wych paktu północnoatlanĘckiego (NATO). Podobna
sytuacja miała mie.isce także w zachodnich sektolach
Berlina, gdzie obecnośćalianckich woisk pozwoliła na
zachowanie suwelenności strefy. Działałtam samorząd,
na czele miasta stał demokraĘcznie wybierany bulmistlz, a polityka zagraniczna była koordynowana z RFN,
Przeprowadzone reformy i Zmiana polityki pańStW
zachodnich doprowadziły do znacznego rol!Ą oju 8ospodarczego, kióry pomógł przezwycięży ć powojenne
kłopoty kraju. Zdołano wówczas ograniczyć do minimum bezrobocie przy jednoczesnym dużym napływie
Niemców z częściwschodniej. Uregulowano również
kwestie wypłaty rekompensat dla osób pokrzywdzo,
nych przez llI Rzeszę. RFN w latach 50, XX w. przystą,
piła także do struktur woiskowych i politycznych jednoczących się Lrajciw zachodnich.

UTWORZENIE NRD
W' podległej ZSRR wschodniej częściNiemiec
w marcu 1948 r. powstała Niemiecka Rada Ludowa,
która rok później przekształciła się we wschodnioniemiecki pallament - Niemiecką lzbę Ludową, W odpowiedzi na wydarzenia rozgrywające się w zachodniej
częścikraju wiosną 1949 r, w całym sektorze sowieckim komuniści dążyli do utwolzenia odrębnego państwa. Zwieńczeniem ich działań stało się proklamowanie 7 października 1949 r. Niemieckiej Republiki

Demokratycznei (NRD) ze stolicą we wschodniej
części Berlina. Na czele państwa stanęli komuniści rMilhelm Pieck (prezydent) oraz Walter Ulbricht (I sekretarz SED, z niem. Socjalistyczna Partia Jedności
Niemiec), a urząd premiera objął dawny socjaldemo,
klata otto Grotewohl, W Zamian za uznanie NRD
przez państwa komunistyczne niemieCCy komuniści
uznali m,in. nienaruszalność granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łuźyckiej.

mpetencjach

federalnego

TFKsT ZRoDŁoW"/

h\,a Stało Się

PRZEMÓWIEN lE GROTEWOHLA

lo świadczyć

mizmu poli-

o Theodora

12

października 1949 r, kilka dni po proklamowaniu NRD, Otto Grotewohl wygłosiłpropagandowe
przemówienie skierowane przeciwko RFN i państwom zachodnim.

Utworzenie Tymczasowega Rząd,u Niemieckiej Repu-

bliki Demokratycznej jest wyrazem fiiezłoffinej woli
demokratycznych sił narodu niemieckiega, przezwyciężenia katastró narodowej i ujęcia swoich losów we
własne ręce. lJtworzenie tego rzqdu jeł wyrazemJaktu,
że demokratyczne siły narodu niemieckiego nie zamierzają pogodzić się z rozczlonAowąniem naszei ojczyzny
i z ujarzmieniem jej zachodnich obszarów; lecz przeciwIie. śqpelne żelaznej woli toczenia uporczywei
walki o przywrócenie jerlnościNiemiec oraz ich suwe,
renności na podstawie demokratycznej i pokojowej.
Separatystyczne państ|vo w Bonn, powołane do życia
przez mocarstwa zachodnie, j est sJinalizowaniem

iGRY

rozczłonkowania Niemiec, które zachodnie mocarstwa imperialistyczne uporczywie realizowały już od
dawna, Uroczyste przyrzeczenie dane narodowi niemieckiemu w Układzie poczdamskim mocarstwa te
podeptały po to, by móc uprawiać w Niemczech swq
imperialistyczną po litykę, [... ]
Źńdhi

PrzemóWienie

Iw]Wiek

Przy takiej poLityce mocarstwa imperialis4tczne nie
mogły oczywiście opierać się na demokratycznych
i postępol|ych siłach narodu niemieckiego, pragną,
cych jednolitych, demokratycznych

i

pokojowych Nie,

miec. Właśniedlatego mocarstwą zachodnie zrywały
przeprowadzenie demiLitaryzacj i Niemiec. Stały na
przeszkodzie zniszczeniu w ielkich monopolów kctpitalistycznych i przywiodły do władz1 w strefach zachodnich te same sity, które były inspiratarami faszystowskiego panowania w Niemczech, illspiratorami

wojny hitlerowskiej.

PRACA Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM
1,

Przedstaw al8umenty przeciwl(o powstaniu
RFN, których w swoim przemówieniu użył

Grotewohl.
przywódca nlemieckich komunistów
uzasadnial proklamację NRD,

2. Powiedz, jak

prcmiera rządu Niemieckiej Republiki Demokratycmeiafto Grotewohla z 12 X 1949 r.,
)u w źlódlach, oprac, M, sobańska-Bondaruk, s,B, Lenard, Warsżawa 2002, s, 324.
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okupacja Austrii
podjęto decyzję o podzia]e Austrii na streĄi okupaCYne - zażądzŃ |imi Stany Zjednoczone, Wielka BMania,
Francja i ZSBR. Wjedeń, podobnie jak Ber in, żostal podzielony
na sektory, Kraj borykał się ż prob emam] gospodarczymi, które
Wynikały Z działań Ros]an Zmierzających do Zmniejszenia ilośCi
p eniędży na rynku, WiąZało s ę to z pob eraniem przez ZSRR

W 1945

r.

reparacji Wojennych Ze swo]ej streIy okupacyjnej, Jednak

politycy ausiriaccy byli otwarci na Współpracę Z państwami
Zachodnimi, JesZCZe W 1945 r. doszio do WyboróW które
Wyłoniły koa]icyjny rząd socjal]stóW i lUdoWCóW Polityka austriacka obierała kierunek Zachodni, czego efektem stało się
przystąpienie kraju do p]anU N/]arshalla. Jednym Z deiektóW
ówczesnej polityk] było niewielkie rozlicżenie Zbrodni byłych
nazistóW. Na poCZątkU lat 50. coraz silniej odczuwano W Austrii
róZnice W roZWojU Stref Zachodnich i radz eckiej, Po śmierci
Stalina rozpoczęto starania dotyczące Wycofania obcych Wojsk
Z kąU, FoZmoWy te doprowadzły do podpisania 15 maja 1955
traktatu pokojowego, Jednym Z najwźniejszych postanowień
rozejmu było ogłoszenie przez Austrię konstytucyjnej neutra|no
ści,Zgodę ZSFR Użyskano dzięki rekompensacie finansowej,

o§atnia zmiana Warty W okupowanei Austrij
odbyła się po podp]§an]u traktatu pokojowego
W Wiedniu, Amerykańscy żołneże paechadżą
przez strefę sowiecką, W t|e Widoczne są radzecke
plakaty propagandowe,

r,

fatografia, Wedeń, 27 v 1955

f

r.

Cżym charakteryzowała się s}łuacja
W powo]enne] Austrii?

Od momentu proklamowania NRD partia komunistyczna Przystąpiła do działań zmierzających do wprowadzenia systemu komunistycznego w l<raju. Do 1949 l,

władze ZSRR stalały się przedstawić Niemcom swoje
Zwiefzchnictwo jako lepszą alternaty\^,ię Wobec Sytuacji
w zachodnich strefach okupacyjnych. Po ogłoszeniu po,
wstania dwóch państw niemiecl(ich stopniowo wycofy,
wano się jednak z liberalnego kursu i przystąpiono do
radykalnej sowietyzacji - rozpoczęto prześladowania
t(ościoła,przeprowadzono czystkę lv SED, znacjonalizowano przemysł i handel.

'W

związku ze śmiercią Józefa Sta]ina w marcu 1953

wbrew nadziejom już w maju władze NRD podjęły de,

cyz)ę o podwyższeniu norm produkcyjnych o

107o,

Próby propagandowego uzasadnienia tego posunięcia

doprowadziĘ

16

czerwca 1953 r do wybuchu protestóu,

POWSTANIE BERLIŃSKlE
Bardzo trudne warunki życiowe wynikające z koniecznościspłaty feparacji wojennych na rzecz ZSRR oraz
brak swobód demokratycznych we wschodnich Niemczech powodowały rosnące napięcie w §połeczeństwie.
Do wzIostu niezadowolenia przyczynlała się również
postępu.jąca nacjonalizacja i rozbudowa przemysłu
cięźkiego, które doprowadziły do zaniedbań w zakresie
produkcji spożywczej, Mieszkańcy wschodnich Niemiec, porównując własne realia życia z warunkami panującymi w Berlinie Zachodnim i RFN, decydowali się
na ucieczkę na Zachód. Tylko w ciągu 4 lat (1949 1953)
z NRD uciekło ok.800 tys, osób,

252

P

r,

oczekiwano złagodżenia polityki sowieckiej. ]ednak

Niemieccy robotnicy próbowa atakować nteMenjujące Wo]sko

sposób, N e an e jednak szans na powodżen e,
pon eważ żdecydowana reakcja Władz W krótkjm cżasie doprowa
dżłado brlta nego stłum enia zryWU,

