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WSTĘP

 Prezentowany wybór źródeł jest materiałem, który może być wyko‑
rzystywany w czasie konwersatoriów ze studentami nauk politycznych. 
Nie był on przygotowywany z myślą o zilustrowaniu wszystkich naj‑
ważniejszych epizodów historii „ludowej” Polski, ale z zamiarem wy‑
eksponowania problemów, które warto przedyskutować ze studentami, 
by pogłębić informacje podawane im w czasie wykładów.
 Tom podzielono na dwie części. W pierwszej – ułożonej chronolo‑
gicznie – staraliśmy się zaproponować materiał źródłowy, który pozwoli 
zwrócić uwagę studentów na ważne, z punktu widzenia historii politycz‑
nej, aspekty dziejów PRL. W drugiej części – ułożonej problemowo – 
staraliśmy się dobrać dokumenty tak, by możliwe stało się zilustrowanie 
dynamiki najważniejszych problemów Polski pod rządami komunistów, 
w większym stopniu pozwalając na pogłębioną analizę i porównywanie 
zjawisk społecznych i historycznych. Różne dokumenty dotyczące tych 
samych zdarzeń czy procesów mogą zatem pojawiać się w obu częściach. 
Jest to zabieg celowy, mający utrwalić podczas analizy dokumentów 
z drugiej części nabytą już przez studenta wiedzę i skłonić go do for‑
mułowania wniosków i własnych spostrzeżeń. Kierując się pragmatyką 
akademicką, założyliśmy, że obie części można zrealizować w ramach 
klasycznych konwersatoriów ze studentami studiów stacjonarnych. Na‑
tomiast w wypadku studiów zaocznych, część drugą można realizować 
w ramach zajęć bezkontaktowych.
 Jak każda edycja źródłowa, także i ta pozostawia niedosyt i przekona‑
nie, że nie znalazło się w niej wiele dokumentów, których znaczenie dla 
historii „ludowej” Polski jest niezwykle istotne, a ich treść pozwalałby 
na zrozumienie, czym był PRL. Jednak biorąc pod uwagę ograniczenia 
objętościowe tomu – przyjęte tak, by zawarty w nim materiał rzeczywi‑
ście dało się zrealizować w czasie liczącego 30 godzin lekcyjnych kon‑
wersatorium – nie można było rozszerzać niniejszego zbioru. Świadomi 
niepełności prezentowanego materiału, nie mamy jednak wątpliwości,  
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że dobór źródeł pozwoli na przeprowadzenie ciekawych zajęć, pogłębia‑
jących systematyczny wykład historii PRL, tym bardziej że w wypadku 
wielu z przytoczonych dokumentów można odwołać się do powszechnie 
dostępnych – choćby w Internecie – fotografii, fragmentów filmów doku‑
mentalnych czy nagrań audio z epoki, co pozwoli studentom urodzonym 
już w III RP lepiej poznać wykładaną im rzeczywistość historyczną.
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Rozdział 1
1943‑1945

Dokument nr 1
Czwarte posiedzenie konferencji szefów rządów ZSRS, USA i Wiel‑
kiej Brytanii, 1 grudnia 1943 r. (fragment).

 Po ataku III Rzeszy na ZSRS w czerwcu 1941 r., Sowieci przystąpili 
do koalicji antyhitlerowskiej. Latem tego roku nawiązano stosunki 
dyplomatyczne między Rządem RP na Uchodźstwie 1 a ZSRS, zerwa-
ne po sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Niemiecka 
ofensywa załamała się po przegranej bitwie pod Stalingradem 
na przełomie 1942 i 1943 r. Od tego czasu relacje z Rządem RP na 
Uchodźstwie stały się dla przywódcy ZSRS Józefa Stalina 2, który 
zyskał przewagę na froncie wschodnim, balastem. Utworzył on re-
prezentację polskich komunistów w Moskwie – Związek Patriotów 
Polskich 3, z jego inicjatywy stworzono także na okupowanym przez 

