
Historia 

Nowy porządek świata po II wojnie światowej 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj dowiesz się, jak wyglądał świat po zakończeniu II wojny światowej. 

Zapoznaj się z tekstem proszę.  

 

 II Wojna Światowa w końcu się zakończyła.  

 Jakie skutki przyniosła ta trwająca ponad 6 lat wojna, w której brało udział 61 

państw, straty ludności szacuje się na 50 milionów, połowa z tego została 

inwalidami, a straty pieniężne wszystkich krajów biorących udział w walkach 

szacuje się na 260-280 miliardów dolarów? Jedno jest pewne: znaczna część 

krajów odzyskała wolność, znaczna utraciła ją ponownie, na długie lata 

znajdując się pod kolejną okupacją, tym razem rządu ZSRR . Po zakończeniu II 

Wojny Światowej nastała kolejna, w zasadzie to nieoficjalna wojna, nazywana 

wojną dziwną, cichą i „Zimną wojną”.  

 

W powojennym świecie nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o państwa najbardziej 

liczące się.  Na czele znaleźli się prawdziwi zwycięzcy II Wojny Światowej, czyli 

USA oraz ZSRR.. 

Mocarstwa te zaraz po zakończeniu wojny rozpoczęły konkurencję o wpływy na 

świecie, z czasem nawet walkę nazwaną właśnie „zimną wojną”.  Stany 

Zjednoczone postawiły sobie za zadanie bronić świat przed zagrożeniem, jakie 

stwarzał komunizm i ekspansywna polityka ZSRR. Stalin mimo to siłą narzucał 

krajom sąsiednim (w tym także Polsce) politykę komunistyczną. Nastąpił  

podział świata na komunistyczny wschód i kapitalistyczny zachód.  

Pierwsze ze spotkań przywódców największych państw koalicji 

antyhitlerowskiej już u schyłku wojny miało miejsce od 4 lutego do 11 lutego 

1945 roku w Jałcie, gdzie spotkała się Wielka Trójka, jak nazywano Churchilla 

(premiera Wielkiej Brytanii) Roosvelta (ówczesnego prezydenta USA) oraz 

Józefa Stalina. To w tym wąskim gronie miały zapadać decyzje o powojennym 



świecie. Główną decyzją, jaka zapadła na Jałtańskim spotkaniu było podzielenie 

Niemiec na okupowane strefy. Były to strefy niemiecka, amerykańska, brytyjską 

oraz radziecką. Później powstała jeszcze strefa francuska. Dodatkowo podjęto 

decyzję o zniszczeniu nazizmu niemieckiego, a wprowadzeniu demokracji na 

tym terenie.  

 Już dwa miesiące po Jałcie powstało ONZ (Organizacja Narodów 

Zjednoczonych). Organizacja ta miała na celu (podobnie jak po I Wojnie 

Światowej „Liga Narodów”) utrzymywać pokój na świecie, bronić praw 

człowieka jak i wspierać gospodarczo i społeczno narody świata. Ustalone 

zostały granice powojennej Polski. Biegła ona wzdłuż linii Curzona, więc na 

korzyść radziecką. 

Kolejną wielka konferencją była Poczdamska. Odbyła się ona od 17 lipca do 2 

sierpnia 1945 roku. Głównym celem tej konferencji miały być decyzje 

pomagające utrzymać pokój na świecie. Po raz kolejny została rozpatrzona 

sprawa Niemiec, które zmuszone zostały do wypłacania odszkodowań 

wojennych ofiarom nazizmu i wojny. Postawiono też plany odbudowy tego 

kraju, którego podstawą miał być demokratyczny rząd. Postanowiono też 

osądzić zbrodniarzy wojennych (co miało miejsce podczas procesu 

norymberskiego. Zbrodniarze, których udało się złapać zostali skazani na karę 

śmierci lub na długoletnie więzienia)  

Rada Europy powołuje w 1949 do życia NATO-organizację skupiającą kraje 

Europy na płaszczyźnie militarnej. Członkowie zobowiązani byli do wzajemnej 

pomocy w razie napaści zbrojnej na jednego z nich. Jej członkami były 

początkowo następujące państwa: USA, Wielka Brytania, Francja, Belgia, 

Holandia, Kanada, Dania, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia oraz 

Włochy. 

 W odpowiedzi na to, państwa bloku komunistycznego tworzą tzw. „Układ 

Warszawski”, czyli układ mówiący o współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy 

Albanią, Bułgarią, NRD, Polską, Rumunią, Węgrami i ZSRR.  

Wprowadzono jednak system pomocy dla krajów ucierpianych w wojnie, tzw. 

Plan Marshalla. Plan ten miał na celu niwelowanie szkód po II Wojnie 

Światowej, doprowadzenia do stabilizacji w Europie i przyspieszenie rozwoju 



gospodarczego.  Polska była gotowa przyjąć pomoc, ale pod naporem ZSRR 

zrezygnowała.  

Śmierć Józefa Stalina w 1953 roku zwiastowała pierwsze rozluźnienia w 

stosunkach wschód-zachód.  

 Zdecydowanie największym wydarzeniem w kościele w powojennej Europie 

był wybór papieża Polaka, Jana Pawła II.  

 

Zadanie dla Ciebie 

Na podstawie tekstu wypisz proszę, jakie były korzyści, czyli plusy nowego 

porządku na świecie po II wojnie światowej, a jakie były minusy. Możesz 

wypisać je w tabeli. 

Powodzenia. 

 

Korzyści nowego porządku po II 
w.św.  

Minusy nowego porządku po II w.św.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 