W każdy moz u,y

lotografla

Be in,17 vl1953

r

tr
-

sWlAT Po lWoJNlt

:1

robotniczych w Bellinie, Dzień później strajki objęły
całą NRD , w kraju demonstrowało lub strajkowało
już ok. 300 tys, osób, Był to pierwszy wybuch społecznego niezadowolenia w bloku wschodnim, został .jednak błyskawicznie i krwawo stłumiony przez wojska

sowieckie. \ł'wyniku rozruchów zginęło ponad 200

demonstrantóW głównie robotników. Zaprzeczalo to
oficjalnej propagandzie komunistycznej, głoszącej, że

NRD jest państwem rządzonym przez robotników

i chłopów. W' RFN wydarzenia te obchodzono odtąd
jako Dzień Jedności Niemiec, w NRD natomiast nazwano je ,,puczem faszystowskim'l Ostatni skazani za
udział w demonstracjach opuścilimury więzień dopiero W 1964

r

BUDOWA MURU BERLlŃSKl EGO
W kolejnych latach głównym problemem dla reżimu
:

NRD był wciąż duży odpĄ.w ludności na Zachód. Od

.irii

l:Jo

,:

1945 r do 1961 r, do zachodniej częścikraju z radzieckiej

azą

śWlATOWEJ

strefy okupacyjnej, a później NRD, uciekło ok. 167o
mieszkańców tego państwa, Były to głównie osoby
młode i rłykształcone, co groziło wyludnieniem kraju.
I sekretalz SED nie potrafił zapobiec temu procesowi.
Nie powiodly Się róWnież lozmowy dotycZąCe Statusu
Berlina, przez który odbywała się największa liczba
ucieczek, Doprowadziło to do zastosowania przez komunistów drastycznych środków, mających na celu
'W
trwałe odcięcie zachodnich sektorów miasta,
nocy
z 12 na 13 sierpnia 1961 r obszar zachodniego Berlina
prowadzące do niego drogi zostały zablokowane, Rozpoczęto wówczas budowę zasieków które wkrótce zastąpiono murem. Podzielił on 3,milionowe miasto na

i

ok. 40 lat.
Reakcje państw zachodnich na budowę muru berlińskiego były mało stanowcze i spóźnione, Prawie dwa
lata po rozpoczęciu jego wznoszenia, w 1963 r, do Ber,
lina przybył prezydent )ohn F. I(ennedy i zadeklarował
solidarność z mieszkańcami podzielonego miasta,

-:JZieckie

::tcu 1953

r

i:ei. )ednak
)odjęły de,
,,
ch o 10%.
:osunięcia
*

plotestóW
Mur ber|iński prżebiegal m,in, prżez Potsdamer Platż, który
prżed serpniem 1961 r, na eżał do na]chętn]ej uczęszczanych
mie]sc W mieście, Po podżelen U Berlina na dwie cżęściprżed
murem Ustawiono dodatkowo lczne zasieki maiące powstrżymy

Wa, p.7eo owen|-o,1

yniprcbd niL ec7|i,

fatógrafia, Berljn- 1962 r

Wizyta Kennedy'ego w Ber|inie Wiąże się ż zabawnym u,ydaż e
niem, Podcżas swojego przemóWien a prezydent UsA, solidaryZu,
jąc się ż miesżkańcami miasta, \,\,ypow edział po n emiecku slynne
słowa: lch b n Berliner (,,Jestem ber ńczykerrr"). Zdan e to Zostało
jednak Zrozum ane ]ako: ,,Jestem pączkiem", co rożbawilo Zgroma
dzoną pUb czność,
fotagrafia,

Belin,

1963

r-

CWICZENlA
NRD doszło do protestu robotników.
Przedstaw kolejne fazy kształtowania się RFN i NRD.
Oceń poliiykę aliantów wobec Niemiec.

1.'Wy.jaśnij, dlaczego w czerwcu 1953 r. w
2.
3.

, ...e Wo]sko
, ,odzene,
!

"

doprowa-

E- Cziomer, Zarys histarii Niemiec powojennych 194ś1995,
warszaWa 1997.
Z. Kostecki, Kflzls belliński 1958-196l, warszawa 1989,

Mur

berliński

httpl//link,no\Ą,aera.pi/his366

Niemcy w propagandzie http://link,rrou,aera.pl/his367
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Wykonaj polecenia związane z mapq.
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Zakeskuj:
. liniami pionowymi - radziecką strefę okupacyjną na ter}torium Niemiec i Austrii,
. liniami poziom}.rni - amerykańską strefę
okupacy,jną na obszarze Niemiec i Austrii,
. liniami ukośnymi - brytyjską strefę okupaciną na terenie Niemiec i Austrii.

b) Zamaluj:
. kolorem czerwonym - francuską strefę
okupaciną na obszarze Niemiec i Austrii,

. kolorem zielonym - ter}torium Berlina.
c) Zaznacz:
. kolorem niebieskim - granice RFN w 1949 r,
. kolorem czarnym - granice NRD w 1949 r.,
. kolorem zielonym - granice państwa
austriackiego od 1955 r
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zadanie 2.
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Uporządkuj podane wydarzenia w kolejnościchronologicznej. W tym celu wstaw w kratki numery

odldo6.

D
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kryzys berliński

powstanie RFN

podział Niemiec na strefy okupacyjne
]ohna Fitzgeralda Kennedy'ego w Berlinie
budowa muru berlińskiego

\Ą/iz).,ta

tr
tr poWstanie
Zadanie 3.

berlińskie

Napisz, jakie wydarzenia przedstawiajązamieszczone niżej zdjęcia. Podaj daĘ
Ęch faktów
oraz wyjaśnij ich znaczenie dla powojennej historii Niemiec.

ś

zadanie 4.

,,l

Skreślnieprawdziwe stwierdzenia.
Zalożenia dotyczące polityki wobec Niemiec po 1I wojnie światowejzostaĘ ustalone podczas konferencji w Teheranie l Pocztlamie. Państwo niemieckie podzielono wówczas na cutery strefy okupacyjne, nad
którymi władzę p rzejęŁa Rada Ministrów Spraw Zagranicznych l Sojusznicza Rada Kontroli.W 'vqtniku
połączenia się strefy amerykańskiej z angre|sĄ oraz radzieckq l francusk4 powstała Trizonia, przekształcona we wrzeŚniu 1948 r. l 1949 r. w Republikę Federalnq Niemiec l Niemieckq Republikę DemokraĄ/cznq,

zadanie 5.
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Przeczytaj teksĘ źródłowe, a następnie wykonaj polecenia.

=

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec
Art. 20
1. Niemiecka Republika Federalna jest demokratyczry)m i socjalnym państwem zwiqzkowym.
2. Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu. Naród sprawuje jq w wyborach i głosowaniach oraz za
pośrednictwem specjalnych organów ustawodawst]r)a, władzy wykonawczej i wymiaru sPrawiedliwoŚci.
3. Władzg ustawodawczq wiqże porzqdek konstytucyjny, zaśwładzę wykonawczę i wymiar sprawiedliwoŚci

!

(

i
(

ś

ustawa i prawo.
KonsĘĄucj

Aft.

j

a

Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Wszelka władza pochodzi od Ludu.

Każdy obywatel ma prawo i obowiqzek współuczestniczenią w kształtowaniu spraw swojej gminl, swojego
powiatu, kraju i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Prawo obywateli do uczestniczenia w sprąwach publicznych znajduje swój lĄ]yraz: w inicjatywie ludowej
i w referendum; w wykonywafiiu Czynnego i biernego prawa wyborczego; w obejmowaniu urzędów publicznych w administracji i wymiarze sprawiedlil|ości.
Każdemu obywatelowi przyługuje prawo składania petycji do przedławicielstwa ludowego.
Władza państwowa powinna służyćdobru Ludu, wolności, pokojowi i postępowi demokratycznemu.
osoby czynne w służbie publicznej §użq ogółowi, a nie jednej tylko partii. Przedstawicielstwo ludowe kon,
tr oluj e i ch

dział alno ść.
żródlo: Wiek XX

w

źródłacł,oprac. M, Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, WaIsżaWa l998.s.322-3ż3-

a) Zaplsz żródła pochodzenia rvładzy wymienione w powyższych fragmentach konst}tucji,

RFN _

NRD _

:
If;

b) Przedstaw zasadę działania władz państwowych według zapisów obu ustaw.

c) Porównaj pojnoi\ anie praw i obowiązków przez obl,wateli obu państw niemieckich.
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KONIEC STALINIZMU
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23 x 1956
powstżn

poczql€l

śmierć

Wyjaśnij,jak doszlo do włączenia kra,iów Europy
Środkowej do bloku komunistycznego.
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Scharakteryzuj sposób sprawowania władzy
przez JÓZefa Stalina,