1 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie) – 
rząd polski utworzony na mocy zapisów Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. po internowaniu władz 
polskich w Rumunii we wrześniu 1939 r. Początkowo działał we Francji, a po jej upadku w Wielkiej 
Brytanii. Stanowił jedyny legalny polski organ rządowy w czasie II wojny światowej. Po zajęciu 
Polski przez Armię Czerwoną i utworzeniu tzw. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, latem 
1945 r. utracił uznanie większości państw. Mimo to działał, aż do rozpoczęcia procesu transformacji 
ustrojowej w Polsce zapoczątkowanej w 1989 r. Symbolicznym zakończeniem działania polskich 
władz na obczyźnie stało się przekazanie insygniów prezydenckich przez ostatniego Prezydenta 
RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, pierwszemu Prezydentowi III RP wyłonionemu 
w wolnych wyborach Lechowi Wałęsie w 1991 r.

2 Józef Wissarionowicz Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili, 1879-1953), działacz komunistyczny, 
w l. 1922-1953 dyktator Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

3 Związek Patriotów Polskich – organizacja polityczna zdominowana przez komunistów pol‑
skich powołana w 1943 r. w ZSRS z inspiracji J. Stalina. Działała do 1946 r. ZPP miał tworzyć 
warunki do przejęcia przez komunistów władzy w powojennej Polsce. Na arenie międzynarodowej 
był przedstawiany przez Sowietów jako niezależna reprezentacja Polaków w ZSRS.

Historia polityczna...2 
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Niemców terytorium Polską Partię Robotniczą 4, której pierwsze 
kadry przysłano z ZSRS. W kwietniu 1943 r. po odkryciu przez wy-
cofujące się wojska niemieckie masowych mogił polskich oficerów 
zamordowanych przez Sowietów w Katyniu wiosną 1940 r. 5 Stalin 
zerwał stosunki dyplomatyczne z Rządem RP na Uchodźstwie.
 Od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r. w Teheranie odbywała się 
pierwsza konferencja tzw. Wielkiej Trójki: ZSRS – reprezentowanego 
przez Józefa Stalina, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – 
reprezentowanych przez Franklina Delano Roosvelta 6 oraz Wielkiej 
Brytanii – reprezentowanej przez Winstona Churchilla 7. Zapadły na 
niej między innymi wstępne decyzje odnoszące się do powojen-
nych granic Polski. Na konferencję nie zaproszono reprezentantów 
Rządu RP na Uchodźstwie, polskich władz nie poinformowano tak-
że o wstępnych ustaleniach. Ich znaczenie było zaś decydujące, 
bowiem w styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła przed-
wojenną granicę Polski.

Roosvelt: Chciałbym, abyśmy na tym posiedzeniu omówili zagadnienia 
Polski i Niemiec. […] Pragnąłbym porozmawiać o Polsce. Chcę wyrazić 
nadzieję, że rząd radziecki będzie mógł rozpocząć rokowania i nawiązać 
na nowo swoje stosunki z rządem polskim.
Stalin: Agenci rządu polskiego przebywający w Polsce 8 są powiązani 
z Niemcami. Zabijają oni partyzantów9. Nie możecie sobie wyobrazić, 
co oni tam wyprawiają.

4 Polska Partia Robotnicza – partia komunistyczna powołana w 1941 r. w ZSRS z inspiracji 
J. Stalina, przerzucona następnie na teren okupowanej Polski, gdzie rozpoczęła działalność kon‑
spiracyjną. Jej celem było tworzenie warunków umożliwiających przejęcie przez nią władzy po 
zajęciu Polski przez Armię Czerwoną.

5 Po agresji ZSRS na Polskę do niewoli sowieckiej dostało się 200 tys. polskich żołnierzy. 
15 tys. oficerów i policjantów osadzono w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 5 III 
1940 r. Stalin podjął decyzję o ich wymordowaniu wraz z 7 tys. Polaków osadzonych w innych 
obozach i więzieniach – a ujętych najczęściej w wyniku działań NKWD w trakcie lub po ustaniu 
działań zbrojnych. W sumie zamordowano blisko 22 tys. Polaków masowo grzebanych w dołach 
nieopodal Bykowni, Charkowa, Katynia i Smoleńska.

