Stalinizm w Polsce (1944-1956)
Konspekt lekcji historii - opracowanie dr Maria Stinia (Kraków)
Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w latach 1944-1956.
Cele operacyjne:
Uczeń zna daty: 1944-1945 (przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce), 1948
(powstanie PZPR, nowy etap stalinizacji Polski), 1953 (śmierć Stalina), 1956 (koniec
okresu stalinowskiego),
Rozumie i stosuje pojęcia: stalinizm, Plan 6-letni, socrealizm, industrializacja, nomenklatura,
proces pokazowy, „zbrodnia sądowa”,
Wie kim byli: Witold Pilecki, August Emil Fieldorf „Nil”, Bolesław Bierut,
Rozwija skróty: PPR (Polska Partia Robotnicza), PZPR (Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza), UB (Urząd Bezpieczeństwa), WiN (Wolność i Niezawisłość), NSZ
(Narodowe Siły Zbrojne),
Potrafi wskazać przejawy zaleŜności Polski od ZSRR - przyjęcie wzorców politycznych z
ZSRR (ustrój, konstytucja); udział oficerów radzieckich w aparacie przemocy,
uzaleŜnienie gospodarcze (realizacja zamierzeń gospodarczych zgodnie z wytycznymi z
ZSRR),
Przedstawia zasady podejmowania decyzji uzaleŜnione od czynników politycznych (rola
PPR, PZPR),
Zna przejawy ingerencji polityki w wszystkie dziedziny Ŝycia,
Określa sposoby propagandowego oddziaływania na społeczeństwo,
Podaje przykłady represji wobec społeczeństwa i zbrodni sądowych,
Rozumie cynizm i bezwzględność działań komunistów.

Metody: wykład, rozmowa nauczająca, jigsaw (układanka).
Środki dydaktyczne: podręcznik, „mapa pojęć”, materiały źródłowe.
Tok lekcji:
I. [3 min.] Rekapitulacja wtórna.
Jak ukształtowała się sytuacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu II
wojny światowej?
- wprowadzanie porządku pojałtańskiego: podział Niemiec, zmiany granic, przesiedlenia,
włączenie Polski w radziecką strefę wpływów,
- przejmowanie władzy przez komunistów na ternach zajętych przez wojska ZSRR,
- tworzenie przez ZSRR systemu państw satelickich,
- podział Europy na dwie strefy wpływów – „Ŝelazna kurtyna”.
II.
[2 min.] Ogniwo wiążące
Nauczyciel informuje o przebiegu lekcji i omawia sposoby jej realizacji. Podkreśla, że o
sukcesie lekcji decydować będzie zaangażowanie uczniów, których zadaniem będzie nauczyć
koleżanki i kolegów tego, czego sami się na tej lekcji nauczą.

III.

Wprowadzenie nowych treści

[5 min] Nauczyciel przedstawia informacje, jakimi metodami komuniści w Polsce dąŜyli
do przejęcia pełni władzy oraz opisuje przebieg wydarzeń w latach 1944-1947
(wykład):
- eliminowanie opozycji i działaczy niepodległościowych – aresztowanie przywódców
polskiego państwa podziemnego („proces szesnastu” w Moskwie w 1945 r.),
- wprowadzenie restrykcyjnego prawa,
- terror i represje,
- dezinformacja społeczeństwa: amnestia dla Ŝołnierzy podziemia, pozorny kompromis
z Kościołem,
- reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu – osłabienie ekonomicznego znaczenia elit,
- sfałszowanie referendum w 1946 roku i wyborów w roku 1947,
- marginalizacja roli rządu polskiego na emigracji, poprzez uzyskanie akceptacji dla
swoich rządów na arenie międzynarodowej,
- likwidacja legalnej opozycji.

