
Temat: Polska w latach 1948-1956. Przekształcenia gospodarcze po 1945r. 23.04.2020 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 328-336. 

Przepisz do zeszytu 

 

1. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948r.) 

 Likwidacja PSL 

 Wchłonięcie PPS 

 15 grudnia 1948r.  Kongres Zjednoczeniowy  PPR i PPS i powstaje PZPR – Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza 

 Istniało jeszcze Stronnictwa Ludowe (od 1949r. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, 

ZSL) i Stronnictwo Demokratyczne (SD)  

 System monopartyjny 

 

2. Polska państwem totalitarnym 

 Powstanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (przeciwko wrogom ludu) 

Prześladowania byłych akowców, inteligencje, bogatych chłopów, księży (w latach 

1953-1956 więziona kard. Wyszyńskiego) 

 „księżą partioci”,  Stowarzyszenie Pax  

 Urząd Bezpieczeństwa (UB)  

 Torturami wymuszano zeznania, odbywały się procesy pokazowe, kary śmierci 



 Rozprawianie się z przeciwnikami wewnątrzpartyjnymi (1951r., areszt Gomułki za 

„odchylenia prawicowonacjonalistyczne”)  

 Stalinizacja; wzorowana na ZSRR kultura, nauka, gospodarka, sądy 

 Na czele wojska marszałek Konstanty Rokossowski (z ZSRR)  

 Propaganda miłości do ZSRR  

 Kult jednostki Stalina i Bierut 

 

3. Sowietyzacja życia kulturalnego – socrealizm 

 Socrealizm panował w kulturze i był wzorowany na modelu radzieckim  

 Wiersze, obrazy, architektura miała służyć ku chwale partii, wodza, socjalizmu  

 Tematy prac związane z pracą (np. „Traktory zdobędą wiosnę”) 

 Bardzo ograniczono dostęp do Zachodu; ograniczano korespondencję, cenzurowano 

informacje zanim trafiły do prasy, zakaz handlu obcą walutą  

 Cenzura od 1946r. 

 Zabroniono słuchania Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa (od 1950r.) 

 

4. Konstytucja PRL (22 lipca 1952r.)  

 Nowa nazwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)  

 Godło – orzeł bez korony  

 Odrzucenie trójpodziału władzy  

 W miejsce urzędu prezydenta – przewodniczący Rady Państwa (15-osobowego organu 

władzy); RP mogła wydawać dekrety z mocą ustawy 

 Sejm (najwyższy organ władzy); zdominowany przez komunistów  

 W terenie władza w rękach rad narodowych 

 Władza w rękach Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR z I sekretarzem na 

czele  

 

Praca domowa. (do zeszytu) 

Wyjaśnij czym była gospodarka centralnie planowana i wskaż jej realizację. 

 

 

 