6 Franklin Delano Roosvelt (1882-1945), polityk amerykański, w l. 1933-1945 prezydent 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

7 Winston Churchill (1874-1965), polityk brytyjski, w l. 1940-1945 i 1951-1955 premier 
Wielkiej Brytanii.

8 Chodzi o reprezentantów Polskiego Państwa Podziemnego, a więc działających w konspiracji 
instytucji państwowych. Głównymi filarami cywilnego pionu PPP była Delegatura Rządu na Kraj 
(władza wykonawcza), Krajowa Reprezentacja Polityczna – przekształcona następnie w Radę Jedności 
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Churchill: Jest to wielki problem. Wypowiedzieliśmy wojnę Niemcom, 9 
ponieważ Niemcy napadli na Polskę. Zdziwiło mnie w swoim czasie, 
że Chamberlain 10 nie walczył o Czechów w Monachium 11, a w kwietniu 
1939 roku nagle udzielił gwarancji Polsce. Byłem zdziwiony, kiedy 
odrzucił on lepsze warunki i dokonał zwrotu ku polityce wojny. Lecz 
równocześnie okoliczność ta także mnie ucieszyła. Z powodu Polski 
i w imię wykonania naszej obietnicy, choć nie byliśmy przygotowa‑
ni, z wyjątkiem naszej marynarki wojennej, wypowiedzieliśmy wojnę 
Niemcom i odegraliśmy wielką rolę w skłonieniu Francji, aby przystą‑
piła do wojny. Francja poniosła klęskę. Natomiast my, dzięki naszemu 
wyspiarskiemu położeniu, okazaliśmy się aktywnymi żołnierzami. 
Przywiązujemy wielkie znaczenie do przyczyny, która skłoniła nas 
do przystąpienia do wojny. Rozumiem historyczną różnicę pomiędzy 
naszym i rosyjskim punktem widzenia wobec sprawy Polski. Jednakże 
Polsce poświęcamy wiele uwagi, ponieważ agresja na Polskę stała się 
tym, co zmusiło nas do podjęcia obecnych wysiłków. Doskonale również 
rozumiałem sytuację Rosji na początku wojny 12 i biorąc pod uwagę naszą 
słabość w początkowym okresie wojny oraz fakt, że Francja sprzenie‑
wierzyła się w Monachium gwarancjom złożonym przez nią, rozumiem, 
że rząd radziecki nie mógł ryzykować wówczas w tej walce własną 
egzystencją. Lecz obecnie jest inna sytuacja i mam nadzieję, że jeśli nas 
zapytają, dlaczego przystąpiliśmy do wojny, odpowiemy, że stało się tak, 
ponieważ daliśmy gwarancję Polsce. Pragnę przypomnieć przytoczony 
przeze mnie przykład trzech zapałek, z których jedna obrazuje Niemcy, 
druga – Polskę, trzecia – Związek Radziecki. Wszystkie te trzy zapałki 
muszą być przesunięte na zachód, aby rozwiązać jedno z głównych 

Narodowej (namiastka władzy ustawodawczej) oraz Cywilne Sądy Specjalne. Zaś pion wojskowy 
tworzyła Armia Krajowa (czyli Polskie Siły Zbrojne w Kraju) oraz Wojskowe Sądy Specjalne.

9 Chodzi o partyzantów sowieckich, zrzucanych na teren Polski z zadaniem wywiadowczego 
rozpoznania struktur Polskiego Państwa Podziemnego i jego pionu wojskowego – Armii Krajowej 
lub tworzących oddziały partyzanckie podporządkowane ZSRS, które atakowały podziemne Wojsko 
Polskie.