[10 min] Praca w grupach:
Grupa I - sytuacja polityczna w Polsce w latach 1948-1956 (załącznik nr 1)
Na podstawie podręcznika oraz tekstów dodatkowych określ, kto sprawował władzę w Polsce
(instytucje, osoby). Jakie były najwaŜniejsze akty prawne wydane w tym okresie?
Przewidywane odpowiedzi:
- powstanie PZPR,
- ośrodek decydencki Komitet Centralny PZPR oraz jego Biuro Polityczne,
- Bolesław Bierut - prezydent i przywódca PZPR,
- budowa systemu monopartyjnego, rozwój ilościowy PZPR, równocześnie
pozostawienie partii o charakterze fasadowym dla zachowania pozorów
wielopartyjności.
Konstytucja z 1952 roku:
- zmiana nazwy państwa: PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa),
- wprowadzenie zasad gospodarki planowej do konstytucji oraz zapowiedź likwidacji
poszczególnych grup społecznych,
- brak gwarancji praw obywatelskich,
- zerwanie z trójpodziałem władzy na rzecz zasady jednolitości władzy państwowej,
- charakter propagandowy, wzorowana na radzieckiej z 1936 r.

Grupa II - sytuacja gospodarcza w Polsce (załącznik nr 2)
Na podstawie posiadanej wiedzy, podręcznika oraz tekstów źródłowych zastanów się, jaka
była sytuacja gospodarcza Polski oraz przedstaw zasady gospodarcze i cele ekonomiczne
komunistów w Polsce.
Przewidywane odpowiedzi:

- bardzo trudna sytuacja gospodarcza, kraj był zniszczony wojną,
- komuniści w latach 1944-48 dąŜyli do przejęcia na własność majątków ziemskich oraz
przedsiębiorstw (nacjonalizacja)
- przekształcali gospodarkę wolnorynkowa(podaŜ pobyt) na centralnie planowaną, czyli
kontrolowaną przez państwo, (ceny wyznaczali urzędnicy),
- dąŜono do likwidacji własności prywatnej
- odrzucenie planu Marshalla,
- Plan 6-letni – industrializacja, inwestycje,
- skutek - uzaleŜnienie materialne mieszkańców od władz komunistycznych.

Grupa III - propaganda i indoktrynacja komunistyczna (załącznik nr 3)
Na podstawie ilustracji podręcznikowych i materiałów źródłowych omów, w jaki sposób
komuniści oddziaływali propagandowo na społeczeństwo polskie. Zwróć uwagę na
propagandowe teksty z epoki - jaką retoryką się w nich posługiwano?
Przewidywane odpowiedzi:
- prowadzenie szerokiej działalności propagandowej w środkach masowego przekazu
oraz w edukacji, włączanie w działania propagandowe dzieci i młodzieŜy,
- ataki propagandowe na rząd polski na emigracji (haniebne porównania do działań
hitlerowców),
- budowanie wokół osoby B. Bieruta „kultu jednostki”,
- fałszowanie historii dla celów politycznych (przykład Katynia),
- angaŜowanie pisarzy, poetów, malarzy, aby wychwalali sukcesy w budowie socjalizmu,
- sztuka w słuŜbie systemu: wiersze, pieśni, obrazy propagandowe.
Grupa IV – prawne narzędzia sprawowania władzy przez komunistów (załącznik nr 4)
Na podstawie posiadanej wiedzy, podręcznika oraz materiałów źródłowych scharakteryzuj
działalność komunistycznego „wymiaru sprawiedliwości”.
Przewidywane odpowiedzi:
- rozbudowa aparatu represji – specjalne sądy karne i wojskowe powołane do likwidacji
opozycji, rozwój struktur lokalnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz
innych instytucji które wykorzystywano do walki z działaczami
niepodległościowymi np. Komisja Specjalna do Walki z NaduŜyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym (1945–1954),
- nie korzystanie przez prezydenta Bieruta z przysługującego mu prawa łaski.

Grupa V – komunistyczne zbrodnie sądowe (załącznik nr 5)
Na podstawie materiałów źródłowych wyjaśnij pojęcie „zbrodnia sądowa”, dokonaj bilansu
represji wobec społeczeństwa polskiego oraz przedstaw sylwetki wybranych bohaterów.
Przewidywane odpowiedzi:
- definicja zbrodni sądowej: uŜywanie przepisów prawa do likwidacji przeciwników
politycznych,
- aresztowanie z powodów politycznych blisko 250 tys. osób,
- losy Witolda Pileckiego, gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, Alicji Wnorowskiej.

[14 min] Uczenie innych - Jigsaw
Następuje drugi podział na grupy. W skład kaŜdej grupy wchodzi jeden przedstawiciel
poprzedniego zespołu. Uczniowie kolejno relacjonują, czego nauczyli się w poprzednim
etapie pracy.

