
Temat lekcji: Proces dekolonizacji 

 

 

Nie zawiera pracy domowej. 

Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty: 

1. Terytoria mandatowe Ligii Narodów 

2. Akty międzynarodowe sprzyjające dekolonizacji 

3. Przyczyny polityczne, gospodarcze i społeczne dekolonizacji 

4. Proces dekolonizacji w Azji 

5. Dekolonizacja Afryki 

6. Konflikty u podstaw których stała dekolonizacja 

7. Neokolonializm 

 

 

Proszę zapoznać się z materiałami dostępnymi na rekomendowanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl. 

LINK DO LEKCJI ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ: 

https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/DoQfmJM0L 

W uzupełnieniu podręcznika: 

W 1947 r. Pojawił się Kominform - międzynarodowa organizacja komunistyczna. ZSRR nosi 

idee światowej rewolucji. Europa Wschodnia, Bałkany i Chiny popierają ten pomysł. Truman 

rozumiał, że istnieje związek między dobrostanem, psychiczną samoświadomością i obroną. 

Jeśli Europejczycy, zmęczeni wojną, nie dadzą zaufania, Moskwa będzie mogła wpływać na 

populację zachodnich demokracji. Te sprzeczności stały się kluczowe w stosunkach między 

dwoma supermocarstwami.  

Truman, prezydent Stanów Zjednoczonych, stał się głównym przeciwnikiem Stalina. Polityka 

odstraszania pojawia się najpierw jako podwójna izolacja ZSRR i Niemiec. Przewidywało 

ustanowienie globalnej równowagi wojskowej państw i stworzenie w Japonii i Europie nowych 

centrów władzy przeciwko polityce ZSRR. 

Żaden z kolejnych prezydentów USA nie wpłynął na rozwój powojennej Europy, takiej jak 

Truman. Rok 1947 był rokiem narodzin „Doktryny Trumana”. Kongres, aby zapobiec przejęciu 

władzy przez partie komunistyczne, zapewnia Grecji i Turcji znaczącą pomoc wojskową i 

gospodarczą. 

Wielka Brytania nie jest już w stanie oprzeć się ZSRR w tym regionie, a Stany Zjednoczone 

stają się główną siłą w basenie Morza Śródziemnego. Następny był plan Marshalla, który 

wyprowadził Europę Zachodnią ze stagnacji i zatrzymał chaos gospodarczy. Demokracje 

http://www.epodreczniki.pl/
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Europy Zachodniej zbliżyły się do współpracy gospodarczej i politycznej - utworzenie NATO 

(1947). 

 

 

 

źródło: https://pl.sodiummedia.com/3900386-harry-truman-president-of-the-united-states-biography-nationality-

photo-years-of-government-foreign-policy 

 

Podobnie jak berliński „most powietrzny”, rozwój NATO pokazał, że przywódca USA był 

świadomy psychologicznej siły decyzji politycznych. Pomimo retoryki, Harry Truman nadal 

rozumiał, że Stany Zjednoczone nie są gotowe do pełnienia roli „światowego żandarma”. 

Polityka administracji Trumana w latach 50. to przede wszystkim polityka powstrzymywania 

sowieckiego ekspansjonizmu. W tym celu wprowadzili dwustronną pomoc gospodarczą, 

sankcje, zliberalizowaną politykę handlową i monetarną. Krótko mówiąc, maksymalne 

możliwe środki powstrzymujące wpływy sowieckie. 

Ad. 4. 

Wywiad z Mahatma Gandhi: https://www.youtube.com/watch?v=KoK1XHHKv1w 

 

Polecam Waszej uwadze film biograficzny o Gandhim: 

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Gandhi+Zwiastun+nr+1-13184 
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Ad. 5.  

Frederik Willem de Klerk i Nelson Mandela odbierają Pokojową Nagrodę Nobla, 1993 rok 

 
Źródło: https://www.bbc.com/news/world-africa-51532829 

 

https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/DoQfmJM0L#DoQfmJM0L_pl_main_tp_3
https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/DoQfmJM0L#DoQfmJM0L_pl_main_tp_4
https://www.bbc.com/news/world-africa-51532829