ZSRRPo

r,

,i mar

a

r

I

liłrrn"rrlpzemowene preaic]enta
""- ,"6;"66 a 612n;" ", 6,
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Decydu.jący wkład ZSRR w pokonanie Niemiec umoż1iwił wzmocnienie roli Stalina na arenie międzynarodowej oraz ugluntowanie jego pctzycji w kraju, Radziecki przywódca szybko wykorzystał tę sytuację do

ramach polityki narodowościorvej w poszczególnych republikach radzieckich obsadzano stanowiska
kierownicze Rosjanami lub zrusyfikowanymi działaczami lokalnymi, Ustanowiono rosyjski językiem urzędowym, a także prowadzono działania na rzecz unifi-

przeprowadzenia zmian w najwyższym l(ierownictwie
paltyjnym. Jedno z czołowych miejsc w lządzie zają|
wówczas Andliei Źdanow - od jego nazwiska powo,

kacji wszystkich republik z Moskwą. Rozpętano też
kampanię antysemicką, osl(arża.iąc Zydów o szpiego,
stwo na rzecz USA. Zmniejszono natomiast ataki na

jenna polityka Wewnętrzna w ZSRR zyskała miano
żdanowszyzny. W' tym czasie nastąpił bruta]ny po,
wrót do przedwojennych metod walki z wrogami sys,
temu komunistycznego, Pierwsze Iepresje dotl(nęły
repatriantów, czyli osoby, które znaIazły się podczas

Cerkiew prawosławną, która w okresie wojny wzywała
do walki w obronie ojczyzny. Gospodarka ZSRR, po,
dobnie jak całego bloku wsctrodniego, była nastawiona
na produkcję przemysłu ciężkiego kosztem IoInictwa.
Zal<ończyło się to m.in. kolejną klęską głodu na UL(rainie, gdzie śmierćponiosło ok. miliona osób. Na XIX
Zjeździe WI{P(b\ w październiku L952 r. zadecydo-

wojny poza granicami ZSRR, m,in, jeńców wojennych.
Oskarżono je o ,,skażenie ideologiczne'1 co dla większo,
ściz nich zakończyło się śmierciąlub zesłaniem do łagrów czy batalionów pracy.

wano o zmianie nazwy partii na l(omunistyczną
Partię Związltu Radzieckiego (I(PZR),

Załoba po śmierci Stalina

I

zs+

.;

*
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Dlaczego śmierćstalina starano się pżed§taw]ć

l

z

Propaganda radziecka Slarała się przedstawić
śmierćSta|ina jako ogromną klęskę lUdzkośC
DZ eń pogrzebu ,,ukochanego przytvódcy"
ogłoszono dniem Załoby narodowej nie tylko
W ZSBR, eCZ także W pozostałych krajach bloku
Wschodniego. KU cżc zmarłego powstało Wie e
p]eśnii WierSZy, a Katow ce otrzymały nową
,,zaszcz\JĄ.ną" naZWę - Sta ]nogród, C ało Stalina
zostało zmumifikowane i umieszczone w mauzo]eum Lenina, Skąd Usunięto je dopiero W 1961 r.
spa|ono, l\,4imo oficjalnej rozpaczy Z powodU
śmiercidyktatora W WielU państwach Wydarzen]e
to przyjęto Ze skryWaną Ulgą, Najlepiej atmosferę
tę oddaje War§Zawski dowcip Z tamtych czasóW:
,,Na co Zmarł Stalin? - Na szczęście",
]ako powód do Smutku d|a Wszystkich Udzi?

I

s
J

..

l)

z
Z
Dzień pogrzebu stalina We Wszystkich kra]ach boku komunistycznego Uczczono W podobny sposób. organizowano manifestacie żałobne, W }<tórych brali udżiał pracownicy Większoścpzedsiębiorstw
i

urzędóW, a takźe Uczniowie
fatografia, Pólska,

1

953 r,

i

studenc],
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XXZ|AZD KPZF.
5 marca 1953 r, ZmaIł ióZef Stalin, a WeWnątrZ I(PZR

]970l
]

] ]arla

-.,,. fuby

loszczegóI,5tanowiska
l , mi działal,,

kiem urzę-

:zecz unifi,
,:pętano też
1 o szpiego,

::st ataki na
'rv wzywała
i ZSRR, poi:]astawiona
:] IoInictwa.
cu na Ukras

jb. Na XIX

:, zadecydo-

Lunistyczną

wybuchła walka o władzę. Efektem sporu było złagodze,
nie międzynarodowej polityki, na co wpływ miały także
poglądy głównych działaczy ZSRR Ławrientija Berii,

Gieorgija Malenkowa, Nikołaja Bulganina i Nikity
Chruszczowa, W walce o najwyższą władzę zwyciężył
ostatni z nich, który Został I sekretarzem t(C KPZR,
Szybko doprowadził on do aresztowania i rozstrzelania
swojego najgroźniejszego przeciwnika - zwierzchnika

tajnych SłużbŁawrientija Berii. W ZSRR lozpoczęto
wówczas proces umiarkowanej krytyki działalnościStalina oraz odchodzenia od masowych represji. W 1955 r
w wyniku amnestii Z więzień i lagrów zwolniono setki
tysięcy więźniów. Ponadto zwiększono nakłady finansowe na przemysł spożywczy i lekki, a także wprowadzono wiele udogodnień w rolnictwie, cc: przyczyniło
się do poprawy warunków życia codziennego. Okres,
który rozpoczął się po śmielciSta]ina w ZSRR i państwach od niego zależnych, nazywanyjest odwilżą. Telmin ten pochodzi od tytułu powieści Ilji Erenburga,
krytykującej stalinizn. Określenie było bardzo trafne,
poniewaź czas ten przypominał powrót do życia po
,,długiej zimie" stalinowskiego terroru.

SOC JALl STYCZNA

J

U

Celem Chruszczowa było całkowite przejęcie wła,
dzy w kraju, Przełomem w tych działaniach okazał się
XX Ziazd,KPZR, któIy odbył się W Moskwie w luĘm
1956 r W oficjalnym referacie Chruszczow skrytykował jedynie kult jednostki, natomiast burzę wywołał
tajny referat Wygłoszony w nocy z 24 na 25 lutego,
Tym razem Chruszczow poddał rządy Stalina druzgo,
cącej ocenie, Po laz kolejny zanegował kult.jego osoby,
a ponadto nadużywanie pojęcia,,wroga ludu'] potępił
zabójstwo Tuchaczewskiego oraz tysięcy innych działaczy komunisĘcznych, a także deportacje całych narodów w latach wojny, Za niewłaściweuznał również
zerrł.anie stosunI(ów z Iugosławią. Chociaż krytyka
nie dotyczyła całego systemu komunistycznego, lecz
tylko niektórych jego aspektóW i tak wywołaładuże
zaskoczenie wśród władz państw bloku wschodniego.
Referat zgodnie z założeniem miał pozostać tajem,
nicą, aby nie dostarczać algumentów przeciwnikom

komunizmu, jednak dośćszybko jego treśćtrafiła
do zachodnich korespondentów i została szeroko roz,
powszechniona w krajach komunistycznych,w szczególności w PRL i Jugosła\l/ii. Przyczyntło się to do
destalinizacji także w pozostałych krajach bloku
wschodniego.

GO SŁAWtA

Gdy Wojska radzieck e Wkraczały do Jugoslawii, kra] ten
był jUZ W W ększościkontrolowany prZeZ partyzantóW

komUn]StyCZnyCh, dowodzonych prżez Josipa BroZa,T ta,
D]atego nie ZgodZił Slę on po Wo]nie na UtWorzenie

Wspó]nego rżądu z wladzami em gracyjnymi i przeiął pełną
kontrolę nad krajem, Po Zakończeniu Wa k okazało S ę,
Ze jUgosłowiańscy dzialacże nie chcą Wprowadzenia
komunizmu W Wersji radz eckiej, lecz pragną budować
go na Własnych Zasadach, Sta]in uznał WóWCZaS Tita Za

-Jnistycz,.,:-aqe
a

za

:b]orstw

swojego wroga i próbował odsunąc ao od rządów,
Jednak cieszący Się o brzymim poparciem społecznym
Jugosławian przyłłódca pozbył S ę ZWo ennikóW stalina
i Utrzyrnał WładZę, Zagrożony ze stony dawnego sojusznika nawiąZal Wspólpracę z Zachodem, a dzięki tajnym
Układom otrzymał Wsparcie f nansowe oraz dostawy broni
Z USA, Tito ZacZął róWniez prowadzić politykę antyradziecką, W tej s\,łUacji Stalin roZWaZał możliwośćZbrojnego ataku na Jugosławię, lecz Zaniechał SWo Ch działań
Ze WZględu na stosunki jUgosłow]ańsko-amerykańSk e.
Państwa bloku Wschodniego podległe Moskwie takze
Zerwały kontakty Z Jugosławią, co tylko ZW ększyło
popularnośĆ Tita W krajU,

W jaki sposób komunistom jugoslowiańskim Udalo się

był pźyvódcą Jugośawii prżez ki]ka
dzies]ąt lat, Prowadzł skuteczną politykę narodowościową,
co polwa,alo n J na u ,/}rrani^ ieorosc' .,aiJ,

Josip Broz-Tito

fotagrafia, Jugaslaw]a,

*
\

1

958 r,

Godło socjalistycznej Jugosławii p,zed-

stawiało pięć pochodni symbo izujących
zjednoczone narody: SerbóW, chorwatóW,

Maceoonczykow, SIoWe"lcóW i clal'logócóW, W 1963 r. dodano szóstą pochodnię

- symbol Bośni i Hercegowiny,

Utrzymać calkowitą nieżależnośćod Mo§kwy?
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PRZEMOWIEN I E CHRUSZCZOWA

-].

