
Historia :klasa IV

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat oraz punkty (wytłuszczonym 
drukiem). 
 Pod  tematem podane są linki do prezentacji multimedialnej. Jeśli jest taka możliwość proszę 
skopiował (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć.
Na ostatniej stronie jest rysunek. Pokoloruj go proszę i wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com lub 
wyślij na Messenger. Jeśli nie możesz wydrukować to  narysuj portret samodzielnie. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk
https://www.youtube.com/watch?v=EFEyMhoSJhk

https://www.youtube.com/watch?v=MpOu9RIi6Gk

LEKCJA  (01.06.2020r)

 Temat: Miasto z morza

1. Powojenna odbudowa II Rzeczypospolitej
2. Eugeniusz Kwiatkowski- port w Gdyni i COP.

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej:

Eugeniusz Kwiatkowski
Należał do wielu towarzystw naukowych i pisał artykuły do czasopism fachowych. Opublikował m.in. "Dysproporcje. Rzecz o Polsce 
przeszłej i obecnej", "Zarys dziejów gospodarczych świata", "Polskę i jej morze" i "Nowoczesną chemię przemysłową".

W 1973 roku recenzował koncepcję budowy Portu Północnego, zaś rok później uhonorowano go doktoratem honoris causa Uniwersytetu 
Gdańskiego za wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz ogólnej teorii ekonomii.

Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się państwa, 
gospodarka II Rzeczpospolitej odnosiła sukcesy gospodarcze. Najbardziej znaczącym 
osiągnięciem był proces scalania, czyli łączenia wytwórczości całego państwa. Oznacza to, 
że Polska ujednoliciła się w jeden organ, system. Niestabilna polska waluta pogarszała 
sytuacje gospodarczą, co przyczyniło się do wzrostu bezrobocia oraz wybuchów strajków. 
Nowemu premierowi i ekonomiście Władysławowi Grabskiemu zależało na ustabilizowaniu 
stanu pieniężnego, zakazał więc dodrukowaniu pieniędzy. W kwietniu 1924r. przeprowadził 
reformę walutową oraz założył niezależną instytucję do struktur państwowych – Bank 
Polski. Dzięki tej działalności wprowadzono nową jednostkę monetarną – złoty polski. 
Dodatkowo podniesione zostały podatki, usprawniono funkcjonowanie administracji, 
wprowadzono oszczędności budżetowe, np. zlikwidowanie różnych dotacji oraz 
ujednolicono przepisy prawne. Wybudowanie największego i najnowocześniejszego portu w 
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Gdyni umożliwiło rozwój polskiego handlu, w okolicach przystani morskiej powstało nowe 
miasto z linią kolejową łączącą się ze śląskim zagłębiem węglowym, dzięki temu transport 
był niemal bezpośredni. 

Podsumowując, sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej, to:
- ujednolicenie się państwa polskiego 
- wprowadzenie nowej jednostki monetarnej i ustabilizowanie się rynku
- usprawnione funkcjonowanie administracji  państwowej i samorządowej
- oszczędności budżetowe
- nowoczesny port w Gdyni i rozwój handlu 
- jednolity kodeks handlowy, karny i postępowania cywilnego


