
Zapiszcie temat w zeszycie i wykonajcie polecenia. Zdjęcie wykonanej pracy prześlijcie 

mi  za pomocą komunikatora Messenger. Jeśli możliwe jest wydrukowanie karty pracy, 

możecie zadania wykonywać na nich i zbierać je w teczkach, które po powrocie do 

szkoły ocenię. Powodzenia  

Temat: Mała stabilizacja 

I. Rządy Władysława Gomułki    

W październiku 1956 roku doszło do zmian w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR został Władysław 

Gomułka, który za czasów Bieruta  kilka lat przebywał w więzieniu. 24 października 1956 

roku na Placu defilad w Warszawie odbyła się potężna manifestacja ludności stolicy, w 

której wzięło ponad pół miliona obywateli. Władysław Gomułka wygłosił wtedy 

przemówienie, w którym obiecywał przeprowadzenie demokratycznych zmian w kraju. 

Naród polski z dużą nadzieją oczekiwał na poprawę warunków życia i pracy.                                

W czasach Gomułki nastąpił odwrót od metod stalinowskich. Głównym celem gospodarki 

opartej na planach 5-letnich .Starano się rozwijać i unowocześnić przemysł spożywczy. W 

sklepach pojawiły się artykuły AGD, telewizory czy motocykle. Rozpoczeto rodukcję 

polskiej wersji samochodu Fiat 125p, powstającego na licencji włoskiej. Kładziono nacisk na 

rozwój przemysłu ciężkiego. Niestety wykorzystywanie złych technologii wpływało na 

cywilizacyjne opóźnienie Polski. Nastąpił rozkwit kultury. Międzynarodowe sukcesy 

odnosiła tzw. polska szkoła filmowa, filmy Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka czy 

Wojciecha Hasa , stały się klasykami światowego kina. Wydawano tygodnik „Polityka”, 

powstał Klub Krzywego Koła, był to klub dyskusyjny, krytyczny względem włądz 

komunistycznych. Okres złagodzenia reżimu komunistycznego za czasów Władysława 

Gomułki przyjął nazwę „małej stabilizacji” 

1. Co obiecywał Gomułka na wiecu w Warszawie? 

……………………………………………………………….. 

2. Czy dotrzymał słowa? Podaj przykłady. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. Jak nazywał się ten okres rządów Gomułki? 

…………………………………………………………………. 

II. Polityka zagraniczna PRL 

W tym czasie nastąpiła również normalizacja stosunków z Polski z sąsiadami , a tym samym 

wzmocniła się pozycja Polski na arenie międzynarodowej. 

 Normalizacja stosunków z NRD – układ w Zgorzelcu 1950 r. 

 plan Adama Rapackiego – plan wprowadzenia strefy bezatomowej w Europie 

Środkowo-Wschodniej 



 Poprawa współpracy z innymi krajami na świecie ( co ułatwiło eksport towarów oraz 

uzyskiwanie lepszych kredytów) 

 układ o podstawach normalizacji stosunków z RFN – 1970 r 

Niestety nie udało się utrzymać dobrych relacji z Jugosławią i Chinami, na co wpływał ich 

spór z ZSRR. 

III. Konflikt władz z Kościołem katolickim 

Komuniści  zaniepokoili  się wzrastającą religijnością  społeczeństwa, ponieważ było to sprzeczne z 
obowiązującą  ideologią. Władze rozpoczęły działania restrykcyjne-zlikwidowano jako dni wolne od 
pracy 6 stycznia i 15 sierpnia, usunięto ze szkół naukę  religii, nakazano zdjąć krzyże ze ścian w tych 
placówkach. Oficerom wojsk i milicji zabroniono udziału w nabożeństwach, nie mogli zawierać 
ślubów kościelnych i chrzcić dzieci. Wstrzymano budowę obiektów sakralnych. Wszelkimi możliwymi 
sposobami starano się odwrócić uwagę Polaków od wydarzeń religijnych.  

1. Dlaczego, Twoim zdaniem, władze obawiały się  wpływu Kościoła na społeczeństwo? 

Uzasadnij odpowiedź. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Tworzenie się opozycji 

Na początku lat 60. społeczeństwo coraz śmielej sprzeciwiało się narastającym zaostrzeniom władz. 
Te zaś , coraz bardziej wrogo  nastawione były do inteligencji. Prasę i publikacje literackie , zaczęto 
obejmować cenzurą , a redakcje czasopism zamykać. 34 pisarzy i naukowców w tzw. Liście 34, 
zaprotestowało przeciwko polityce kulturalnej państwa (autorami pisma byli Antonii Słonimski i Jan 

Józef Lipski) Niedługo potem  dwaj młodzi działacze PZPR ( Jacek Kuroń  i Karol Modzelewski) 
wystosowali list , w którym krytykowali systemu panującego w Polsce. Sytuacja w kraju 
zaostrzyła się, gdy na początku 1968 roku w Teatrze Narodowym W Warszawie wystawiono 
„Dziady” Adama Mickiewicza. Aktorzy mówili o tym, jak car uciskał naród polski w zaborze 
rosyjskim . Widzowie porównali to z obecna sytuacją Polski uzależnionej od Związku 
Radzieckiego. Władysław Gomułka wydał zakaz wystawiania tej sztuki. 

1. Jak uważasz, dlaczego  władze obawiały się polskiej  inteligencji? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Marzec 1968 r. 

8 marca 1968 roku odbyła się wielka manifestacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego, na której 

domagali się zniesienia cenzury i przywrócenia swobód demokratycznych. Studentów rozpędziła 

Milicja, a przywódców zamknięto w więzieniach. W ślad za studentami z warszawy poszli inni, 

organizując podobne manifestacje w innych miastach.  

VI. Wydarzenia na Wybrzeżu – grudzień 1970 r. 

 Wzrost cen żywności 
 Strajk w Stoczni Gdańskiej 



 Podpalenie gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku 
 Wojsko otworzyły ogień do robotników idących do pracy – 17 XII 1970 r. 
 VII. Zmiany na najwyższych szczeblach władzy 
 Dymisja Władysława Gomułki 
 Nowym I sekretarzem KC KPZR Edward Gierek 
 Piotr Jaroszewicz  nowym premierem rządu 