Nikita Chruszczow podczas XX \azdu I(PZR w 1956 r wygłosiłreferat,
W któIym potęPił politykę .|ózefa Stalina.
Towarzysze!
|...] Po śmierci Stalina lbmitet Centralny Partii zaczął
wprowadzać w 4lcie politykę dokładnego i systematycznego tłumaczenia, że jest rzeczq niedopuszczalną
i catkowicie duchowi marksistowsko-|eninowskiemu
obcą, aby wynosić jednq osobę ponad inne, aby prze,
mieniać jqw natlczlowieka, posiadającego jakieś nad-

przyrodzone cechy, takie, jakie przypisuje się Bogu.
Taki człowiek rzekomo wie wszystko. Jest wszechmogqcy. A w czynach swoich jest całkowicie nieomylny.
Taka właśniewiara w jednego człowieka, wiara w Stalina, była u nas kultywowana przez wiele lat. |...]
Stalin całkowicie od,rzucit leninowskq metodę przekonywania i ksztatcenia lud,zi. Zszedł z pozycji walki
ideologicznej, zamieniając ją na gwalty ądministrącji, na mąSowe represje i terror. Stalin działąłna
corazwiększą skalę poprzez instancje karne, gwałcąc
wszystkie istniejące normy moralności i radzieckiego
prawa. Naturalnie takie sobiepańskie zachowanie się
jednej osoby zachęca innych do sobiepaństwa. Masowe aresztowanią i deportacje wielu tysięcy lud.zi,
egzekucje bez sądu i bez normalnych dochod,zeń
stworzyły warunki, w których zatriumfowąła niepewnośćjutrą, strach i razpacz. [...)

Ten terrar skierowany

256

]

uczciwym pracawnikom Partii i państwa. Posypały
się przeciwko nim kłamliwe, oszczefczą absurdalne

].

oskarżenia o,jwulicowaść'],,szpiegostwo'!,,sabotaż']
przygotowywanie fikcyjnych,,zamachów" |...).
Z całq powagą powinniśmy rozważyć sprawę kuLtu
jednostki. Nie możemy pozwolić, aby sprawa ta wydostała się paza Partię, a szczególnie nie możemy
pozwolić, aby przeszta na łamy prasy. Właśniez tego
powodu rozważamy jq tutaj, nd, sesji naszego zjaztłu,
o

przy rlrzwiach zamkniętych. Powinniśmy znać granice naszej krytyki. Nie możemy dostarczać amunicji
wrogowt.
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OmóW negat}.Wne przejawy kultu jednostki
przedstawione w Ieferacie Chruszczowa.

2, Wymień zarzuty stawiane polityce Józefa

Stalina.
iświatw XX wieku, War§zawa 199O, §. 451,

IKITA CHRUS ZCZOW

premierem ZSRR. Pochodził z chłopskiej rodziny
i już od 12 roku życia pra,
'W
cował.
1918 r wstąpił
do paItii boIszewickiej
i wziął udział w wojnie
domowej. W okresie międzywojennym studiował
w Moskwie w Akademii
Przemysłowej. W 1939 r

]:j

ie tyLko przeciwko resztkom klas ginących, lecz przede wszystkim przeciwko

41t

POSTAC HISTORYCZNA

Bvł I sekretarzem I(C PZPR oraz

]]

Stalin użyłPartii i NI(WD do masowega terroru. I to
wtedy, gcly nie było już u nas kLas wyzyskująq,ch jako
ąrqumcnlu uzasadniaiqcego ś!osawanie prz?mocy.

Zródło: W, Pronobis, Po lska

N

:

§
1894-197l r.

awansował i został I sekretarzem I(C WKP(b) Ukra-

iny oraz członkiem władz najwyższych WI(P(b). Po
śmielci Stalina aktywnie włączyłsię w walkę o władzę. Udało mu się wyeliminować Ławlientiia Berię
i kilku czołowych polityków, dzięki czemu stanął na
czele KPZR i rządu ZSRR. Przeprowadził destaliniza,
cję, sl(utecznie rywalizował ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie zbrojeń i podróży kosmicznych,
W 1964 r został odwołany ze swoich stano,vł,,isl( i aż
do śmierci nie wspomniano o nim w krajowych
mediach.

sWlAT 1,o Il Wo]
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UKŁAD WARSZAWSKI
W

1955 r. do założonego w 1949 r. NATO przyjęio
RFN. Związek Radziecki uznał porozumienie między

|rroru. I to
?cych jako

orzemocy.
w,ko reszt-

przeciwko
Posypaty
bsurdalne
.sabotąż1

,i.].

alłę kultu
|l,ą ta wy?

możeyny

śniez tego

zjazdu,
znać gra-

go

ź

amunicji

państwami zachodniml za wrogie i po djął decyzję o zawarciu własnego paktu wojsl<owego, Pielwszy etap Iealizacji tego celu stanowiło przyjęcie tzw. Deklaracji
bukareszteńskiej, zawielaiąc€j protest przeciwko militaryzacji RFN, Następnie 14 ma|a 1955 r. podpisano
w Warszawie dokumenty, których efektem było po-

wstanie Układu o Przyjaźni, Współpracy
'Wzajemnej,

i

Pomocy

od miejsca zawarcia nazwanego Układem

'Warszawskim.

Do sygnatariuszy tego pal(tu należał

ZSRR oraz państwa bloku wschodniego, ale w latach
60. wystąpiła z niego Albania, a swój udział w nim
ograni.czyła także Rumunia. Doktryna paktu była oficjalnie obronna, lecz z opublikowanych współcześnie
dokumentów wynika, że armie krajów członkowskich
przygotow).wano do działań ofensywnych przeciwko
Zachodowi. Powstanie Układu \)Zarszawskiego sankcjonowało też pobyt wojsk radzieckich na terenie większościpaństw członkowskich oraz wymuszało ich ściślejsząwspółpracę z ZSRR w zakresie polityki obronnej
i zagranicznej,

I

.ki
i:

-o90, s, 451

Konterencia państw bloku wschodńiego odbyla się W Warszamąu 1955 r Tematem rozmóW było Zapewnienje poko]u

Wie W

KP(b) Ukra']i'KP(b). Po
L alkę o wła:entija BeIię
:_r stanął na

destaliniza,
Ziednoczo-

l;micznych.
lrowisk i aż
,krajowych

bezpieczeństwa W Europie, Zawarto WóWcżas pakt militarny
naż}Ąłany później Układem Warszawskim,
folagrafia, Warszawa, V 1 955

r-

PoWSTANIE WĘGlERsKlE
Na Węgrzech po II Wojnie

śWiato],Vej panował jeden

z najbardziej opresyjnych reżimów w bloku wschodnim.

Po śmierci Stalina dotychczasowy I sel(fetalz paltii I(o,
munistycznej złożyłsamokrytykę, a na stanowisko pre,
miera został powołany Imre Nagy [czyt.: nodź]. \ /pro-

wadzil on bardzie.j liberalny kurs polityld, ograntczyl
represje i jednocześnieukierunkował gospodarkę na

Węgierskie wojsko pżylącżyłosię do man festantóW żądających
reform W 1956 r, Na żnak sprzecWu Wobec komunistycznych
rZądóW Z flag narodo\tych Wycinano godlo że skżyżowanym
m]otem i klosem, dodane W okresie soc]allstycznym,
fatografja, Buclapesż, 1956 r.

zwiększenie produkcji artykułów konsumpcyjnych. Reformy te zostały w 1955 r. zatrzymane przez przywódcę
partii MńĘńsa Rńkosiego, Nagya osl<arżono wówczas
o ,,propagowanie własnej drogi do komunizmu" i usunięto

Z

Paltii,

Pod wpływem wydarzeń, jakie miały miejsce podczas

XX Zjazdu I(PZR, naWęgrzech zaczęły powstawać inic)aŁrwy zmierza)ące do demokratyzacji życia. Na działania te wpływały również zmiany zachodzące w pań-

stwach sąsiednich, m,in. w Polsce.23 października
1956 r. pod pomnikiem )ózefa Bema w Budapeszcie
zebrał się tłum demonstlantów. Śpiewano polski i węgierski hymn narodowy, a także manifestowano solidarnośćwobec wydarzeń w Polsce. Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa otworzyli wówczas ogień do
'W
zebranych.
nocy w celu ratowania sytuacji premierem został skłonny do kompromisu lmre Nagy, jednak
i to posunięcie nie powstrzymało interwencji wojsk
radzieckich - premier na początku zamierzał stłumić
Powstanie, lecZ W obliczu nalastających protestów zdecydował się na politykę ustępstw. Tymczasem Węgrzy
aktywnie rozpoczęli walkę z agresorem, Na stlonę

powstańców pIzeszły także niektóre oddziały armii
węgierskiej z płk. Maleterem na czele, które wkrótce
powstrzymały natarcie wojsk radzieckich.
Nagy utworzył rząd koalicyjny i 1 listopada 1956 r
ogłosił decyzję o wystąpieniu Węgier z Układu Warszawskiego oraz przl.r,vróceniu w kraju ustroju demo-

kratycznego. Zwrócił się także o pomoc do ONZ
w celu nadania Węglom statusu państwa neutlalnego.
'W
reakcji na to wydalzenie ZSRR powołałpodległy
'Wesobie rząd Węgier z |ńnosem Kńdńrem na czele.
zwał on do pomocy w walce z ,,kontrrewolucyjnym
powstaniem" Armię Czerwoną, która wkroczyła na
257
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Węgry 4 listopada. 'Wobec przewagi Sowietów starcia

po kill(u dnidch zal<ońcqly sIę opanouaniem przez
nich Budapesztu. Na emigrację udało się wówczas ok.
200 tys. osób, a kolejne kilka tysięcy alesztowano i wywieziono w głąb ZSRR, Imre Nagy schronił się w ambasadzie )ugosławii, skąd podstępnie go wydostano
i aresztowano. W 1958 r. został skazany na śmierć
i stracony, tak jak wielu innych powstańców Państwa
zachodnie, mimo że wcześniej zachęcały Węgrów do
oporu, w obawie przed eskalacją konfliktu nie udzielily
im wsparcia. Z pomocą ofiarom walk nadeszli Polacy

- w całym kraju oddarł,ano krew i transportowano ją
drogą lotniczą na 'Węgry.

