


PRZETNIJ NOWY ŚWIAT I WEJDŹ NA DZIEDZINIEC 
BIAŁEGO BIUROWCA Z LAT 40. 
TO DAWNY DOM PARTII. 

Przez lata budynek, na którego dziedzińcu się znajdujesz, 

nazywano „warszawskim Białym Domem". Tu, w siedzibie PZPR 

podejmowano najważniejsze decyzje, które decydowały 

o codziennym życiu Polaków. Z kolei zebrania plenum partyjnego

organizowane były w największej sali w stolicy - Sali Kongresowej

w Pałacu Kultury i Nauki - tam też Władysław Gomułka wygłosił

przemówienie, w którym polskich Żydów określił mianem piątej

kolumny (czerwiec 1967) i nawoływał do opuszczenia kraju

(marzec 1968).

Ułóż chronologicznie wydarzenia lat 1956-1967.

a. Wyrzucenie Leszka Kołakowskiego z PZPR

b. Amnestia dla więźniów politycznych

c. List 34 (list inteligencji do władz)

d. Likwidacja tygodnika„Po prostu"

e. Wojna sześciodniowa

f. Usunięcie religii ze szkół

♦ POZOSTAŃ NA DZIEDZIŃCU. 

Po wojnie sześciodniowej (1967 r.) Polska zerwała stosunki dyplo-

♦ KIERUJ SIĘ NA PÓŁNOC. DOWOLNYM AUTOBUSEM 
PODJEDŹ NA UNIWERSYTET. PRZEJDŹ PRZEZ BRAMĘ 
I ZATRZYMAJ SIĘ PRZY TABLICY PO LEWEJ STRONIE. 

Młodzież miała swój świat i swoje metody walki z systemem. 

Rządowym demagogom dawali się we znaki studenci, 
którzy znienacka pojawiali się na spotkaniach np. z ambasado
rem ZSRR i ... zadawali niewygodne pytania. Wśród kontestatorów 
posługujących się takimi metodami byli m.in. Adam Michnik, 

Barbara Toruńczyk, Teresa Bogucka, Jan Gross i aktywny 
w TSKŻ-cie Natan Tenenbaum. 

Wykreśl co drugą literę, by dowiedzieć się, jak nazywano 

tę grupę. 
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♦ POZOSTAŃ NA KAMPUSIE. 

Zmuszeni do wyjazdu emigranci marcowi czasami decydują się 

na powrót do Polski, czasem przyjeżdżają tylko na kilka dni, 

żeby pokazać dzieciom, gdzie spędzili młodość albo spotkać się 

z dawnymi przyjaciółmi. Po zmianie ustroju wiele ulic zmieniło 

patronów, co dodatkowo utrudnia orientację w Warszawie. 

Posługując się następującymi wskazówkami pomóż im dopaso

wać współczesne do dawnych nazw ulic. 

1. przez jeden z placów co dzień przechodziły tłumy przyszłych inżynierów
2. przy ulicy bohatera o inicjałach MN znajdowało się kino „Muranów"
3. najsłynniejszy mieszkaniec Wadowic zastąpił współtwórcę Międzynaro-

matyczne z Izraelem. Od tego momentu to mieszcząca się przy dówki Komunistycznej
ul. Rakowieckiej ambasada Holandii reprezentowała interesy 4. wieszcz zajął na tym placu miejsce zrzuconego z cokołu „krwawego

Izraela w Warszawie. Tam wydawano promesę wizy izraelskiej, Feliksa"

niezbędnej, by rozpocząć procedurę wyjazdu. 5. bohater, który skakał przez płot zastąpił tego, który się kulom nie kłaniał

Rozwiąż równanie, by dowiedzieć się, kiedy przywrócono 

państwowe stosunki Polski i Izraela. Wynik odczytaj od góry 

od dołu. 

Punktem wyjścia jest liczba 8 4 1 5 

Pierwszą cyfrę podziel przez siebie □ □ □

Drugą dodaj do czwartej □ + □ □ 

Trzecią dodaj do pierwszej □ + □ □ 

Czwartą odejmij od siebie □ □ □
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A. ul. Nowotki a. plac Bankowy

B. plac Jedności Robotniczej b. ul. Andersa

C. plac Dzierżyńskiego
D. ul. Marchlewskiego

E. ul. Swierczewskiego

•Mit•

ORGANIZATORZY 

.. ISKŻ 

c. al.,,Solidarności"
d. plac Politechniki
e. al.Jana Pawła li

KONCEPCJA I TEKST: HANNA DZIELIŃSKA 

(HANKA WARSZAWIANKA) 

SKŁAD: NATALIA GOTOWSKA 

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE M.ST. WARSZAWA 

PARTNERZY 

'\QI HANKA 
VV WARSZAWIANKA 

SŁOl!IO 
ŻYDOWSKIE 

http://tskz.pl
http://www.kulturalna.warszawa.pl
https://bit.ly/2EiEY82
http://tskz.pl/slowo-zydowskie-2/
https://bit.ly/2EiEY82



