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KONSPEKT 

1. Sytuacja militarna na świecie pod koniec 1943 roku 

- przełomowe bitwy na froncie wschodnim (Stalingrad- sierpień 1942- luty 1943, łuk            

kurski- lipiec-sierpień 1943)  

- przełomowe bitwy na Pacyfiku (Midway 4-7 czerwca 1942, Guadalcanal- sierpień           

1942- luty 1943) 

-koniec działań w Afryce północnej, operacja Husky(Sycylia), operacje Baytown         

i Avalanche (działania we Włoszech kontynentalnych, upadek B. Mussoliniego) 

 

2. Konferencja teherańska (28 listopada 1943–1 grudnia 1943 roku w Teheranie) 

- konferencja przygotowawcza w Moskwie 

- rozbieżność priorytetów i celów Stalina, Churchilla i Roosevelta 

-główne ustalenia militarne (otwarcie frontu zachodniego, rezygnacja z ofensywy na          

Bałkanach, wsparcie dla Jugosławii, podział na „strefy operacyjne”) 

- ustalenia polityczne (koncepcja powstania ONZ, problem wydzielenia sowieckiej strefy          

wpływów w Europie wschodniej i krajach nadbałtyckich, kwestia przyszłego traktatu z           

Niemcami) 

- linia Curzona jako przyszła granica Polski. 

 

3. Konferencja jałtańska –4 do 11 lutego 1945 roku jako element kształtowania się ładu              

powojennego 

- podział Niemiec na strefy okupacyjne i obciążenie ich reparacjami 

-decyzja o przesiedleniach ludności 

-zobowiązanie ZSRR do wystąpienia przeciw Japonii 

- legalizacja działań NKWD na ternach zajętych przez ZSRR  

- deklaracja jałtańska w sprawie Polski (zwłaszcza kwestia granic i przesiedleń ludności            

oraz TRJN) 

 

4. Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Baytown
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Avalanche
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teheran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_ja%C5%82ta%C5%84ska_w_sprawie_Polski


- zmiany w składzie „” Wielkiej Trójki” i ich konsekwencje 

- decyzje w sprawie Niemiec (obciążenie winą za II wojnę światową, demilitaryzacja,            

denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja oraz dekartelizacja, kwestia niemieckich       

odszkodowań wojennych a priorytety gospodarcze mocarstw, kształt granic z Francją,          

Belgia Polską i Czechosłowacją) 

- przesiedlenia ludności, charakter, statystyki i spory wokół nich, konsekwencje dla           

kształtu demograficznego populacji niektórych  regionów Europy 

- kwestia Polska: stanowisko TRJN, reparacje dla Polski (15 % przyznanych ZSRR).  

5. Konferencje pokojowe w historiografii, pamięci i kulturze polskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demilitaryzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denazyfikacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokratyzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Decentralizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekartelizacja

