
kl.8 

Temat :Temat: Od stalinizmu do małej stabilizacji cz.2 
 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str.171-174. 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 

1.Polski Październik 

a. w październiku 1956 r. odbyło się VIII Plenum KC PZPR 

– funkcję I sekretarza KC PZPR powierzono Władysławowi Gomułce 

– wybór Gomułki zaakceptował Nikita Chruszczow, który osobiście przyleciał do Warszawy 

b. w pierwszym okresie rządów Gomułki nastąpiła poprawa sytuacji w kraju 

– uwalniano kolejnych więźniów politycznych i zrehabilitowano niesłuszni skazanych 

– władze zrezygnowały z przymusowej kolektywizacji 

– poprawie uległy stosunki z Kościołem – m. in. uwolniono prymasa Stefana Wyszyńskiego i innych 

duchownych 

– został zreformowany aparat bezpieczeństwa – utworzono Służbę Bezpieczeństwa (SB) 

– zmniejszono wpływy oficerów sowieckich w wojsku polskim 

– władze umożliwiły powrót do ojczyzny Polaków, którzy dotąd przebywali w ZSRS 

c. już w 1947 r. Władysław Gomułka zahamował procesy demokratyzacyjne. 

3.Okres rządów Władysława Gomułki umownie nazywany jest „małą stabilizacją” 

a. wydarzenia w dziedzinie kultury: 

– dzięki wybitnym reżyserom (Andrzej Wajda, Andrzej Munk) sławę zyskała tzw. polska szkoła 

filmowa 

– silną pozycję zdobył tygodnik „Polityka” 

b. sytuacja bytowa ludności w okresie planu pięcioletniego (1956-1960) 

– poprawiło się zaopatrzenie ludności w towary pierwszej potrzeby 

– rozpoczęto produkcję samochodów marki Syrena i Fiat 125 

c. wzrosła aktywność Polski na arenie międzynarodowej 

– w 1957 r. Adam Rapacki zgłosił plan strefy bezatomowej w Europie Środkowej, ale nie 

został przyjęty 

– w 1970 r. Polska podpisała z RFN układ graniczny – RFN uznała granicę na Odrze i 

Nysie Łużyckie 

4. Polityka państwa wobec Kościoła 

a. wrogość komunistycznych władz wobec Kościoła wynikała z 

– dążenia władz do wykluczenia religii z życia społecznego 

– dążenia do wychowania młodego pokolenia w duchu ateizmu 

– rywalizacji z prymasem Stefanem Wyszyńskim o wpływy w społeczeństwie 

b. Władysław Gomułka od 1958 r. zaczął zaostrzać politykę wobec Kościoła 

– zostały zlikwidowane lekcje religii w szkołach 

– władze utrudniały remonty kościołów i budowę nowych 

– kleryków powoływano do wojska, gdzie podlegali nachalnej indoktrynacji 

– urzędnikom, wojskowym i milicjantom zakazywano uczestniczenia w życiu religijnym 
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c. władze komunistyczne z wrogością odniosły się do orędzia biskupów polskich z 1965 r. 

skierowanego do biskupów niemieckich ponieważ zawierały one słowa: „udzielamy 

przebaczenia i prosimy o nie” 

d. polem rywalizacji państwa z Kościołem stały się obchody Tysiąclecia Chrztu 

Polski (1966 r.) 

– Kościół zorganizował peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 

– władze zorganizowały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

 

Zadanie domowe :  Wykonaj temat w zeszycie ćwiczeń str. 78-79 i zad.1 ze str.80 

 


