
Polska w czasach stalinizmu



Tajna konferencja w Szklarskiej Porębie

 22 września 1947r. – tajna konferencja przywódców komunistycznych,

 zwołana z inicjatywy Józefa Stalina w odpowiedzi na kontrowersje wśród komunistycznych
rządów europejskich, czy wziąć udział w paryskiej konferencji dotyczącej planu Marshalla
w lipcu 1947 roku,

 ze strony ZSRR konferencją kierował Andriej Żdanow, który wygłosił referat stwierdzający,
że wobec ofensywy „amerykańskiego imperializmu”, który rzekomo doprowadził do
powstania dwóch obozów („imperialistycznego” i „demokratycznego”) należy „zewrzeć
szeregi” i powołać stały organ „konsultacyjny” partii komunistycznych – Kominform ( 1947 –
56),

 na konferencji pomysł utworzenia Kominformu popierali przede wszystkim przedstawiciele
WKP(b) i Komunistycznej Partii Jugosławii, natomiast pozostali uczestnicy zajęli raczej
bierne stanowisko; ze strony PPR ideę mocno popierał Hilary Minc, natomiast Władysław
Gomułka był sceptyczny wobec powołania Biura, co przyczyniło się do oskarżeń wobec
niego ( „ odchylenie prawicowo – nacjonalistyczne),

 Kominform umożliwił ZSRS skuteczną kontrolę nad polityką wewnętrzną państw
członkowskich, dzięki czemu skutecznie rozprawiano się antykomunistyczną opozycją,
działającą po wojnie w krajach bloku wschodniego.



Kongres zjednoczeniowy

 15 grudnia 1948 r. – powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) w wyniku zjednoczenia PPR i PPS,

 sprawowała rządy w PRL w latach 1948–1989, istniała do 30 stycznia 1990,

 realizowała ideologię marksizmu-leninizmu,

 działalność PZPR (oparta na obowiązującym w bloku wschodnim modelu
monopartyjnym),

 PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną
i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób
autorytarny, dążącą do totalitarnego kontrolowania wszystkich sfer życia
społecznego,

 Bolesław Bierut - sekretarz generalny do marca 1954, następnie I sekretarz
KC PZPR.



Baner na jednym z 
warszawskich budynków



Przemiany gospodarczo - społeczne

 system centralnego sterowania, gospodarka centralnie sterowana, nakazowo – rozdzielcza,

 realizacja gospodarki planowej – plan sześcioletni (1950 – 1955),

 założenia:

 industrializacja,

 rozwój przemysłu ciężkiego, głównie zbrojeniowego,

 budowa  350 zakładów przemysłowych, sztandarowa obiekt: Huta im. Wł. Lenina, a przy nim komunistyczne 
osiedle – Nowa Huta,

 plan nie został w pełni zrealizowany, chociaż produkcja przemysłowa wzrosła około  250 %, 

 skutki:

 nastąpiła migracja ludności ze wsi do miast ( awans społeczny),

 aktywizacja zawodowa kobiet,

 pogłębiły się braki w zaopatrzeniu w dobra konsumpcyjne,

 Plan sześcioletni nie poprawił w znaczący sposób warunków życia ludności.



Huta im. Lenina 



Tablica pamiątkowa



Pierwszy blok i pierwsza 
ulica Nowej Huty



Kolektywizacja 

 kolektywizacja wsi – przymusowe wstępowanie rolników do spółdzielni, 
połączone z procesem łączenia gruntów rolnych we wspólnoty 
spółdzielcze,

 rolnicze spółdzielnie produkcyjne ( RSP),

 Państwowe Gospodarstwa Rolne ( PGR),

 obietnice dla rolników, którzy wyrażali zgodę na kolektywizację;

 traktory, który miały zapewnić zwiększenie produkcji rolnej,

 mieszkania, 

 dobre pensje,

 darmowe śniadania dla dzieci w stołówkach,

 przydział węgla na zimę,



Kolektywizacja

Restrykcje wobec przeciwników kolektywizacji:

 podwyższenie podatków,

 ośmieszanie, wyszydzanie rolników indywidualnych – określenie „kułak”,

 aresztowania,

 konfiskata gospodarstw

Apogeum przymusowej kolektywizacji rolnictwa miało miejsce w 1953 r.

Do początku lat 60. zrealizowano ją we wszystkich krajach bloku sowieckiego    

z wyjątkiem Polski. 

Nieskuteczność działań komunistów, kolektywizacja objęła jedynie 10 %

gruntów ornych. Silny opór społeczeństwa.