X ODPĘZENIE W RELA.C'ACH
MIĘDZYNARODOWYCH
Po przejęciu rządów Chruszczowowi zależało na
umocnieniu swojej władzy, dlatego dążyłdo ustabilizowania relac.ji z Zachodem, \W polityce zagranicznej
starał się jednocześnie wykorzystywać konflil(ty i róż,

nice interesów między państwami zachodnimi.

ZĄ)

Zmiana w stosunkach międzynarodowych pozwoliłaby na ograniczenie wydatków na zbrojenia i przezna,

czenie zaoszczędzonych pieniędzy na cele cywilne,
W' związku z tymi przemianami mniej radykalna stawała się lównież propaganda, a slogan ,,walka z impe,

I

rializmem" zastępowano hasłem,,pokojowego wspót-

l.

istnienia'l
Przykładem zmian w poliĘce międzynalodowej było
zal<ończenie konfl iLLu koreańsl<iego oraz polozumienie

lmre Nagy był zade
karowanym komunistą, a swo]ą karierę
po tyczfrą zawdzięczal

Wspołpracy z Moskwą
W charakteze agenta
NKWD. Jednak gdy
W 1955 r. ZaproponoWal przeprowadZenie
reform po tycznych,
Został uznany za

zdrącę pżez flakąę

KomUnistyczne] Pańii
Węgier Wierną
KremloWi,
fotagrafja, Budapesż,
1955 r,

1.

Chruszczowa z Titem. Ponadto ZSRR uwolnił niemieckich jeńców wojennych z obozów i w 1955 r, zawarł
tlakat pokojowy z Austrią, I(tórej nalzucono wieczystą
neutralność. Z terytorium austriackiego wycofały się
też wojska radzieckie,
Pod koniec lat 50, powrócono jednak do wzajemnej
wrogości. Chruszczow uznał wydarzenia z 1956 r. na
Węgrzech za objaw słabościZachodu i zaczął demon,
strować swoje osiągnięcia militarne w celu wl.wołania
przed wybuchem woiny atomowei. Liczył w ten sposób
na zahamowanie przez te kraje antyradzieckich dzia-

łań. Odprężenie we wzajemnych relacjach między
ZSRR a Zachodem zal<ończy|o się w maju 7960 r. zestrzeIeniem amerykańskiego samolotu szpiegowskiego

U2, który znalazł się w przestlzeni powietrznej

wykorzystał do odwołania planowane.i w Paryżu konferencji pokojowej w sprawie Niemiec.

\ł'yjaśnij,w.jaki sposób powstanie Układu Warszawskiego wpłynęłona politykę wewnętrzną
bloku wschodniego.
3. Przedstaw przebieg wydarzeń na 'Węgrzech w 1956 r.
4. Omów, na czym polegało złagodzenie stosunków międzynarodorłych w latach

Eufopie i na Zachodzie,'l,larszawa2OOI.
B- Woioszański, Śnle rtelĄ] pojedyfiek: Chruszczow Beria,
Warszawa 1995.
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Związku Radzieckiego. Wydarzenie to Chruszczow

2.

w

.

w społeczeństwach państw demokratycznych lęku

Opisz przemiany polltyczne w ZSRR po śmierci Stalina.

c. Andrews, w. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB

.

odejście chruszczowa
Trzy zamachy na stalina

i953-1960.

http|//link,nowaera,pl/his36B
http|//link,nowaera,pl/his369
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6.

Zadanie

1 .

Wstaw znak ,,x" w kratki obok informacji na temat tajnego protokołu Nikity Chruszczowa.
Skorzystaj z tekstu źródłowego ze s. 256 podręcznika i wiedzy własnej.
Został wygłoszony pod,czas XIX Zjazdu WKP(b).
Zapowtad,ał zmianę nauwy partii.

Podkreślałzasługi }ózefa Stalina i Ławrientija Berii dla Związku Radzieckiego.
Negował kult jednostki.
Proponował utworzenie Układu Warszawskiego.
Potępiał deportacje i prześladowania z powodów politycznych.

f

f

f

l Krltykował zerwanie stosunków ZSRR z ]ugosławią.
l Wygłoszo.,o go podczas XX Zjazdu KPZR.
l Zapowiadał wprowadzenie kolejnych planów gospodarczych.

Zadanie 2.
Uzupełnij ośczasu. W tym celu wstaw we właściwejkolejnościlitery odpowiadaj ące ważnym
wydarzeniom, a następnie zapisz przy nich właściwedaĘ,

A próba wystąpienia Węgier z Układu Warszawskiego
B - utworzenie NRD
C - zawarcie traktatu pokojowego pomiędzy ZSRR i Austrią
D - skazanie ]mre Nagya na śmierć
E wystąpienie A_lbanii z Uldadu Warszawskiego

Zadanie 3.

Wpisz literę ,,P" przy zdaniach prawdził7ch, a ,,F" - obok fałszyrłych.

]Żduno*rrrryna

to określenie powojennej polityki ZSRR zm ierzalącej do usunięcia ,vvrogów systemu

komunistycznego.

!
f
f
!
f

!

Josip Broz-Tito był premierem ]ugosławii w latach \945-1963.
lUkłud Wu..ru*ski miał skupiać wokół ZSRR państwa satelickie w ce]u ich rozrvoju gospodarczego.

W .f"k i" po*stania węgierskiego rozpadł się Układ Warszawski.
Poprawa stosunków z Zachodem zaowocowała uwolnieniem przez ZSRR niemieckich jeńców
wojennych oraz zawarcierrr przez to państwo traktatu pokojorvego z Austrią,
lOkres destalin tzacjt nazl,wany jest odwilżą ze względu na to, że Stalin zmarł w marcu.
W UOt r Albania wycofała się z Układu Warszawskiego,
l

fl Powstanie węgierskie w 1956 r. zakońcĄo się przeprowadzeniem postulowanych
f l Po śmierciStalina Wrocław otrzymał ,,zaszczlĄnzi' nazwę Stalinogrodu.

reform,

Zadanie 4,

Przecz}tai tekst oświadczenia premiera Imre Nagya z l listopada
1956 r., a następnie wykonaj polecenia.

Do narodu

węgierskiego! Rzqd kraju, w

pełni odpowiedzialny przed

wggierskim narodem i historiq, posłuszny zjednoczonej woli milionów,
ogłasza niniejszym neutralność Węgierskiej Republiki Ludowej. Naród
węgierski, na Jundamencie niepodległości i równości oraz w zgodzie z duchem Karty Narodów Zjednoczonych, pragnie żyć w prawdziwej przyjaźni z sqsiadami, ze Zwiqzkiem Radzieckim i ze wszystkimi narodami
świata.Naród węgierski żywi nadzieję na umocnienie i dakzy rozwój
zdobyczy Rewolucji narodowej bez przynależności do j akiegokolwiek blo ku mocąrstw, Kilkusetletnie marzenie narodu węgierskiego spełniło się.
Walka rewolucyjna narodu i jego bohaterów zakończyła się tryumfem
wolności i niepodległości. |...)

ż,ódlo

Wiek

XX

w

źró''iii:

iiiXi.§iiij#} ,*
,

a)

Wltłumacz, na

czym

według Imre Nagya

,

i§i.

miała polegać neutralnośc Węgier.

,

b) Wyjaśnij, o jakich blokach mocarstw wspomniał węgierski premier

c) Napisz na podstat ie rviedzy rvłasnej, jak na powyższe oświadczente zareagował ZSRR.

zadanie 5.
Podaj lata wydarzeń wymienionych

ir-

tabeIi,

Wydarzenia
powstanie Uktadu Warszawsk]ego
Wygłoszenie tajnego referatU przez Nikitę chruszczowa
śmierćJózefa stalina
Wybuch powstania W Budapeszcie
Zestrzelenie arnerYka-s, :]: 3a-o ot.] sZ3 39c,,,,skiego U2 przez ZSRR

Rok

ż

Zależało na
do ustabili-

POLSKI PAZDZIERNIK

zagranicznej

oflikty i róż-

achodnimi.
ch pozwoliia i przezna-

ele cywiIne,
dvkalna staalka z impe-

rego współodowej było

]rozumienie
Inił niemiec,
55 r zawarł
10

Wieczystą

iil.cofały się
l rvzajemnej
z 1956 L na
:zął demoni rvywołania

;znych lęku
r,

ten sposób

]cliLch dzra-

:ch między
l 1960 r. zeiegowskiego

)o$,ietrZnej

]hruszczow
?aryżu kon-

ZANIM POZNASZ NOWY TEMAT
Przypomnij, z jakimi problemarni gospodarczymi
borykano się w powojennej PoIsce.

j

5lll1953

r,

Jóżefa sta na

Wymień cechy systemu stalinowskiego.