10 Arthur Chamberlain (1869-1940), polityk brytyjski, w l. 1937-1940 premier Wielkiej Brytanii.
11 Chodzi o konferencję monachijską z 29 IX 1938 r., w czasie której przedstawiciele Wielkiej 

Brytanii (A. Chamberlain), Francji (É. Daladier), Niemiec (A. Hitler) i Włoch (B. Mussolini) 
podpisali układ przekazujący Niemcom Sudety – należące dotąd do Czechosłowacji.

12 Chodzi o agresję ZSRS na Polskę z 17 września 1939 r., będącą konsekwencją podpisanego 
23 VIII 1939 r. tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli paktu o nieagresji pomiędzy III Rzeszą 
a ZSRS, którego niejawny załącznik przewidywał rozbiór terytoriów i podział strefy wpływów 
mocarstw w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii i Rumunii.
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zadań stojących przed sojusznikami – zagwarantować zachodnie granice 
Związku Radzieckiego.
Stalin: […] Muszę zaznaczyć, że Rosja jest nie mniej, lecz bardziej 
od innych mocarstw zainteresowana w dobrych stosunkach z Polską, 
ponieważ Polska jest sąsiadem Rosji. Jesteśmy za odbudową, za wzmoc‑
nieniem Polski. Jednak widzimy różnicę między Polską, a polskim rzą‑
dem emigracyjnym w Londynie. Zerwaliśmy stosunki z tym rządem nie 
z powodu jakichś kaprysów, lecz dlatego, że rząd polski przyłączył się do 
Hitlera w jego oszczerczej kampanii przeciwko Związkowi Radzieckie‑
mu 13. Wszystko to zostało opublikowane w prasie. Jakie możemy mieć 
gwarancje, że emigracyjny rząd polski w Londynie nie uczyni znów tego 
samego? Chcielibyśmy mieć gwarancję, że agenci rządu polskiego nie 
będą zabijać partyzantów, że polski rząd emigracyjny będzie rzeczywiście 
nawoływać do walki z Niemcami, a nie zajmować się różnego rodzaju 
machinacjami. Będziemy utrzymywać dobre stosunki z rządem, który 
nawołuje do aktywnej walki przeciwko Niemcom. Jednak nie jestem 
przekonany, że obecny polski rząd emigracyjny w Londynie jest takim, 
jakim być powinien. O ile będzie się on solidaryzował z partyzantami 
i jeśli będziemy mieć gwarancję, że jego agenci nie będą mieli w Polsce 
powiązań z Niemcami, to wówczas będziemy gotowi rozpocząć z nim 
rokowania. Churchill mówi o trzech zapałkach. Chciałbym zapytać, co 
to oznacza?
Churchill: Dobrze byłoby tu, przy okrągłym stole, zapoznać się z kon‑
cepcjami Rosjan w sprawie Polski. Wydaje mi się, że wówczas Eden 14 
lub ja moglibyśmy przedstawić je Polakom. Uważamy, że Polsce nie‑
wątpliwie należy dać zadośćuczynienie kosztem Niemiec. Bylibyśmy 
gotowi powiedzieć Polakom, że jest to dobry plan i że lepszego planu 
nie mogą oni oczekiwać. Potem moglibyśmy postawić sprawę przywró‑
cenia stosunków. Lecz chciałbym podkreślić, że chcemy istnienia silnej, 
niezależnej Polski, przyjaznej wobec Rosji.

13 Chodzi o dążenia Rządu RP na Uchodźstwie do tego, by sprawę wymordowania polskich 
oficerów, których zbiorowe mogiły odkryły w lesie katyńskim wycofujące się wojska III Rzeszy, 
zbadał Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Z identycznym apelem zwrócił się rząd III Rzeszy, 
licząc, że sprawa Zbrodni Katyńskiej skomplikuje relacje dyplomatyczne wśród zachodnich aliantów 
i osłabi antyhitlerowską koalicję.