IV.

[10 min] Rekapitulacja pierwotna:

Uczniowie wspólnie z nauczycielem sporządzają notatkę z lekcji w formie „mapy pojęcia”.

Co to jest?
Komunistyczny system politycznoprawny istniejący w Polsce
w latach 1944-1956
Jakie to jest?
(cechy, właściwości)

Jakie to jest?
(cechy, właściwości)

Stalinizm
w
Polsce

Jakie są tego przykłady?

Na zakończenie lekcji nauczyciel z uczniami dokonuje krótkiej refleksji na temat: Na czym
polegał tragizm Ŝołnierzy podziemia niepodległościowego w powojennej polskiej
rzeczywistości?
V.

[1 min.] Zadanie domowe:

Sporządź notatkę dla Radia Wolna Europa informującą o procesie gen. E. Fieldorfa „Nila”.

ANEKS
Załącznik nr 1.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1952 (fragm.)
Art 1.
1. Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej.
2. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza naleŜy do ludu pracującego miast i wsi.
Art 3.
Polska Rzeczpospolita Ludowa:
1) stoi na straŜy zdobyczy polskiego ludu pracującego miast i wsi, zabezpiecza jego władzę
i wolność przed siłami wrogimi ludowi,
2) zapewnia rozwój i nieustanny wzrost sił wytwórczych kraju przez jego uprzemysłowienie,
przez likwidację zacofania gospodarczego, technicznego i kulturalnego,
3) organizuje gospodarkę planową, opierając się na przedsiębiorstwach stanowiących
własność społeczną,
4) ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, Ŝyjące z wyzysku robotników i chłopów,
5) zabezpiecza stały wzrost dobrobytu, zdrowotności i poziomu kulturalnego mas ludowych,
6) zapewnia wszechstronny rozwój kultury narodowej.
Źródło: http://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej

Bolesław Bierut (1892-1956) – działacz komunistyczny, agent NKWD, przewodniczący
KRN, prezydent Polski w latach 1947-1952, od 1952 r. premier PRL. Odpowiedzialny za
stosowanie i utrzymywanie systemu represji wobec społeczeństwa polskiego. Nadzorował
fałszowanie referendum w 1946 r. i wyborów w 1947 roku. Bezpośrednio odpowiedzialny za
uwięzienie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją działalnością przyczyniał się do
pogłębienia uzaleŜnienia Polski od Związku Radzieckiego.

Załącznik nr 2.
Plan sześcioletni (1950-1956)
(…) Przemysł
Korekta wskaźników produkcyjnych, dokonana na skutek sytuacji międzynarodowej narastanie tzw. zimnej wojny i wynikającej z tego szybkiej militaryzacji gospodarki,
spowodowała, iŜ większa koncentracja nakładów na przemysł cięŜki i zbrojeniowy oznaczała
powaŜne zaniedbania w innych sektorach produkcyjnych.
Władza ludowa zdecydowała się większość nakładów inwestycyjnych skupić na przemyśle.
UmoŜliwiło to rozbudowę przemysłu maszynowego i hutnictwa (podstawa produkcji
zbrojeniowej), a takŜe narodziny nowych gałęzi produkcji min. przemysł tworzyw
sztucznych, przemysł stoczniowy, samochodowy. Ponadto w oparciu o dostawy i przestarzałe
radzieckie technologie rozpoczęto wielkie inwestycje w postaci budowy ogromnych zakładów
przemysłowych m.in. (…) kombinat metalurgiczny im. Lenina w Nowej Hucie, huta
w Częstochowie.
(…) Rolnictwo