Stalinizm w Polsce

 wprowadzanie w Polsce rozwiązań wzorowanych na sowieckich,

 pełna kontrola nad społeczeństwem,

 tworzenie atmosfery zagrożenia,

 propaganda,

 wprowadzenie kultu jednostki ( gloryfikowanie Stalina – wiersze, plakaty,
manifestacje, filmy, piosenki),

 indoktrynacja - świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie
człowiekowi określonych ideologii i doktryn, zwłaszcza religijnych, politycznych
lub społecznych, korzystający z propagandy, stosowanej przez środki
masowego przekazu, system oświaty szkolnej i pozaszkolnej,

 język rosyjski w szkołach,

 powołanie komunistycznych organizacji młodzieżowych: Związek Młodzieży
Polskiej ( ZMP), Służba Polsce (SP).



Stalinizm w Polsce



Stalinizm w Polsce



Stalinizm w Polsce



Indoktrynacja



Konstytucja stalinowska

 22 lipca 1952 r. – wzorowana na konstytucji sowieckiej , przetłumaczona na 

język rosyjski i przedłożona Stalinowi do akceptacji,

 na jej podstawie zmieniono nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita 

Ludowa ( PRL),

 w godle państwa - orła „pozbawiono” korony,

 parlament był jednoizbowy,

 zlikwidowano urząd prezydenta, którego zastąpiła 15 – osobowa Rada 

Państwa,

 rzeczywistą władzę w Polsce sprawował I sekretarz KC PZPR



Tekst konstytucji PRL

Przetłumaczonej na język rosyjski, z 
odręcznymi poprawkami Stalina



Godło PRL



Walka z Kościołem katolickim

 w początkowej fazie rządów komuniści unikali otwartego konfliktu z 

Kościołem katolickim,

 1950 r. – podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami rządu a 

Episkopatem,

 zobowiązania władz państwowych:

 pozostawienie nauki religii w szkołach,

 zachowanie szkół katolickich, w tym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

 zachowanie prawa katolików do stowarzyszania się,

 wydawanie prasy katolickiej,

 swoboda kultu i pielgrzymek,



Walka z Kościołem katolickim

 zobowiązania Kościoła:

 nauczanie w duchu poszanowania prawa i władzy państwowej,

 rezygnacja ze sprzeciwu wobec kolektywizacji,

 współpraca przy zwalczaniu zbrojnych oddziałów podziemia 

niepodległościowego



Walka z Kościołem katolickim

Po wzmocnieniu pozycji komunistów nastąpiły ataki na duchowieństwo w prasie
i w audycjach radiowych.

Działania władz państwowych:

 wymuszanie wpływu na obsadzanie biskupów w diecezjach,

 cenzurowanie wydawnictw kościelnych,

 uniemożliwianie organizacji pielgrzymek,

 szykanowanie duchownych sprzeciwiających się władzy,

 aresztowanie w 1951r. Biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i oskarżenie go
o kolaborację z Niemcami i szpiegostwo, pokazowy proces i skazanie biskupa na 12 lat
więzienia,

 aresztowanie we wrześniu 1953 r. prymasa Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
internowany przez 3 lata,

 grudzień 1953 r. – zmuszenie duchownych katolickich do ślubowania na wierność PRL,
księża, którzy odmówili złożenia przysięgi nie mogli pełnić swoich obowiązków.



Notatka

 15 grudnia 1948 r. – powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) w wyniku zjednoczenia PPR i PPS,

 sprawowała rządy w PRL w latach 1948–1989, istniała do 30 stycznia 1990,

 realizowała ideologię marksizmu-leninizmu,

 w Polsce po II wojnie światowej komuniści wprowadzili rozwiązania
gospodarcze wzorowane na sowieckich stąd:

 gospodarka centralnie sterowana, zwana również nakazowo – rozdzielczą,

 kolektywizacja wsi – przymusowe wstępowanie rolników do spółdzielni, 
połączone z procesem łączenia gruntów rolnych we wspólnoty spółdzielcze,

 rolnicze spółdzielnie produkcyjne ( RSP),

 Państwowe Gospodarstwa Rolne ( PGR),



Notatka c.d.

 stalinizm w Polsce polegał na:

 pełnej kontroli nad społeczeństwem,

 wprowadzeniu kultu jednostki ( gloryfikowanie Stalina – wiersze, plakaty,

manifestacje, filmy, piosenki),

 indoktrynacji - świadomym i systematycznym procesie, którego celem jest

wpojenie człowiekowi określonych ideologii i doktryn, zwłaszcza religijnych,

politycznych lub społecznych, korzystający z propagandy, stosowanej przez

środki masowego przekazu, system oświaty szkolnej i pozaszkolnej,

 walce z Kościołem katolickim


