
Klasa VIII – 20. 04. 2020 r.

1. Zapisz temat w zeszycie : Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

2. Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 162-166 )

3. Przepisz notatkę do zeszytu ( lub wydrukuj i wklej )

 
• 5 III  1953 roku zmarł Jo� zef Stalin, a w połowie lat 50 rozpoczął się w 
Polsce proces destalinizacji. Stopniowe odchodzenie od modelu stalinowskiego 
nazywano tez'  mianem odwilży. Charakteryzowało się ono złagodzeniem 
terroru. Wiosną 1956 roku na mocy amnestii uwolniono kilka tysięcy więz�nio� w 
politycznych, zmalał tez'  nacisk na two� rco� w kultury i zelz'ała cenzura. Zezwolono 
dziennikarzom na krytykowanie władzy i stalinizmu. W marcu 1956 roku zmarł 
pierwszy sekretarz KC PZPR – Bolesław Bierut, a jego następcą został Edward 
Ochab.
• 28 - 30 czerwcu 1956 roku w Poznaniu doszło do buntu społecznego 
przeciwko władzy komunistycznej. Robotnicy domagali się wolnos�ci i poprawy 
warunko� w z'ycia. Władza brutalnie stłumiła protest, od kul zginęło ponad 50 
oso� b.
• W paz�dzierniku 1956 roku pierwszym sekretarzem KC PZPR został 
Władysław Gomułka. Okres sprawowania przez niego władzy nazywany jest 
małą stabilizacją, charakteryzował się częs�ciowym odejs�ciem od polityki 
represji w zamian za spoko� j społeczny. 

4. Przeczytaj teksty źródłowe ze strony 164 i 165 ( Przemówienie Władysława 
Gomułki … i  List 34 ) i odpowiedz na pytania znajdujące się pod tektami w zeszycie
przedmiotowym

klasa VIII – 23. 04. 2020 r. 

1. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat : Konflikt państwa z Kościołem.

2. Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 167 – 170 ) i wykonaj w zeszycie zadania 

• Uzupełnij tabelę.



Obchody 1000-lecia istnienia państwa polskiego
Działania Kościoła w ramach obchodów

Milenium 
Działania władz państwowych w ramach

obchodów Tysiąclecia  

• Uzupełnij tekst . W ostatnim zdaniu wyraź swoją opinię.

W roku ……… polscy biskupi wystosowali do biskupów ………………………. list.
Zawarli w tym liście słynne zdanie : „ …………………………………………….”. 
Było to wezwanie, aby dwa narody, polski i ……………………. , pojednały się 
mimo swej trudnej przeszłości. Władze wykorzystały ten gest do podjęcia próby 
osłabienia wpływów Kościoła wśród Polaków. Biskupów polskich oskarżono o 
…………………………………….. . W mojej opinii biskupi polscy podjęli 
………………….. decyzję , ponieważ ………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. . 

Uwaga ! Prace wykonaj do piątku ( 24. 04. 2020 r. ) i prześlij na adres mailowy. 
( kolejne  5 z nich zostanie ocenionych )