ZałoŜenia planu 6-letniego w duŜym stopniu pogorszyły sytuację w polskim rolnictwie.
W momencie, zniszczenia prywatnego sektora handlu, rolnictwo pozostało jedyną dziedziną
nie podporządkowaną władzy ludowej. Ogromne nakłady finansowe przeznaczane na rozwój
przemysłu, w szczególności cięŜkiego, doprowadziły do ogromnych obciąŜeń podatkowych
terenów wiejskich. JuŜ na początku 1950 roku wzrósł podatek gruntowy, który dotkliwie
odczuły duŜe i najbardziej efektywne gospodarstwa rolne, które zaczęły być określane
"kułackimi".
Ponadto w 1952 roku władza ludowa przywróciła dostawy obowiązkowe do miast: zboŜa,
mięsa, mleka, przywrócono planowy skup zboŜa, który polegał, iŜ normę przeznaczoną do
skupu określano na podstawie powierzchni jak i jakości ziemi ornej. Chłopi zmuszeni do
odsprzedawania produktów rolnych czynili to po cenach o mniejszych niŜ na rynku.
W sposób doprowadzono do stopniowego załamywania się produkcji rolnej.
Źródło: http://historia.gazeta.pl/historia/1,101077,6900225,Gospodarka_PRL_okres_lat_1950_1955_.html

Załącznik nr 3.
18 kwietnia 1952 roku przypadały 60 urodziny Bieruta. JuŜ na kilka tygodni przed tą
„wiekopomna” chwilą, prasa rozpoczęła propagandową ofensywę. Kto Ŝyw składał głowie
państwa odpowiednie przyrzeczenia i deklaracje. Niemal wszystkie instytucje podejmowały
urodzinowe zobowiązania. Były równieŜ pojedyncze zobowiązania. (…) Szczególną
aktywność wykazywała kadra pedagogiczna, a co za tym idzie, równieŜ uczniowie.
„Wielkiemu Przyjacielowi i Opiekunowi młodzieŜy polskiej” składano najróŜniejsze
obietnice dotyczące przepracowania w czynie społecznym dodatkowych godzin,
popularyzowania wiedzy rolniczej, języka rosyjskiego itd. Oficjalnie, zobowiązania złoŜyło
ponad 18 tysięcy szkół. Absurd gonił absurd. Pracownicy internatu w Mławie zobowiązywali
się wykorzystywać dokładniej odpadki pokonsumpcyjne i przez to zwiększyć liczbę
hodowanych świń o 3 sztuki. Uczniowie z Piotrkowa Trybunalskiego obiecali, Ŝe trzykrotnie
odwiedzą spółdzielnię produkcyjną celem „[…] rozrzucenia kretowisk na łące o powierzchni
14 ha”. Kadra polskich kolarzy zobowiązała się do dobrego przygotowania się do Wyścigu
Pokoju. Urodziny Bieruta musieli świętować teŜ najmłodsi. Na łamach pisma dla dzieci
„Świerszczyk – Iskierki” równieŜ padały zobowiązania. „My klasa II i Aneczka z klasy I
zobowiązujemy się do 18 kwietnia przeczytać 32 ksiąŜki z naszej biblioteki szkolnej.
Źródło: http://www2.polskieradio.pl/historia/artykul.aspx?s=ludzie&id=44985

(…) Wiosną 1943 r. emigracyjny „rząd” stał się bezpośrednio tubą hitlerowskiej propagandy
rozpoczynając na terenie międzynarodowym podłą kampanię oszczerstw przeciwko
Związkowi Radzieckiemu zmierzającą do rozbicia – zgodnie z pragnieniami hitlerowców –
wojennego bloku Anglii, Ameryki i ZSRR. Taką wielką dywersją polityczną była rozpętana
przez propagandę goebbeslowską, dogadzająca imperialistycznym, antyradzieckim
ugrupowaniom na Zachodzie, gorliwie podchwycona przez polską reakcję, ohydna
prowokacja antyradziecka – osławiona sprawa faszystowskiej zbrodni hitlerowców na
oficerach polskich w Katyniu. „Rząd” londyński natychmiast skwapliwie podchwycił
i czynnie poparł prowokację Goebbelsa ujawniając w ten sposób swoje prohitlerowskie
oblicze. To jawne poparcie dla prowokacyjnych, antyradzieckich posunięć rządu
hitlerowskiego spowodowało zerwanie przez rząd radziecki stosunków dyplomatycznych
z rządem polskim 25 IV 1943 r. Emigracyjny rząd polski w Londynie ujawnił się jako
antyradziecka czołówka najbardziej agresywnych kół reakcji anglo-amerykańskiej.
Źródło: Historia Polski 1864-1945. Materiały do nauczania w klasie XI, red. ś. Kormanowa, Warszawa
1953, s. 425.