14 Anthony Eden (1897-1977), polityk brytyjski, w l. 1940-1945 minister spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii.
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Stalin: Chodzi o to, że ziemie ukraińskie powinny wrócić do Ukrainy, 
a białoruskie – do Białorusi, tzn. pomiędzy nami a Polską powinna istnieć 
granica z roku 1939, ustanowiona przez radziecką konstytucję 15. […]
Churchill: Teraz znów chciałbym powrócić do sprawy polskiej, która 
wydaje mi się pilniejsza, ponieważ Polacy mogą narobić wiele szumu. 
Chciałbym odczytać swoją propozycję w sprawie polskiej. Nie proszę 
przy tym, aby zgodzić się z nią w postaci przeze mnie przedłożonej, 
ponieważ sam jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Moja propozycja 
brzmi: „Przyjęto w zasadzie, że siedziba państwa i narodu polskiego po‑
winna znajdować się między tak zwaną linią Curzona 16 a linią rzeki Odra, 
z włączeniem w skład Polski Prus Wschodnich i prowincji opolskiej. 
Jednakże ostateczne wytyczenie granic wymaga dokładnych studiów 
i w niektórych punktach ewentualnego rozsiedlenia ludności.
Stalin: Rosjanie nie posiadają nie zamarzających portów na Morzu 
Bałtyckim. Dlatego Rosjanom byłyby potrzebne porty nie zamarzające 
Królewiec i Kłajpeda oraz odpowiednia część obszaru Prus Wschodnich. 
Tym bardziej że historycznie są to odwieczne ziemie słowiańskie. O ile 
Anglicy zgodzą się na przekazanie wskazanego wyżej terytorium, to 
wyrazimy zgodę na zaproponowane przez Churchilla sformułowanie.
Churchill: Jest to bardzo ciekawa propozycja, którą obowiązkowo 
przestudiuję.

15 Chodzi o granicę wytyczoną po ataku na Polskę III Rzeszy i ZSRS, przewidzianą paktem 
Ribbentrop-Mołotow z 23 VIII 1939 r. i zmodyfikowaną traktatem o granicach między III Rzeszą 
a ZSRS z 28 IX 1939 r.

16 Nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego dyplomaty George’a Curzona, choć faktycznie 
tymczasowy przebieg polskiej granicy wschodniej wzdłuż tej linii został zaproponowany przez 
Radę Najwyższą Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych po pierwszej wojnie światowej, 
8 XII 1919 r. (w dużym przybliżeniu odpowiadała granicy zachodniej Rosji ustalonej w czasie 
III rozbioru Polski w 1795 r.). Curzon powtórzył tę propozycję w lipcu 1920 r., jednak wówczas 
bolszewicy odrzucili ją, licząc na rychłe pokonanie Polski. Propozycja ustanowienia Polskiej granicy 
wschodniej wzdłuż tej linii powróciła w czasie II wojny światowej i oznaczała pozostawienie poza 
nią blisko połowy terytorium II Rzeczpospolitej. Linia miała przebiegać z rejonu Dźwińska do Wilna, 
następnie do Grodna i Brześcia, wzdłuż linii Bugu do Hrubieszowa, a stamtąd przez Kryłów, na 
zachód od Rawy Ruskiej i na wschód od Przemyśla do Karpat. W czasie konferencji teherańskiej 
rozważano kilka wariantów przebiegu granicy opartych o linię Curzona, m.in. pozostawiających 
przy Polsce zamieszkane przez zwartą ludność polską ziemie Wileńską, Grodzieńską oraz Lwowską. 
Ostatecznie jednak przyjęto wariant narzucony przez Stalina – który jako jedyny pozbawiał Polskę 
Lwowa, Wilna i Grodna.
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Pytania do dokumentu nr 1
1. Scharakteryzuj stosunek ZSRS i zachodnich aliantów do Rzą-

du RP na Uchodźstwie.
2. Oceń, dlaczego Rząd RP na Uchodźstwie nie został zapro-

szony na obrady ani nie poinformowano go o ustaleniach 
w sprawie Polski.

3. Omów konsekwencje postanowień konferencji w Teheranie 
dla Polski.
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