Temat lekcji: Utrwalenie rządów komunistycznych Polsce.
Zawiera pracę domową – na końcu
Podręcznik strony: 322-327
Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty:
1. Referendum ludowe 1946
a. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
b. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej
zaprowadzonego przez reformę rolną i
gospodarki krajowej, z zachowaniem
prywatnej?
c. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic
i Nysie Łużyckiej?

Konstytucji ustroju gospodarczego,
unarodowienie podstawowych gałęzi
ustawowych uprawnień inicjatywy
Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze

2. Wybory do Sejmu 1947
3. Walka komunistów ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym
a. żołnierze wyklęci
4. Walka z UPA i Akcja „Wisła”
Proszę zapoznać się z treścią podręcznika.
W uzupełnieniu podręcznika:
Ad. 1.
Referendum z zorganizowane przez komunistów miało być próba generalną przed mającymi
odbyć się w 1947 roku wyborami do sejmu. Chodziło o to by:
1. Pokazać społeczności międzynarodowej jak wielkim poparciem w Polsce cieszą się
komuniści
2. Udoskonalić metody fałszerstw wyborczych, tak, by niezależnie od prawdziwych
wyników osiągnąć spektakularny sukces.
Ponieważ komuniści nawoływali do głosowania 3xTAK, to opozycja antykomunistyczna
nawoływała do głosowania na NIE odnoście pytania o Senat.

W ramach przygotowań do przeprowadzenia i sfałszowania referendum Biuro Polityczne PPR
powołało w marcu 1946 Państwową Komisję Bezpieczeństwa. Zadaniem jej była m.in.
likwidacja podziemia niepodległościowego i skrytobójcze mordowanie polityków PSL.
Operację sfałszowania referendum organizowała ekipa funkcjonariuszy MGB ZSRR pod
dowództwem płk Arona Pałkina. Zajęła się głównie fałszowaniem i preparowaniem
dokumentów referendalnych. Skalę i metody fałszowania referendum przez 15 osobową ekipę
MGB pod kierownictwem Arona Pałkina zbadał Nikita Pietrow:

Po referendum od nowa napisano 5994 protokoły z obliczonymi głosami i podrobiono około 40
tysięcy podpisów członków komisji obwodowych. Siemion Dawydow dostawał paczki z
protokołami z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za pośrednictwem Stanisława
Radkiewicza – i przekazywał je grupie Pałkina. Nowe protokoły wracały tą samą drogą. (… )
Jak stwierdzono w [przesłanym 30 sierpnia] raporcie dla Stalina , w wyniku pracy specjalistów
z Moskwy odsetek Polaków, który udzielili twierdzącej odpowiedzi na pierwsze pytanie wzrósł
do 50-60% (zależnie od województwa), podczas gdy w oryginalnych protokołach wynosił on w
rzeczywistości 1-15 procent. W nowych protokołach zwiększono także liczbę twierdzących
odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie. Pracę zakończono 27 sierpnia 1946, a nazajutrz cała
grupa wyjechała do Moskwy.

Kolor czerwony – odpowiedzi na NIE, kolor zielony – odpowiedzi na TAK
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_1946_roku

Ad.3.
Zapoznaj się dokładnie ze zdjęciem zamieszczonym w podręczniku – strona 324.
Ad4.
W nawiązaniu do Akcji „Wisła” proszę zapoznać się z wywiadem jakiego udzielił Prezes IPN
Jarosław szarek w 2017 roku. Wywiad dotyczy zarówno genezy akcji jak i jej skutków. LINK:
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezes-ipn-za-akcje-wisla-odpowiadaja-strukturykomunistycznego-panstwa/g2tkm1z

Praca domowa.
Proszę omówić pisemnie w zeszycie zagadnienie „żołnierze wyklęci” (skąd nazwa, kim byli,
co robili, podać jakieś przykłada itd.)
Po wykonaniu pracy domowej proszę zrobić jej zdjęcie i wysłać w pliku jpg na adres:
czajkazspipow@wp.pl
WAŻNE!!!

W temacie wiadomości w DOKŁADNIE TAKIEJ KOLEJNOŚCI proszę wpisać: klasa (np. I
TRWg, I TISg, I TBg), nazwisko, imię, nr z dziennika.

Podręcznik strony: 318-322
Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty:
1. Polska w nowych granicach.
a. „Ziemie Odzyskane”
b. Repatrianci
2. Przejmowanie przez komunistów władzy na ziemiach polskich
a. Działalność Rządu Tymczasowego
3. Proces szesnastu
4. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

Czytając podręcznik s.318-320 proszę zwrócić uwagę na pojęcie „Ziemie Odzyskane” oraz
pojęcie „Kresy”. Dodam że „kresy” to wschodnie województwa utracone przez Polskę po
II wojnie światowej. Tereny te doskonale są widoczne na mapce s. 319. Wprawdzie
województwa te nie są opisane, ale były to województwa: wileńskie, nowogródzkie,
poleskie, wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie. Na mapce widać też
wspomniane Ziemie Odzyskane, czyli tereny z głównymi miastami: Olsztyn, Koszalin,
Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Opole – generalnie tereny dzisiejszych Warmii i Mazur,
Pomorze, Pomorze Zachodnie, zachodnia Wielkopolska, Ziemia Lubuska, tereny woj.
śląskiego i opolskiego.

Proszę zwrócić uwagę na kierunki migracji i przesiedleń ludności – mapka.
Wynika z niej, że Polacy z województw południowych na kresach osiedlali się głównie na
terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. Ci mieszkający w środkowej i północnej części
Kresów osiedlali się głównie na Warmii i Mazurach oraz na wybrzeżu. Do Polski powracali
też Polacy przebywający na Terenie Niemiec – głównie pracownicy przymusowi.. Ludność
pochodzenia ukraińskiego, która zamieszkiwała ziemie polskie, albo przesiedlała się na
teren Ukrainy i weszli w skład ZSRR lub też zostając w Polsce rozsiedlani byli na Ziemiach
Odzyskanych. Oczywiście narodowości takie jak Białorusini i Litwini, którzy
zamieszkiwali w Polsce, po zmianie granic migrowali w większości na tereny swoich
republik wchodzących w skład ZSRR.
Do Polski wracali również Polacy z Terenu ZSRR, którzy byli wcześniej w radzieckich
więzieniach i łagrach.
Odsyłam Was do strony IPN poświęconej „procesowi szesnastu”:
https://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12457,18-czerwca-1945-roku-w-Moskwie-rozpoczalsie-pokazowy-proces-szesnastu-przywodco.html
Poniżej jest link, do dokumentu pokazującego fragment „procesu szesnastu:
https://www.youtube.com/watch?v=1UUlxos3Ce4&feature=emb_logo

Po zapoznaniu się z fragmentem podręcznika dotyczącym Tymczasowego Rządu Jedności
Narodowej, bardzo proszę odwiedzić stronę IPN poświęconą tej tematyce:
https://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12530,28-czerwca-1945-roku-powstal-TymczasowyRzad-Jednosci-Narodowej-wymuszony-przez-.html

