Klasa 8. Historia świata i Polski w II połowie XX wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub
zdjęcia na telefon – 511 842 420 do dnia 8 kwietnia 2020 r. Proszę o wpisywanie na
przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część III. Żołnierze Wyklęci.
Przypomnienie wiadomości.
Wyjaśnij pisemnie i zapisz do zeszytu
- Dlaczego komuniści zorganizowali referendum?
- Jakie były cele działalności Urzędu Bezpieczeństwa?
- Kto i kiedy przekazał informacje dotyczące działalności Urzędu Bezpieczeństwa Europie
Zachodniej?

1. Żołnierze Wyklęci – osoby związane z walką zbrojną przeciwko władzy
komunistycznej w Polsce, ustanowionej przez Związek Radziecki.
Musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: walczyć, czy też nie? Walczyć, to znaczy
zginąć z bronią w ręku, godnie. Zaprzestać walki, to znaczy czekać na
aresztowanie, więzienie, tortury, egzekucje. O co walczyli? O wolność, by Polacy
sami decydowali o swoim losie.
2. Działalność Żołnierzy Wyklętych:
a. 1945-1947 to czas wzmożonego wysiłku wyklętych. Zdobywano więzienia,
rozbrajano posterunki milicji, likwidowano zdrajców, funkcjonariuszy UB.
b. Do roku 1956 przetrwali nieliczni. W 1963 roku został zabity ostatni wyklęty –
Józef Franczak ps. „Lalek”.
3. Jakimi metodami Urząd Bezpieczeństwa doprowadził do likwidacji Żołnierzy
Wyklętych?
a. Donosicielami obsadzał większość wsi i miasteczek.
b. Do oddziałów wprowadzano szpiegów.
c. Aresztowania, likwidacja członków rodzin.
d. W Polsce stacjonowała armia radziecka.
e. Tortury wobec aresztowanych.
Żołnierze Wyklęci:
- Danuta Siedzikówna ps. „Inka” – aresztowana w lipcu 1946 roku, w sierpniu
1946 roku na tej siedemnastoletniej dziewczynie wykonano wyrok śmierci. Z
więzienia wysłała informację: „Babciu zachowałam się, jak trzeba!”
- Witold Pilecki – dał się złapać, by trafić do Oświęcimia, ucieka, walczy w
powstaniu warszawskim. Oskarżony przez władze komunistyczne o

szpiegostwo, przeszedł ciężkie śledztwo. Wyrok śmierci wykonano w 1948
roku.
Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Wyjaśnij termin Żołnierze Wyklęci.
2. Jakimi metodami UB likwidowało Żołnierzy Wyklętych?

Część IV. Stalinizm w Polsce.
Przypomnienie wiadomości.
Wyjaśnij pisemnie i zapisz do zeszytu.
- O co walczyli Żołnierze Wyklęci?
- Podaj nazwiska Żołnierzy Wyklętych.

1. Wybory 1947 roku w Polsce. Do wyborów przystąpiły dwie partie polityczne:
Polska Partia Robotnicza (stworzona i popierana przez Związek Radziecki) i
Polskie Stronnictwo Ludowe (popierane przez większość Polaków). Wynik
wyborów został sfałszowany. Członków PSL zastraszano, zabijano, dokonywano
aresztowań. PPR przejęła władzę w Polsce.
2. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) – 1948 r. Cel przejęcie i utrzymanie władzy w Polsce, dzięki sojuszowi ze Związkiem
Radzieckim.
3. Kolektywizacja – dotyczyła wsi. Nowa władza dążyła, by wszyscy chłopi
„dobrowolnie” oddali swoją ziemię, zwierzęta hodowlane, maszyny rolnicze,
tworząc Państwowe Gospodarstwa Rolnicze (PGR). Chłopi się temu
przeciwstawili, broniąc swoją własność prywatną, tylko na ziemiach poniemieckich
stworzono PGR-y.
4. Stalinizm w Polsce 1947-1956. Polegał na siłowym podporządkowaniu
społeczeństwa polskiego władzy komunistycznej. Niszczono kulturę, tradycję,
związki rodzinne. Stosowano aresztowania, tortury, zastraszanie. Szukano wrogów
wszędzie, nawet wśród swoich. Wprowadzono kult jednostki, czyli czcimy Stalina,
jako boga nieomylnego. Kościół katolicki miał być podporządkowany władzy, a
jego rola ograniczona. W tym okresie miano stworzyć jednostkę, która by
wyznawała nowe idee i była ślepo podporządkowana władzy.
Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Dlaczego chłopi nie zgodzili się na kolektywizację?
2. Czym charakteryzował się okres stalinizmu w Polsce?

