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

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl do
dnia 2 kwietnia 2020 r.. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i
nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część I. Repatriacja, Ziemie Odzyskane.
1. Przypomnienie wiadomości.
a) postanowienia Wielkiej Trójki (Wielka Brytania, Związek Radziecki, USA) dotyczące
Polski:
- dostaje się pod wpływy Związku Radzieckiego,
- traci wschodnie tereny na korzyść Rosji,
- jej granice zostają przesunięte na zachód.
2. Repatriacja Polaków z Rosji do Polski po II wojnie światowej.
a) repatriacja to przymusowe wysiedlanie ludności z ich rodzinnych stron;
b) Polacy byli przesiedlani z terenów byłej Rzeczypospolitej, które znalazły się w
granicach Związku Radzieckiego;
c) robili to dobrowolnie, najczęściej pod przymusem, strachem przed nowa władzą,
aresztowaniem, czy zsyłka w głąb Rosji;
d) nastąpił powrót części Polaków zesłanych w głąb Rosji;
e) władze Związku Radzieckiego chętnie pozbywały się Polaków, uznając ich za element
niebezpieczny i wrogi;
f) pierwsza repatriacja miała miejsce w latach 1944-1948, powróciło ok. 1,5 miliona
Polaków;
g) druga repatriacja miała miejsce w latach 1955-1959, ewakuowano ok. 250 tysięcy
Polaków;
h) szacuje się, że w Rosji zostało ok. 1 miliona naszych rodaków.
3. Ziemie Odzyskane – rekompensata za utracone ziemie polskie na wschodzie na
korzyść Związku Radzieckiego. Były to ziemie niemieckie. Ludność niemiecka
uciekła w obawie przed armią radziecką lub przymusowo została z tych terenów
wysiedlona. Osadnikami na tych ziemiach byli: polscy żołnierze i ich rodziny, ludność
polska z terenów zajętych przez Rosję i innych obszarów polskich. Tereny
poniemieckie były wyludnione, zniszczone przez armię radziecką, maszyny i fabryki
były wywożone w głąb Rosji. Sytuacja na tych terenach była tragiczna, brakowało
wszystkiego.

Zapisz odpowiedź na pytanie w zeszycie.
Dlaczego Polacy ewakuowali się z terenów wcielonych do Związku Radzieckiego?

Część II. Referendum 1946, Urząd Bezpieczeństwa.
1. W 1946 roku władze komunistyczne w Polsce ogłosiły referendum. Dotyczyło
ono: zniesienia senatu, upaństwowienia własności prywatnej, ustalenia granicy na
Odrze i Bugu. Głosili, by społeczeństwo głosowało 3 razy „tak”. Poprzez aparat
nacisku, wojsko, milicję zastraszano ludzi, by głosowali zgodnie z oczekiwaniami
władzy. Referendum było sfałszowane, do czego się przyznała władza w
późniejszym okresie, jak i sami Rosjanie, którzy podmieniali karty do głosowania.
Po co zorganizowano referendum? Z dwóch podstawowych przyczyn:
a) w praktyce chciano przekonać się, jak można sfałszować wybory;
b) aby znać realną liczbę przeciwników władzy.
Gdyby referendum nie zostało sfałszowane, wynik głosowania nie byłby korzystny
dla władzy.
2. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – powstało w styczniu 1945 roku.
Funkcjonowało już od sierpnia 1944 roku. W terenie reprezentowane przez Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego, potocznie nazywano ich urzędem bezpieczeństwa.
Ministerstwo było powołane do:
a) niszczenia przeciwników politycznych, zbrojnego podziemia działającego
przeciwko władzy komunistycznej w Polsce, kościoła katolickiego;
b) objęto ścisłą inwigilacją, czyli śledzeniem, zbieraniem informacji,
szantażowaniem większość obywateli państwa, których uznano za wrogów;
c) stosowano szeroka skale tortur, wyroki były z góry ustalane przez władzę.
3. Jak doszło do przecieku informacji na Zachód Europy o zbrodniczej roli Urzędu
Bezpieczeństwa?
W 1953 roku Józef Światło uciekł na Zachód. Tam przez rozgłośnię „Radio Wolna
Europa” przekazywał informacje dotyczące działalności Urzędu Bezpieczeństwa.
Podał wiadomości odnoszące się do: metod przesłuchań (jakie stosowano tortury),
jak dokonywano egzekucji na więźniach, nazwisk oprawców. Fakty te dotarły do
Polski. Polacy byli zszokowani tymi informacjami, mimo, iż wiele z nich
przeciekało przez mury więzień.
Zapisz odpowiedzi na pytania w zeszycie.
1. W jakim celu zorganizowano referendum?
2. W jakim celu powołano Urząd Bezpieczeństwa?