PROBLEMYWŁADT{
KOMUNISTYCZNEJ

ll

]955 l.

l1

]

]

-

2HOvl1956l.

1960

r

l

I

włdarżenla czefucowe l

łroznĄ

x 1957l.
ż kwidowan e cżasopisma

Sowietów Pamiętano również o łvymianie wa]uty
w październiku 1950 r, która doprowadziła do ograbie-

Po śmierciJózefa StaIina w krajach komunistycznych
rozpoczął się proces odchodzenia od rządówjednostki
na rzecz wladzy kolegialnej. W 1955 r widoczna była
dekompozycja w obozie władzy w Polsce - w styczniu
I(omitet CentraIny PZPR przeprowadził samokrytykę.
Negatywnie oceniono nadmiernie loz\łinięty aParat

partyjny oraz ingerencję organó\,i/ bezpieczeństwa
w życie obywateli. Polecono również zweryfikować
niektóre procesy i śledztwa polityczne, Na te decyzje
wpĘnęło m.in, fiasko planu 6-Ietniego w zaklesie przemysłu spożywczego oraz lolnictwa. Władze, mimo
trzykrotnej obniżki cen, nie były w stanie poprawić warunl(óW bytowych obl,wateli. Pozostawało to W Sprzecz-

ności z hasłami dobrobytu głoszonymi przez oficjalną
propagandę.

Społeczeństwo tlal(towało z nieufnością komunistów sprawujących władzę w Polsce z nadania ZSRR.

Niezadowolenie budziły także prześladowania I(ościoła
oraz przeciwników systemu, O silnej zależnościprzypominali tzw. radzieccy doradcy w polskiej almii. Na
czele Wojska PolskIego stał przybyły z ZSRR Konśtanty

Rokossowski, reprezentujący wyłącznie interesy

nia Polaków z oszczędności. Spory wewnątrzpartyjne
przyczynily się do osłabienia cenzury. W'tej sytuacji
w prasie pojawiły się tematy do niedawna zakazane.
Na czoło pism, w których żądano reform, wysunęło się
'Wiosną
1955 r w Warszawie powstał dys,,Po Prostu".
kusyjny l(ub I(rzywego I(oła, grupujący polską inteli,
gencję, Symbolami odwilży stały się w Polsce opublikowane w tym czasie dwa utwory literackie: ,,Zły"
Leopolda Tyrmanda i ,,Poemat dia dorosłych" Adama
Ważyka. \V tym ostatnim dziele podważono legendę

budowniczych czołowej inwestycji okresu stalinow,

skiego Nowej

Huty, pierwszego socjalistycznego miasta, Podano także W Wątpliwość efekty industlializacji,
forsowanej w powojennej Polsce.

KRYZYS WłADZY I WYDARZENIA
CZERWCOWE
NĄważniejszym czynnikiem, który przyspieszył zmiany
w Polsce, był odbywający się w lutym |1,956 r. XX Zjazd
I(PZR, Potępienie przez Chruszczowa kultu Stalina
i ujawnienie jego zbrodni, a także śmierćBieruta w malcu
1956 r, w Moskwie zapoczątkowały ol(res przeobfażeń.
Nowym I sekretarzem PZPR został Edward Ochab. )ego
'W
trakcie
władzę traktowano jednak jako przejściową.
posiedzenia I(C, w którym wziął udzial sam Chruszczoq

Konstanty Rokossowski

!5368
!s369

po żakończeniu dz]ałań
Wolennych zostal skiero
Wany pzez stalina
do Poski, W p erwszym
okres e dowodżił Północną
Grupą Wojsk Armii CZerWone], a nasiępn]e objął

funkc]ęmnstraobrony
narodowej ] Zyskał stopień
marszałka polski.
fotógrafia, 1951

r.

ujawniły się wewnętrzne podziały w partii. Pierwsza
z grup, zwana puławianami, zrzeszała komunistów postulujących zmiany systemo\Ą,e. W jej skład wchodzili
dotychczasowi znaczący politycy PZPR, mający wpływ
na media. Dostrzegali oni w liberalizacji systemu sposób
na utrzymanie Się u władzy, Ten sam cel chcieli osiągnąć
natolińczycy, zakładający jednak utrzymanie doĘchcza-

sowej forny rządów. Oba ugrupowania zawdzięczały
swoje nazwy ulicom, na których znajdowały się budynki,
gdzie spoiykali się lub mieszka]i ich członkowie, Do polityki powracał także W'ładysław Gomulka,
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sUbku]tura b kiniarzy, Przedstawicie i tej grupy WyróZn]ały
Z tłUmU ko]orowe Ubrania, zwłaszcza skarpety i Wzorzyste
krawaty, Dostęp do takiej odzieży nie był łatwy, poniewaz

Karykatura bikiniarza

rn ała żniechęcić młodziez

do postaw odmiennych
od Zalecanych przez orga
n Zacje komun styczne,
ośmiesżanyprzez karykaturzystę stó skladal się
m,in, z szeroke] marynarki, bUtóW na grubei
podeszwie, jaskrawych
skarpeiek i koorowego

nie sprzedawano ]ej W sklepach, Bikiniarze słUchal] ]ażZU,
głóWn e nadawanego przez Zachodn e stac]e radiowe, Znali

tez nowe tańce cieszące Sig popUlarnośCiąna Zachodzie.
Władze padyjne niepokoiła fascynacja młodziezy kUlturą
W}vr'odzącą się Z państw kapilalistycżnych, Do Wa]k Z n]ą
zmobilizowano ZMĘ jednak Wzorce Upowszechniane przez
jego CZłonkóW odbierano jako n jakie i mało atrakcyjne,
Zazuty stawiane bikiniarzom przez oficjalną propagandę
można prześledzić W kronikach fi]mowych Z tamtych lat,

krawata.
karykatura, ok, 195a L

Z;a^ch powooow Wład7e komunisryczne ż la{ du4m zaa.ga, owanie.n
-n]odżież?
*Ł_żWah7ały WpłyW k"!!a"]99]l|!ąąolsk9

||'

W społeczeńsMie panował coraz większy niepokój.
Nasilały się publiczne formy demonstrowania religij_
ności,uakywniała się młodzież studencka, w prasie
śmielej niż dotąd krytykowano system, Aby zapobiec
eskalacji napięć, zaczęto usuwać sta]lnowcóW Z aparatu
władzy, ogłoszono amnestię dla więźniów, rozpoczęto

bardziej obiektywne niż dotychczas rozmowy o AI(.
W tym samym czasie robotnicy coraz głośniejdomagaii się poprawy warunków bytowych, W Poznaniu
doszło do demonstracji uliczych, które tlwały tlzy dni,
od 28 do 3O czerwca 1956 r. Termin strajku został
celowo powiązany z odbywającymi się wówczas Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, podczas któ-

przeciwko demonstrantom skierowano Iednostki pancelne ściągnięte z giębi kraju. Zołnierzom

sposób

-

kierowanym do Poznania mówiono, że wybuchło tam

niemieckie powstanie, które należy szybko stłumić,
W mieście doszło do walk ulicznych. Zginęło w nich
ponad 70 osób. Symbolem tych wydarzeń stała się
śmierć13-letniego Romana Strzałkowskiego, zastrze,
1onego podczas demonstracji. Oficjainie podawano, że

wystąpienia były zachodnią prowokacją - już 29
czerwca ogłosił to w swoim przemówieniu premier
Cyrankiewicz.

rych w mieście przebywało wiele osób z zagfanicy.
Podczas tzw. poznańskiego Czerwca plotestowali
przede wszystkim robotnicy z Zakładów Przemysłu
Metalowego H. Cegielski (HCP), które w latach 19491956 nosiły nazwę Józefa Stalina. Demonstranci domagali się zwrotu nieprawnie pobranego podatku od wy-

=
..

nagrodzeń najlepiej zarabiających robotników,

obniżenia wygórowanych norm produkcyjnych i podwyżek płac. Szybko zaczęĘ pojawiać się również hasła
anĘkomunistyczne. Na wieśćo aresztowaniu delegacji

F

=

robotników protestuiący zaatakowali Wojewódzki
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Padły pierwsze
strzały. Wtalgnięto też do kilku innych budynków par-

,

l

tyjnych i państwowych.

