
Temat: PRL w okresie rządów Władysława Gomułki.    24.04.2020 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Podręcznik str. 338 – 347. 

 

Przeczytaj: 

Czasy rządów Gomułki nazywa się okresem „małej stabilizacji”, jednak w 1958 roku 

rozpoczął się ostry konflikt z Kościołem. Członkom partii zakazano uczestniczenia  

w nabożeństwach i korzystania z sakramentów. Rząd nie wyraził zgody na przyjazd papieża 

Pawła VI do Polski. Utrudniał również peregrynację obrazu jasnogórskiego po Polsce. Dbano 

o monopol informacyjny. Władzom przybyło kolejne medium: telewizja. Pierwszy program 

telewizyjny można było obejrzeć jesienią 1952 roku, ale dopiero od lutego 1961 roku 

rozpoczęła się codzienna ich emisja. W 1970 roku uruchomiono drugi ogólnopolski kanał 

telewizyjny. Telewizory były początkowo bardzo drogie – ich cena odpowiadała 

przeciętnemu rocznemu zarobkowi obywatela PRL  

W życiu gospodarczym nastąpił zastój. Na wsi zaprzestano wprawdzie kolektywizacji, ale nie 

doinwestowywano rolnictwa. Kolejne plany gospodarcze na lata 1961–1965 i 1966–1970 

zakładały rozbudowę przemysłu, m.in. powstawało Turoszowskie Zagłębie Węgla 

Brunatnego, rozwijało się zagłębie miedziowe oraz zakłady w Puławach. Ludność 

mieszkająca w ośrodkach przemysłowych odczuwała poprawę swojego położenia, jednak 

większość społeczeństwa polskiego nie była zadowolona z poziomu życia. Pojawienie się na 

rynku większej ilości sprzętu gospodarstwa domowego czy budowa większej liczby domów 

nie zaspokoiły oczekiwań społecznych. 

List 34. Do Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza (14 marca 1964) 

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury 

prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, 

uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej 

informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się 

zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez Konstytucję 

państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu. 

 

Obejrzyj: 

https://youtu.be/5fDlQr4SC64 

https://youtu.be/5fDlQr4SC64


Następnie na podstawie podręcznika str. 314 wypisz do zeszytu przyczyny i skutki wybuchu 

wystąpień studenckich w marcu 1968 roku. 

 

Przeczytaj: 

Polski grudzień 

W listopadzie 1968 roku Władysław Gomułka kolejny raz został wybrany na I sekretarza. 

„Mała stabilizacja” nie zadowalała ani społeczeństwa, ani działaczy partyjnych. Postawa, jaką 

przyjął Gomułka w sprawie Czechosłowacji, wzmocniła jego autorytet jedynie wśród tych 

bardziej zachowawczych członków partii. 

Niemniej w 1970 roku udało się Gomułce odnieść spory sukces w polityce międzynarodowej. 

7 grudnia podpisany został układ między Polską a RFN, normalizujący stosunki między obu 

państwami, a tym samym uznający polską granicę zachodnią. Gomułka sądził, że 

społeczeństwo polskie doceni ten sukces i w związku z tym spokojnie zniesie zaplanowaną 

przez władzę podwyżkę cen. 12 grudnia podano informację, że z dniem 13 stycznia 1971 roku 

zdrożeją artykuły spożywcze (m.in. kasza, mięso, mąka). Termin podwyżki nie był najlepszy: 

zbliżały się święta. Polacy liczyli, że na rynku pokażą się towary deficytowe (np. cytrusy, 

słodycze), a okazało się, że niebawem potrzebne będą większe pieniądze. 

W efekcie 14 grudnia 1970 roku zastrajkowała stocznia w Gdańsku. Zebrała się także grupa 

manifestantów pod budynkiem KW PZPR, nikt jednak nie chciał z nimi rozmawiać.  

W różnych częściach miasta doszło do starć z milicją. Na ulicach zaczęto wznosić barykady. 

 

Obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=beKPwcIppVI 

 

Polecam również obejrzeć film Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł. 

 

Proszę do 4 maja wysłać mi pracę –projekt na temat Gospodarka polska w czasach Gomułki. 

Technika pracy dowolna. To nie ma być referat. 

https://www.youtube.com/watch?v=beKPwcIppVI