A. Mandalian, Śpiewam pieśń o walce klasowej
Jeśli traktor nie może orać,
jeśli siew nie osiągnie skutku,
jeśli łamie się w ręku norma,
a od majstra zalatuje wódką,
Jeśli zamarł warsztatu ruch,
spalił serce motor –
to fakt, że działa klasowy wróg.
Walka trwa.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Boles%C5%82aw_Bierut_w%C5%9Br%C3%B3d_dziatwy_1951.jpg&filetimestamp
=20100807141835

Włodzimierz Słobodnik, Syn ludu
Przy Nim, jak wielkość i sumienie
Polskiego ludu walczącego,
Stoją tragiczne, wzniosłe cienie
Kościuszki, Bema, Waryńskiego.

Antoni Słonimski, Portret prezydenta
W szkole, z ramy portretu,
oczy łagodne i czyste
patrzą na młodość twoją.
Oddać jej nie chcą zniszczeniu.
Wieków dawnych nie Ŝałuj,
lepszych masz dziś gospodarzy!
Twoja to Polska wyrasta w dźwięcznym przyśpiewie kilofów.
Socrealizm (realizm socjalistyczny) - po zakończeniu II wojny światowej został narzucony
we wszystkich państwach bloku wschodniego. Naczelną ideą socrealizmu było ideowe
zaangaŜowanie sztuki w „walkę o socjalizm”. Sztuka miała być tym narzędziem w walce
o socjalizm, miała teŜ przybliŜać jego idee w formie dostępnej wszystkim ludziom. Dzieła
tworzone w tym nurcie miały pełnić funkcje propagandową, której adresatem był często
prosty robotnik. Obrazy i rzeźby socrealistyczne przypominają w formie prace realistów,
z nieco Ŝywszą gama barw i wyrazistszą fakturą. Tematyka prac socrealistycznych jest bardzo
róŜnorodna ukazuje np.: prace fizyczna, sceny z rewolucji proletariackiej, Armie Czerwoną,
realizacje wielkich przedsięwzięć budowlanych, przywódców partii, robotników
i kołchoźników. Celem twórców miało być równieŜ tworzenie portretów przewodników
pracy. Treść dzieł socrealistycznego jest optymistyczna i zarazem dydaktyczna, sztuka ma
przybliŜyć idee socjalizmu. Z załoŜenia twórców ich dzieła miały równieŜ odzwierciedlać
rzeczywistość, bez popadania w naturalizm i ujawniania indywidualnych cech autora. Dzięki
tym cechom sztuka socrealistyczna stała się ponadczasowa, pokazująca ludzi pięknych
i szczęśliwych, a świat wokół nich był idealny bez wojen, konfliktów i niepokoju.
Źródło: http://historia.na6.pl/socrealizm

Załącznik nr 4.
W okresie największych represji – w tym i sądowych – w Polsce Ludowej (1944–1956)
działały, obok tradycyjnych instytucji sądowniczych, „specjalne” sądy: a) specjalne sądy
karne (1944–1946) – orzekały wyroki w sprawach karnych ujętych dekretem PKWN z dnia
31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych
zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu
Polskiego(…). Faktycznie ofiarami tego dekretu stali się Ŝołnierze AK i NSZ, którzy przez
stalinowską władzę sądowniczą uznawani byli za faszystów; b) wojskowe sądy rejonowe
(1946–1955) – WSR, „właściwe takŜe względem osób, podlegających orzecznictwu sądów
powszechnych”, wydawały często najwyŜszy wymiar kary – kary śmierci na działaczy
opozycji niepodległościowej. Skazywały teŜ ludność ukraińską i Łemków w tzw. sprawach
UPA (w trakcie i po akcji „Wisła” z 1947 r.); c) Komisja Specjalna do Walki z NaduŜyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym (1945–1954) – powstała na mocy dekretu Prezydium
Krajowej Rady Narodowej z 16 listopada 1945 r. w celu zwalczania zachowań
patologicznych w odbudowującej się ze zniszczeń wojennych polskiej gospodarce. Wkrótce
stała się jedną z najbardziej znaczących instytucji represyjnych w stalinowskiej Polsce. Źródło:
W. Frazik, B. Kopka, G. Majchrzak, Dzieje aparatu represji w PRL., Warszawa Kraków 2004, s. 8.

