Temat lekcji: Walka o władzę w powojennej Polsce.

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

