
kl.8 Historia 

Temat: Od stalinizmu do małej stabilizacji cz.1 

 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str.168-170. 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 

1. Sytuacja w Polsce po śmierci Józefa Stalina 

a. Bolesław Bierut powierzył urząd premiera Józefowi Cyrankiewiczowi 

b. uległ osłabieniu terror 

terror (łac. terror - strach) - sposób działania państwa polegający na wykorzystaniu przez aparat 

państwowy różnorodnych form i metod stosowania przemocy, której celem jest szerzenie strachu 

wśród członków społeczeństwa i wywołanie psychozy niepewności i zagubienia; terror najczęściej 

stosują państwa totalitarne jako strategię zastraszania, łamania oporu oraz zmuszania społeczeństwa 

do bezwzględnego posłuszeństwa. 

 

c. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) przemianowano na Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych (MSW) 

d. zmiany w nastrojach społecznych 

– Adam Ważyk opublikował Poemat dla dorosłych, którego treść była sprzeczna z założeniami 

socrealizmu 

– aktywnie działało młodzieżowe pismo „Po Prostu” 

e. po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 r. I sekretarzem PZPR został Edward Ochab 

2. Prześladowania Kościoła katolickiego: 

a. w 1953 r. aresztowano prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

Wyszyński Stefan (1901-1981) - prymas Polski; przed wybuchem wojny był profesorem Wyższego 

Seminarium Duchownego we Włocławku; w czasie okupacji wykładał na tajnym Uniwersytecie 

Warszawskim, a w czasie powstania warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej; po wojnie został 

biskupem ordynariuszem lubelskim, w 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz 

prymasem Polski, a w 1953 - kardynałem; był stanowczym obrońcą Kościoła i wolności religijnych - 

nie uznał dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych, za co został internowany (1953-56); działał na 

rzecz odnowy życia religijnego i polsko-niemieckiego pojednania; doprowadził do ustanowienia 

nowych diecezji na tzw. Ziemiach Odzyskanych; wśród wiernych Kościoła katolickiego cieszył się 

ogromnym autorytetem - jest określany mianem Kardynała Tysiąclecia. 

 

3. Poznański Czerwiec 1956 r. 

a. w pierwszej połowie 1956 r. nastąpiło złagodzenie polityki władz 

– władze ogłosiły amnestię dla więźniów politycznych 

amnestia - powszechny akt łaski polegający na całkowitym darowaniu lub złagodzeniu kar 

orzeczonych za określone przestępstwo lub wobec określonej kategorii sprawców. 

 

– cenzura uległa złagodzeniu 

cenzura - kontrola publicznego przekazywania informacji oraz urząd państwowy lub kościelny 

utworzony w celu sprawowania tej kontroli; cenzura stanowi ograniczenie wolności wyrażania 

poglądów (wolności słowa) oraz rozpowszechniania informacji (wolności druku). 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/646-stalin-jozef
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1010-bierut-boleslaw
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/629-terror
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1024-wyszynski-stefan
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/887-amnestia
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/887-amnestia
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2322-cenzura


 

– wśród Polaków rozpowszechniły się informacje o treści tzw. referatu Chruszczowa 

b. sytuacja ekonomiczna społeczeństwa nie poprawiła się w zadowalającym stopniu 

c. 28 VI 1956 r. robotnicy Zakładów Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego ogłosili 

strajk i przeprowadzili masową manifestację przed budynkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR 

d. w wyniku walk zginęło ok. 70 osób (wśród ofiar był 13-letni Romek Strzałkowski) 

 

 

Zad. domowe  

Wyjaśnij przyczyny i znaczenie wydarzeń czerwcowych w Poznaniu w 1956 r. ( przypominam , że na 

pytanie problemowe odpowiadamy zgodnie z pytaniem i całymi zdaniami - bez podpunktów, 

myślników itp). 

 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/983-chruszczow-nikita