Sirajk

i

postulaty pracownicze pozostawały

w sprzeczności z oficjalną propagandą. Zgodnte z je1
przekazem krajem rządzili lobotnicy oraz chłopi i to
właśnietym grupom powinno żyć się najlepiej. Z tego
powodu władze zareagowały na protesty w brutalny

ż60

§
Józef cyrankiewicz pelnil funkc]ę prem]era PBL

W latach

1954-1970, By] prżecWnikem radykanych zmian W obowiązu]ą
cym W Po sce system]e po tycznym, Podcżas poznańskich demon§tracji W cżerwcu 1956 r, Wydal decyzję o uzyciu Wojska przeciwko

robotn kom,

fotagrafja, Warszawa, 1958

r.

n

i{
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ikiniarza

cć młodzież

}niennych
n

pżezorga-

istyczne,
rżez karyka-

i
i

s}ładał się
mary

Ę

la grubei
§ka\,!ych
aorowego
,-
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Wydarzenia w Poznaniu w czerwcu 1,956 r. wywolały zdecydowaną reakcję władz. Józe{ Cyrankiewicz
w przemówieniu radiowym z ż9 czerwca ocenił je w następujący sposób.

]

:

]

i

[...)

imperialistycznych, albowiem chodziło o to, aby Poznań, miasto Międzynarodowych Targów [...l, uczynic terenem zamieszek. [...) zamierzenia wichrzycieli
spaliły na panewce w momencie, gdy zostało to roze,
znane przez olbrzymią większośćklasy robotniczej,
która odcięła się i odstąl:iła od nasĘpnejfazy demonstracji, od ponurych popisów agentów i prowokatorów, występująq/ch z bronią w ręku i atakujqcych
gmachy publiczne. [...) krew przelana w Poznaniu

Zastrzerdawano, źe
ą jllż 29

:3o ,

-

}iu premier

obciqżyławrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść.
|...]

Ikżdy prowokator czy szaleniec, który odważy się

podnieśćrękę przeciw władzy ludowej, niech będzie
pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrqbie w interesie kLasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracują-

cego

i intelige cji, w interesie walki

o podnoszenie

stopy 4]ciowej ludnoścLw interesie dalszej demokratyzącji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.

Inną opinię na temat Czelwca'56 wygłosiłiWładysław Gomułka na VIII Plenum l(omitetu

roWano

ied,
zołnierzom
óuchło tam
rko stłumić.
nęło w nich
eń Stała się

Na Poznaniu skupiła się cała uwaga, ośrodków

Centralnego PZPR
|...)

I(Lasa robotnicza nigdy nie chwytała się strajku

jako oręża walki o swoje prawa w łposób lekkomyślny. Tym bardziej teraz, w Polsce Ludowej, rządzonej w jej imieniu i w imieniu wszystkich ludzi
pracy, nie zrobiła tego kroku lekkomyślnie. Najwidoczniej przebrała się miara. A miary nigdy nie
można przeb ierać bezkarnie. Ro botnicy Poznania
nie pfotestowali przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko socjalizmowi, kiedy wyszli na ulice miasta.
Protestowali przeciwko złu, jakie szeroko ząkrzewiło
się w naszym ustroju społecznym i które ich również

3O

października.

przedstaw ienia bolesnej tragedii poznańskiej jako
dzieta agentów imperialisty cznych i prowokatorów.
Agenci i prowokatorzy zawsze mogą być i dziatać.
Ale nigdy i ni.gdzie nie mogą decydować o postawie
klasy robotniczej. |...] Sześcioletni pląn gospodarczy,
reklamowany w przeszłościz wielkim rozmachem
jako nowy etap wysokiego wzrostu stopy życiowej,
zawiódł nadzieje szerokich mas pracujących.

PRACA z TEKSTEM Źąóororvyl,ł
1.

Wymień różnice między wypowiedziami
Cyrankiewicza i Gomułki,

2,

Wyjaśnij, jakie cele chcieli osiągnąć przlrvódcy.

boleśnie dotknęło, przeciwko wypaczeniom podsta-

wowych zasad socjalizmu, który jest ich ideą. L.,.]
lY'ielką naiwnościq polityczną byla nieudolna próba

Demonstracje poznańskich robotników
czerwcu 1956 r, odbyły sę m.in, pod

W

bJdynkierr Fdoy Ndodowej, Ws,od p,o e§tujących krżyly fałszyle pogłoski doty
czące żasięgu Wystąpień - sądzono, że
do podobnych manifestacji dochodziło
na terenie całego kraju, Przyczyniło się
to do ro§nącej niechęci do negocjacji
z Wladzami, a W konsekwencj doprowadziło do żaostrżenia konflikiu,

l"!ą

:.cWiąU]ą-

-a<ch demon
,.,a prżeciwko

fotagrafra, Poznań,

Źródło obu tekstóW: Wiek

W

W

źróclłach, oprac, M- sobańska-BondarLlk,

cze\/jec

1956 r.

S,B, Lenard, Warszawa ] 998, s, 398-399.
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e POCZĄTKI RZĄDÓW GOMUŁKI
Wydarzenia poznańskie wpłynęłyna przyspieszenie
zmian w najwyższych kręgach partyjnych. W społe-

czeństwie panowały nastroje antyfadZiecl(ie, powstawały kluby dyskusyjne i robotnicze inicjatywy samo_

rządowe. Zapowiadany powrót Gomułki wywołat

zaniepokojenie w Moskwie. 19 października 1956 r na
obrady VIII Plenum I(C PZPR przybyla delegacja ra_
dziecka z Chruszczowem na czele, W tym samym cza,

sie stacjonuiące w Polsce wo.jska radzieckie zostały wyprowadzone z koszar i skierowane na Walszawę, flota
ZSRR zablokowała polskie poIry a lotnictwo patrolowało przestrzeń powietrzną nad Wybrzeżem, Podczas

długich negocjacji Gomułce udało się przekonać

Chruszczowa, że zmiana sekretarza partii w żaden sposób nie wpłynie na ustrój panujący w Polsce.
20 października Gomułka został wybrany I sekretarzem PZPR. Stało się tak głównie dzięki poparciu puławian, którzy wiązali z nim duże nadzieje, dotycące

wszystkim za eksport polskiego węgla do ZSRR, odbywający się do tej pory na warunkach niekorzystnych
dla Polski,
Na fali odwilży Katowicom plzFłIócono oryginalną
nazwę - w latach 1953-1956 miasto nazwano Stalinogrodem. Zezwolono również na rozwiązanie większościspółdzielni produkcy.jnych i zaprzestano procesu
przymusowej kolektywizacji. Władze na krótko prze,
stały forsować rozwój przemysłu ciężkiego i wsparł1.

produkcję artykułów spożywczych. Przyniosło to
szybką, choć krótkotrwałą poprawę poziomu źycia Po-

laków Zreformowano także cenIralny syslem zarzd-

dzania gospodarką oraz aparat bezpieczeństwa utwo,
rzono SłużbęBezpieczeństwa (SB).

m,in. realizacji ,,polskiej drogi do socjalizmu''. Polacy
przyjęii nowego sekretarza z entuz)azmem. Doprowa-

dzono też do porozumienia z prymasem \)i.yszyńskim.
Ugoda zakładała ograniczenie restrykcyjnych przepi,
sów wobec l(ościoła,powrót religii do szkół, a także
odzyskanie przez I(ościółkontroli nad prasą katolicką,
w tym nad ,,Tygodnikiem Powszechnym'] W zamian
za
te ustępstwa prymas wrócił do Warszawy, a przedstawiciele duchowieństwa poparli działania rządu zmierzające do uspokojenia nastroió.w społecznych.
Comulka odbyl rownież podroż do Mosl<wy. Podpi
sano wówczas umowę regulującą kwestie związane ze
stacionowaniem W Po]sce radzieckich wojsk. Polakom
umożIiwiono także powróI z [erenów ZSRR oraz z Iagrów. Unormowano rozliczenia finansowe, przede

PrzemóWienie WładysławaGomułki na placu Defila(]
Walsżawle w/o ldżllo o"a/acj. pJoW. pol -lihon. żeb,anych
Po .(on,ż^1,, ł\s,qo'An,. l9,om.o/oav -lJl- oo\olowo
,adż,e(^q, .o
Udd sie pod
sldnowilo spole
"Tbdsadę
W

Zaskoczenie d]a Gomulk],
fatografia, Warśzawa, 21
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PoSTAC Ht§ToRYcZNA

ĄW
Był polskim działaczem komunistycznym, I sekreta-

rzemppRilsekretarzem
PZPR. Naukę zakończył

w wieku 12 lat. \V' czasach II

Rzeczypospolitej aktywnie
działałw różnych partiach.

OstatecZnie związał się

z I(PP Kilkakrotnie aresztowano go za działalnośćantyrządową oraz organizowanie
262

GoM

straików. rM latach 30. przebywał w Moskwie, gdzie
ukończyl szkołę partyjną. Podczas kampanii wrześnio-

wei, kolzystaiąc z panuiącego chaosu, wydostał się
z więzienia i dotarł do Lwowa. W 1947 r. zostal przyjęty do V/KP(b). W 7942 t. wrócił na tereny okupacji
niemieckiej i aktywnie angażował się w rozwój PPR, Po

ustanowieniu nowel władzy ptzez Stalina pełnił róźne
funkcje ministerialne. Pod koniec lat 40. odsunięto go

od nich i alesztowano. 1il'rócił do polityki dopieio
w 1956 r,,gdl wybrano go I sekretarzem PZPR. Był
przy.wodcą PRL do grudnia l970 r,

PoL5KA l śWlATI,o IlWoJNlE sWiAToWE
iSRR, odby,

SPRA\^/A

"Po PRoSTU"

no ploCeSu
Iótko plze-

Gomułka uważałza słuszny ustrój, w którym przywódczą rolę odgrywała partia komunistyczna. Podczas słynnego przemówienia na warszawskim placu
Defilad w paźdżierniku 1956 r przypomniał, że czas
wiecowania się skończył i należy wrócić do pracy. Po
Wyborach w Styczniu 7957 r. rczpoczął powo]ny proces ogIaniczania sWobód obywatelskich i odchodzenia

,o i Wspalły

od polityld uważanej przez \^/ielu Polaków za początek

lorzystnych
l

oryginalną

lno stalino,
ńe

większo-

:\,niosło to
ru życia Po-

,iem Zarzą-t\ra utwo,

j

demoI(Iatyzacji kraju. Symbolem końca okresu
ustępst]^/ Ze strony Gomułki stało się zamknięcie
w październil<u 1957 r pisma ,,Po Plostu" i rozpędze,
nie przez milicję demonstrantóW plotestujących prze-

ciwko tej decyżji.

