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. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach
imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część V. Jeszcze będzie dobrze – październik 1956 rok.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu
- Wyjaśnij termin stalinizm, czym się charakteryzował?

1. W Polsce mogły nastąpić zmiany, ale najpierw musiały one nastąpić w Związku
Radzieckim. Zmiany nastąpiły. Oto ich przyczyny:
a. Zmarł Józef Stalin.
b. Władzę przejął Nikita Chruszczow, który w swoich wystąpieniach krytykował
Stalina, wypuścił z obozów więźniów, przestał stosować masowy terror wobec
społeczeństwa.
2. Przyczyny zmian w Polsce:
a. Narastał kryzys ekonomiczny i gospodarczy.
b. Widoczny brak zaopatrzenia w sklepach.
c. Ujawniono brutalne metody śledztwa wobec aresztowanych przez Urząd
Bezpieczeństwa.
d. Strajki.
e. Śmierć w Moskwie Bolesława Bieruta.
f. Władza komunistyczna zaczęła obawiać się fali niezadowolenia ze strony
społeczeństwa.
g. Władzę przejmują osoby, które przy wsparciu Chruszczowa chcą dokonać
pewnych zmian na korzyść narodu, ale chcą się utrzymać przy władzy.
3. Wybuch strajku i walk w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, a później w październiku
przejęcie władzy przez Władysława Gomułkę, powoduje rozpoczęcie zmian w Polsce.
Rozwiązano Urząd Bezpieczeństwa, cenzura uległa złagodzeniu, sklepy uzyskały
zaopatrzenie, z więzień wychodzili żołnierze podziemia. Społeczeństwo poparło
Gomułkę, widząc zmiany, które wprowadził. Ale czy na długo?
Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Jakie były przyczyny zmian w Polsce po śmierci Stalina? Podaj następstwa.

Część VI. Epoka Gomułki-było szaro, wstrętnie i nudno.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu
- Podaj przyczyny, które spowodowały zmiany w Polsce po 1956 roku, kto przejął władzę?

1. Podsumowanie poprzedniej lekcji: zlikwidowano UB – czyli zmieniono nazwę na
Służbę Bezpieczeństwa (SB), zwolniono z aresztu prymasa Polski kardynała
Stefana Wyszyńskiego, ale Kościół nadal obserwowano. Byli więźniowie podjęli
pracę – miano na nich „oko”. Jednym słowem Gomułka „ściemniał”. Oszukiwał
społeczeństwo, nie chciał opuścić sojuszu ze Związkiem Radzieckim.
2. Po roku władzy Władysława Gomułki. Polacy porzucili nadzieję na zmiany, ale na
pewno inaczej się żyło, jak za Bieruta. Z partii występowali intelektualiści, twórcy
kultury, ale wstępowali inni – dla kariery, pieniędzy, znajomości. Zaczęto
powracać do starego modelu sprawowania władzy, czyli ścisłej kontroli nad
społeczeństwem. Usunięto przeciwników Gomułki z partii, zwalniano z pracy.
Obywateli Polski narodowości żydowskiej zmuszano do opuszczenia Polski.
Wyjechali inżynierowie, naukowcy, lekarze, prawnicy, wojskowi, artyści – czy to
dobrze? Nie.
3. W 1966 roku doszło do konfrontacji z Kościołem katolickim. Wówczas miano
zorganizować obchody 1000-lecia państwa polskiego. Władza „aresztowała” obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej, by zakłócić uroczystości kościelne. Mimo
nakazów, przykazów, kar, zaopatrzenia w sklepach, większość społeczeństwa
polskiego obchody 1000-lecia spędziło w kościołach i w Częstochowie na Jasnej
Górze. Dlaczego? Bo tam była Polska. Służba Bezpieczeństwa rzeczywiście
„aresztowała” obraz, ale zakonnicy na Jasnej Górze i kardynał Stefan Wyszyński
„pojechali po bandzie”, dali podróbkę, a autentyczny obraz zostawili w klasztorze
na obchody.
4. Gospodarka. W rolnictwie panował nacisk na kolektywizację, tworzenie
spółdzielni rolniczych, co przekładało się na braki żywności w sklepach.
Budowano fabryki – proces produkcyjny był przestarzały i materiałochłonny.
Ceny rosły w górę. Zaczęto odczuwać zmęczenie i zniechęcenie rządami Gomułki.
Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Z kim walczył Władysław Gomułka i dlaczego?