Schemat organizacyjny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Od marca 1946 terenowe jednostki UB podporządkowane były wojewódzkim komisjom
bezpieczeństwa, podległym Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
Państwowa Komisja Bezpieczeństwa – organ koordynujący działania aparatu terroru
komunistycznego przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Nadzorowała
połączone akcje wojska i jego specjalnych jednostek – Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (KBW), Milicji Obywatelskiej (MO), Urzędu Bezpieczeństwa
(UB) i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).
Do Obywatela Prezydenta [Bieruta]
Nazywam się naprawdę Bronia Rubinowicz. Mam czternaście lat. Jestem z pochodzenia
śydówką. Rodzice moi zostali zgładzeni przez Niemców w getcie w Wołominie. Miałam
wówczas lat dziesięć, pozostałam sama, bez dachu nad głową i bez kawałka chleba. Zbigniew
Zakrzewski zaopiekował się mną, wziął mnie do siebie do Rembertowa, gdzie przebywałam
z jego synkiem. Utrzymywał mnie własnym kosztem i opiekował się mną jak najczulszy
ojciec. Przybrałam nazwisko "Piotrowska", chodziłam do szkoły.
Zwracam się do Obywatela Prezydenta z gorącą, serdeczną i błagalną prośbą o ułaskawienie
mego kochanego opiekuna i pozostawienie go przy Ŝyciu, bo po utracie rodziców był on dla
mnie więcej niŜ ojcem. Dzięki Niemu Ŝyję i uczę się w wolnej i demokratycznej Polsce. Raz
jeszcze serdecznie błagam Obywatela Prezydenta o pozostawienie przy Ŝyciu mego opiekuna
i Ojca. Słyszałam, Ŝe obywatel Prezydent kocha dzieci i wierzę, Ŝe wysłucha mojej prośby.
Bronia Rubinowicz-Piotrowska
Zbigniew Zakrzewski urodzony w 1911 roku, urzędnik pocztowy, skazany na karę śmierci
w procesie kierownictwa organizacji Wolność i Niezawisłość. Bierut nie skorzystał z prawa
łaski. Wyrok wykonano 26 marca 1947 o godz. 6.30 w Łodzi.
Źródło: Prośba, oprac. T. Lenczowski, Karta 1991 nr 3, s. 102.

Załącznik nr 5.
Zbrodnia sądowa ma miejsce wówczas, (…) gdy sędzia posługuje się przepisami karnymi,
by pozbawić Ŝycia oskarŜonego, którego uwaŜa za przeciwnika politycznego, gdy wyrok
zapada z pogwałceniem elementarnych zasad procedury prawnej, wreszcie, gdy kara śmierci
jest raŜąco niewspółmierna do zarzucanego sprawcy czynu.
Źródło: M. Urbanek, Winni? Niewinni?, Polityka 1999 nr 2 (2175), s. 60-61.