Lisł olworły

do Redol1.1o Nocż.lń.go
.,Slowo Powsrechne9o"

,,Po Prostu" bylo pismem skierowanym do mlodych udZ, Wyda
Wano je W atach 1947-1957, W jego redakci pracowa m, n. Ry
sżard TUrski, Agnieszka osiecka, lVarek Hlasko, Jan olszewsk,
a

taże Jerzy Urban,

cżasopismo, 1956

TF KsT
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ZRoDłOWY

Tygodnik ,,Po Prostu" przedstawił w 1955 r projekt tworzenia l(lubów Młodej Inteligencji,
Ich powstanie było jednym z przejawów trwającej w Polsce odwilży.

Na hasło rzucone przez ,,Po Prostu" i grupę z Brzozowa młodzi absolwenci szkót wyższych, nie chcąc
umierać prowincjonalną śmierciąinteligenta, tworzyli l(luby Młodej Inteltgencji. [...] Pisaliśmy o ,,wtrącaniu się" młodej inteltgencji do najbardziej żywotnych spraw miejsc, w których działałykluby. A to
,,wtrqcanie się" nierzadko przlbierało wówczas cha-

rakter walki

z lokalnlmi kacykami -

nieukami

dzierżymordami wszelkiej maści. [. . ] Nie wszystkim
b1lo to na rękę. Kied1 takiemu lekarzowi cz, prawnikowi nie podobalo się coś w sposobie rządzenia powiatem łatwo byto go ,,usadzić'! Gorzej, gdy Ci niezai

.

dowoleni zaczęli się grupować. Antyklubowa
nagonka popierana zreszą represjami ądministra-

cyjnymi była najlepszym dowodem, że nastroje antyinteligenckie [... ] biorą się z konkretnei sytuacji ludzi,
którzy swoje stanowiska zawdzięczali wszystkiemu,

cze

KMI chcieli z innlryi czlonkąmi

[...

]

działa,

miej<cowego

,,Ruchu Październikawego" wplynąć na wynik wybo-

rów do lbmitetu Miejskiego [PZPR], zostali przez
stróżów porząclku wywiezieni clo zamiejskiego lasu,
żeb1l nie przeszkadzali. [.. ]
Przewodnicząca miejscowego KMI, nieglyś petna zapału dziataczka, dziśtwierdzi, że odechciało się jej
wszystkiego [...]. Zagrożona wyrłaleniem z partii za
,,rozrabiactwo| wycoJała się z klubowej działalności.

PRACA Z ltK5TtM lRÓDLoWYM
1.

2.

W'yjaśnij, co chcieli osiągnąć członkowie I(MI
i w jaki sposób dzialali.

Scharakteryzuj postawę władz wobec inicjaqav

t(ML
Zródło: W, G]owacki, ofiary stabilizacji, ,,Po Prastu" 12 V 1957,

_ili,ie, gdzie
:,

tylko nie kwaLifikacjom. \Y Częstochowie

ri.rześnio-

-,

dostał się
;ostał przy-

CWtCZENIA

okupacji
PPR. Po
;:łniłróżne

l. Omów przemiany politycżne i społeczne w Polsce w latach 7953-7956.

.-_i

.,,ó1

aSunięto go

,ii

'Wyjaśnijznaczenie pojęcia
,,odwilż". Wymień jej przykłady.
3. Przedstaw stosunki pomiędzy państwem a Kościołemkatolickim w okresie odwilży,
2.

dopiero

]ZPR, Był

P Machcewicz, Polsłi lok l956,warczaw^ 1993.
A, Paczkowski, TJ.ż/ lwarze Józefa ŚwiatĘ,war§za\rr'a 2009.

Rok

1956

Pojechałdumnie

http://link.nowaera.pl/his370
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7.

zadanie

1 .

Żu""r" pi Pa"ym prawidłowym stwi€rdzeniu

na temat natolińczyków i puławian,

. Natolińczycy

D
fr

na media,
Byli najważnlejszymi politykami PZPR; tlrwierali wp\,w
się jego
dotychczasowej wladzy i panującego systemu, sprzeciwiali
Opowiadall się

1iberalizacji.

"u.rt."y-uni"-

! Cieszyli się poparciem Nikity Chruszczowa,
fr n-po".J' oaejście od systemu socjalistycznego

- nawet kosżtem zerwania stosunków z ZSRR,

. puławianie

fl OąZyli do zniesienia wszelkich ograniczeń w życiu społecznym,
postulowali liberalizac,ję systemu,
[ łiy ot.ą-ue władzę po śmierci|ózefa Stalina,
do przejęcia władzy,
I nyti .,almłoaszymi przedstawicielami partii dążących
l= l

Mi"li .óżrr" od natolińczyków cele polityczne,

zadanie 2.
l.""."Fd rr"g-ent przemówi€nia

radiowego |ózefa Cyrankiewicza ze

s, 261

podręcznika,

a następnie wykonaj polecenia.
a) Napisz, kto

za wlpadki czerwcowe,
- według Cyrankiewicza - byl odpowiedzialny

'

b)Wyjaśnij,jakslowategopolityka:Każdyprowokatorczy'szaleniec,któryodważysiępodnieś.ćrę,kęprzesię do dalszei
ti, włalzy lrrlowe1. niech Uęa,ii p,,ni" i, ^, tę ,ękę wład_za .Iudowa odrqbie odnovą
qpowledzi na temat demokraĘzacji naszego życia,
częścl
,jegó

zadanie 3,

W**

fl
!
[
fr

iał ,,P" przy zdaniach

prawdziwych, a

"F"

- obok fałszywych,

miał realizorvać I sekretarz
Tzw. polską drogę do socjalizmu według puławian

KC PZPR

WładysławGomułka.

powołana do istnienia na fali liberalnych reform
Sł''Ztu n"'pi"czeńst\,Va to formacja wl,wiadowcza
po 1956 I.
'Konstanty
Klubu Krzlłvego Koła.
Rokossowski był jednym z inicjatorów założenia di,skusl.jnego

it,zorl kulturowe narzucone przez ZSRR

CzłonkOw Związku MłodzieżyPolskiej realizując,vch
nazl.wano bikiniarzami.
przez pewien czas zaostrzor]a cenzulą
z".kierowanych do młodych ludzi pism nieobięnch

f-lledr-ryrn
było ,,Po Prostu'l

Zadanie 4.

Prueczytaj teklt źródłowy, a następnie ułóż rozmowę ezłonka ZMP zbikiniarzem, w której obie
strony za pomocą rzeczowych argumentów będą przekonywać się nawzajem do zrniany poglądów.
W Warszawie nazywano chłopców tak ustylizowanych ,,bikiniarzami", w Krakowie ,,dżollerąmi". ,,Bikiniarz"
pochodził od krawatóą na których wyobrażony był wybuch bomby atomowej na atolu Bikini w 1946 roku.
Oczywiście,polski jitterbug był ubogi i nie umyty, prowincjonalna wersja amerykańskiego pobratymca; był
śmieszny swq nieprzystosowalnościq ani do prawzoru, ani do własnego otoczenia; szył sobie ekstrawaganckie
marynary u pokqtnych krawców, zamęczał ich pomysłami, których fiie rozumieli; obcinał nożyczkami rogi
koszul z domów towarowych. Budził lekkq odrazę, nawet u tych, którzy go nie zwalczali, ale i jakiśszacunek
za swq nieustępliwość, za swq walkę z arcfpotęgq ofcjalności I...],
Prasa marksistowska [,..) przyjęła wyzwanie i wdała się w wojnę. Przeciw garścebikiniarzy wytyczone
zołałydziała najpotężniejszego kalibru. Padły oskarżenia o dywersję, a agenturę, o imperialistycznq degenerację i wynaturzony styl życia. Uczniowie szkół technicznych i ślusarscy terminatorzf okazali się naraz piqtq
kolumnq i wylęgarniq szpiegowskich komórek. Wszystkie tuby propagandowe, radio, Jilm, prasa, wydawnictwa - rozdarły się wielkim krzykiem. ZMP ogłosiło rodzaj powszechnej mobilizacji.
Źródło: L. Tyrmand, Dziennik 1954,wafsz^wa ż009.

Członek ZMP:

Bikiniarz:

CzłonekZMP:

Bikiniarz:

Członek ZMP:

Bikiniarz;
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