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(fot. Wikipedia) 

____________________________ 
Część I: Rozumienie tekstu 

 

♥ Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania Prawda (P) lub 
Fałsz (F). 

Powszechny entuzjazm odbudowy Warszawy nie był wcale wymysłem komunistycznej 
propagandy. Decyzję o odbudowie podjął Stalin, ale to zapał Polaków sprawił, że odbudowa 
okazała się możliwa. 

Powojenna odbudowa Warszawy była pierwszą w historii świata próbą rekonstrukcji całego 
historycznego jądra miasta, a nie tylko jego najcenniejszych zabytków. To właśnie dzięki 
rozpoczętej w 1945 r. odbudowie wiele lat później stolica Polski znalazła się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. W pierwszych dniach po wojnie mało kto jednak wierzył, że 
przedsięwzięcie to zakończy się sukcesem. 
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W styczniu 1945 r. Warszawa była morzem ruin. Władze PRL rozważały nawet pomysł, że 
miasto już na zawsze pozostanie w takim stanie, w jakim je zastano – jako antywojenny pomnik 
dla przyszłych pokoleń: bezludny krajobraz, przypominający powierzchnię księżyca. 

W trakcie II wojny światowej miasto było niszczone stopniowo. 10 procent  zabudowań runęło 
już we wrześniu 1939 r. Dalszy ciąg dewastacji miał miejsce w 1941 r. podczas sowieckich 
bombardowań. W 1943 r. zniszczenie osiągnęło bezprecedensowe rozmiary wraz z likwidacją 
warszawskiego getta. Pokłosiem powstania w getcie było dosłowne zmiecenie z powierzchni 
ziemi całej północnej dzielnicy Warszawy. 

Ostatni etap zniszczenia nadszedł wraz z Powstaniem Warszawskim, gdy walki objęły rozległe 
połacie Starówki, Powiśla, Śródmieścia i Woli. To co przetrwało, było metodycznie 
plądrowane, a potem równane z ziemią przez niemieckie oddziały niszczycielskie) jeszcze w 
połowie stycznia 1945 r., tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. 

W rezultacie straty w zabudowie Warszawy na początku 1945 r. szacowano na 84 procent, przy 
czym infrastruktura przemysłowa i obiekty zabytkowe zniszczone były w 90 procentach, a 
budynki mieszkalne w 72 proc. Po Powstaniu Warszawskim miasto, w którym przed wojną 
mieszkał milion ludzi, było niemal opustoszałe. Kilka tysięcy osób gnieździło się pośród zgliszcz. 

Perspektywa odbudowy wydawała się czymś tak nieprawdopodobnym, że władze PRL 
rozważały przeniesienie stolicy do Łodzi, gdzie przetrwała większość przedwojennych 
zabudowań. Czemu więc Warszawę jednak odbudowano? 

Z dwóch powodów. Pierwszym był czynnik ludzki – od stycznia 1945 ludzie nieprzerwanie 
napływali do miasta; dawni mieszkańcy i inni przybysze pozbawieni dachu nad głową 
gromadzili się pośród skutych lodem ruin, rozpoczynając odbudowę na własną rękę. Drugą 
kwestią była polityka. Stalin, który przygotowywał się do konferencji w Jałcie, potrzebował 
międzynarodowego uznania, a to zapewnić mu mogła odrodzona Polska ze stolicą w 
Warszawie. 

(źródło: http://culture.pl/pl/artykul/kto-odbudowal-warszawe-i-dlaczego-tak) 

	
0. Polacy chcieli odbudować Warszawę mimo niechęci Stalina. P/F 
1. Pierwszy raz w historii próbowano odbudować nie tylko poszczególne budynki, ale 

całe miasto. P/F 
2. W 1939 roku Warszawa została całkowicie zniszczona. P/F 
3. Po Powstaniu Warszawskim miasto było niemalże zupełnie wyludnione. P/F 
4. Polacy sami zaczęli gromadzić środki na odnowienie budynków. P/F 
5. Stalin nie chciał odbudować polskiej stolicy. P/F 
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Część II: Poprawność gramatyczna 
 
 

 
♥ Proszę uzupełnić tekst słowami podanymi w nawiasach w 

odpowiednich formach gramatycznych. 
 

Jedyny w swoim rodzaju, pionierski wysiłek odbudowy ………. (Warszawa) światowa opinia 
publiczna doceniła w 1980 roku, gdy warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na listę 
…………………………………….. (światowe dziedzictwo kulturowe) UNESCO.  
W pierwszych latach odbudowy ………….. (architekt – l.mn.) wciąż …………………….. 
(cieszyć się) jeszcze artystyczną ……………... (wolność). Niektóre ówczesne projekty 
………….. (szokować) wręcz swym ……………… (modernizm), jak np. osiedle Warszawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa na ………… (Koło), zaprojektowane przez ……….. (Helena) i 
……………. (Szymon) Syrkusów i zakorzenione w ……………………… (funkcjonalizm) lat 
30., lub kino Moskwa, które zaprojektowano jeszcze przed wprowadzeniem ………….. 
(socrealizm). Ten ostatni, narzucony odgórnie w 1949 r., położył kres ……………. (swoboda) 
na następnych kilka lat. Jego najbardziej charakterystycznymi ………………… (manifestacja 
– l.mn.) były dzielnica mieszkaniowa Muranów czy Pałac Kultury i Nauki. 

(źródło: http://culture.pl/pl/artykul/kto-odbudowal-warszawe-i-dlaczego-tak) 
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Część III: Słuchanie i Pisanie 

 
 
	

♥ Proszę obejrzeć film „Jak zbudowano Nową Warszawę?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=f_l-VZ-L9bI) i odpowiedzieć na pytania:  
 
1. Dlaczego Warszawa nazywana jest kompromisem między modernizmem a 

socrealizmem? 
2. Z jakiego powodu wyburzano ocalałe „burżuazyjne” kamienice z II połowy 

XIX wieku i początków XX? 
3. Jak Polacy zareagowali na budowę Pałacu Kultury i Nauki? 

 
 