August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) – legionista i Ŝołnierz POW, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, uczestnik kampanii wrześniowej, organizator i dowódca Kedywu
(Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej, generał brygady Wojska Polskiego, zastępca
Komendanta Głównego AK, współtwórca i dowódca organizacji NIE. Aresztowany przez
sowietów trafił do łagru. Nierozpoznany przez nich powrócił do Polski w 1947 roku, ujawnił
władzom komunistycznym swoją toŜsamość. Aresztowany w 1950 roku. Po sfingowanym
procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania podwładnych
został skazany na karę śmierci. Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Prezydent
Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 24 II 1953 roku.
Witold Pilecki (1901-1948), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, kampanii
wrześniowej 1939 roku. W listopadzie 1939 roku współtworzył Tajną Armię Polską, w której
pełnił funkcję Szefa Sztabu. We wrześniu 1940 roku zgłosił się ochotniczo do przedostania
się do KL Auschwitz dla wybadania sytuacji w obozie, oraz stworzenia komórek podziemia.
Przebywał w Auschwitz w latach 1940-1943, pod nazwiskiem Tomasz Serafiński z numerem
obozowym 4859. Opracował pierwsze meldunki o ludobójstwie w KL Auschwitz. W obozie
organizował ruch oporu oraz ucieczki. W 1943 r. zbiegł, uczestniczył w Powstaniu
Warszawskim, a po jego upadku w latach 1944-1945 przebywał w niewoli niemieckiej, po
wyzwoleniu Stalagu walczył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, jesienią 1945 wrócił do
Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą. 8 maja 1947 r. został aresztowany. W
areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 15 maja 1948 r.
rotmistrz został skazany na karę śmierci i stracony.
Więcej zobacz na stronie:
http://www.pilecki.ipn.gov.pl/portal.php?serwis=rp&dzial=867&id=7081&poz=2
Alicja Wnorowska ps. Alina, Ewa (1918-2008) - naleŜała do Brygad Wywiadowczych AK.
Od stycznia 1954 r. była zatrudniona w strukturach aparatu bezpieczeństwa w Przemyślu i
Rzeszowie jako źródło informacyjne. Dostarczała wiadomości o strukturze organizacyjnej
UB, siatce wywiadowczej, liczbie aresztowanych, o przebiegu śledztw. Współpracowała z
Ireną Szajowską („Hanka”, „Rudecka”) wraz z Marią Grzegorczyk – niebawem stały się
trzonem wywiadu WiN przeciwko UB. W PUBP Przemyśl zdobyły materiały o strukturze
urzędu bezpieczeństwa publicznego, plany jego działań, dane osobowe i fotografie ubowców,
wyciągi z protokołów przesłuchań zatrzymanych za działalność konspiracyjną, spisy
aresztantów i więźniów, róŜne dokumenty MBP, raporty operacyjne UB i MO, odpisy
sprawozdań agenturalnych, wykazy konfidentów UB. Aresztowana i więziona na zamku
w Rzeszowie, przesłuchiwana i skazana na karę śmierci będąc w 8 miesiącu ciąŜy, po
urodzeniu dziecka karę zamieniono na doŜywocie. Zwolniona w 1955 roku.
Opracowano na podstawie: Nowiny 2008 nr 213, s. I; http://serwisy.wimbp.rzeszow.pl/sl_w.html;
http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20100127/016835.html

W latach 1945-1954 sądy wojskowe osądziły za przestępstwa przeciwko państwu co najmniej
81 500 osób, w tym w latach 1946-1949 - 35 615 cywilów. Zestawienie powyŜsze nie
obejmuje jednak zarówno 1944 r. jak i lat 1955-1956, a takŜe szacunkowych choćby danych
dotyczących sądów powszechnych, które tylko w latach 1946-1948 skazały łącznie blisko 350
tys. osób, w tym bliŜej nieznaną liczbę za przestępstwa przeciwko państwu i porządkowi
publicznemu. Wydaje się prawdopodobne, iŜ całkowita liczba aresztowanych z powodów
politycznych sięgnęła 250 tys. osób. Dane te nie obejmują bliŜej nieokreślonej grupy
zatrzymanych przez terenowe placówki UB, MO, czy teŜ grupy operacyjne KBW (których
z róŜnych przyczyn nie uwzględniano w raportach), a takŜe kilkudziesięciu tysięcy ofiar
działalności NKWD i NKGB (tylko zbiorcza dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD
zamknęła 1944 r. liczbą ponad 16 tys. aresztowanych).
Źródło: T. Łabuszewski, Krótki kurs historii „bezpieki“ [w:] Śladami zbrodni. Projekt edukacyjny IPN,
Warszawa 2007, s. 6.

Materiały dla nauczyciela
Przykładowy sposób wykonania „mapy pojęcia”:

Co to jest?
Komunistyczny system politycznoprawny istniejący w Polsce
w latach 1944-1956

Jakie to jest?
(cechy, właściwości)
indoktrynacja społeczeństwa

Jakie to jest?
(cechy, właściwości)
kontrola wszystkich dziedzin Ŝycia przez
nomenklaturę państwową

propaganda i cenzura
nieprzestrzeganie praw obywatelskich
likwidacja wszelkiej opozycji

rozbudowany aparat terroru, zastraszanie
społeczeństwa

Stalinizm
w
Polsce

industrializacja
kult jednostki: Stalin, Bierut

ekonomia oparta na gospodarce
planowej i zarządzanej centralnie

procesy pokazowe

uzaleŜnienie od ZSRR

działanie sądów wojskowych

Konstytucja 1952 r.

Jakie są tego przykłady?

socrealizm

