
Lekcja 

Temat: Za żelazną kutyną 

1. ZSRS po II wojnie światowej - filar obozu komunistycznego i supermocarstwo 

a. Powiększenie terytorium  

 Polskie Kresy Wschodnie 

 Kraje Bałtyckie (Litwa, Łotwa Estonia) 

 Ruś Zakarpacka, Besarabia 

b. Polityka sowiecka na zajętych terenach – integracja gospodarcza i polityczna z ZSRS połączona z 

rusyfikacją 

 Wyniszczanie lokalnych elit 

 Przesiedlenia i kolonizacja rosyjska 

 Wprowadzanie urzędowego języka rosyjskiego 

c. Polityka wewnętrzna ZSRS 

 Represje wobec jeoców wojennych i żołnierzy powracających z frontu - żdanowszczyzna (Andriej 

Żdanow) 

 Rozwój przemysłu zbrojeniowego kosztem innych gałęzi gospodarki (klęka głodu na Ukrainie) 

d. Budowanie wpływów sowieckich w krajach Europy zachodniej 

 Wrzesieo 1947 – spotkanie komunistów europejskich w Szklarskiej Porębie (m.in. Włochy, 

Francja) i powołanie Kominformu do koordynacji działao partii komunistycznych w Europie 

zmierzających do przejęcia władzy  

2. Jugosławia  

 wyzwolona niemal w całości przez partyzantkę komunistyczną Josipa Broz – Tito, funkcjonowała 

w oparciu o własny, niezależny od Moskwy model komunizmu  

3. Budowanie wpływów sowieckich w tzw. krajach demokracji ludowej (Europa Środkowo – Wschodnia) 

a. Polityka: 

 Przejęcie władzy przez lokalne partie komunistyczne 

 Wprowadzanie konstytucji wzorowanych na sowieckiej 

 Krwawe represje i terror wobec przeciwników władzy 

b. Gospodarka: 

 Centralne planowanie 

 Nacjonalizacja przemysłu i handlu 

 Kolektywizacja rolnictwa 

 Utworzenie RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) 

c. Społeczeostwo 

 Zmiany w systemie edukacji i programach nauczania 

 Ateizacja społeczeostwa 

4. Śmierd Stalina i „odwilż” w bloku komunistycznym 

a. 5 III 1953 r. – śmierd Józefa Stalina 

b. Zmiana polityki przez Ławrientija Berię 

 Amnestia dla więźniów politycznych 

 Zakaz tortur podczas śledztw 

 Planowanie większej autonomii dla republik sowieckich 

 Odprężenie w stosunkach międzynarodowych i wycofanie wojsk z NRD 

c. Zabójstwo Berii i kontynuacja polityki destalinizacji przez Nikitę Chruszczowa  

 XX Zjazd KPZS i tajny referat Chruszczowa, w którym jednoznacznie skrytykował  Stalina (II 1956 ) 

 Amnestie dla więźniów, rehabilitacja skazanych 

 Złagodzenie cenzury 



 Ograniczenie wydatków na zbrojenia i wzrost produkcji dla potrzeb ludności 

d. W 1955 r. kraje tzw. demokracji ludowej utworzyły Układ Warszawski, w skład którego weszły: 

 ZSRS, Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Polska, 
Rumunia, Węgry 

5. Powstanie węgierskie 

a. Okoliczności 

 Śmierd Stalina i początek odwilży w bloku wschodnim 

 Reformy gospodarcze i polityczne premiera Węgier Imre Nagy 

b. Przebieg 

 1955 r – odsunięcie Imre Nagy od władzy 

 23 X 1956 r. – demonstracje Węgrów popierające przemiany demokratyczne w Polsce 

 Starcia zbrojne z policją i wojskiem sowieckim  

 Nowy rząd Imre Nagy deklaruje wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego 

c. Interwencja sowiecka 

 Powołanie podległego Sowietom rządu węgierskiego 

 Interwencja zbrojna wojsk sowieckich i krwawe stłumienie powstania 

 Wyrok śmierci na Imre Nagy 

6.  Polityka zagraniczna ZSRS za rządów Nikity Chruszczowa 
a. Pierwsze lata rządów Chruszczowa przebiegały pod znakiem odprężenia 

 zakooczono wojnę w Korei 

 ZSRS zawarł traktat pokojowy z Austrią 

 poprawiły się stosunki ZSRS ze Stanami Zjednoczonymi 
b. Po stłumieniu powstania węgierskiego polityka ZSRS ponownie stała się bardziej agresywna 

 Biernośd paostw zachodnich wobec powstania na Węgrzech 

 1 V 1960 r. – zestrzelenie amerykaoskiego samolotu szpiegowskiego U2 
 


