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Temat jest w podr. str. 218 – 221, proszę przeczytać, notatkę przepisać lub 

wydrukować i wkleić do zeszytu.  

 

Temat: Sukcesy gospodarcze Polski  w dwudziestoleciu międzywojennym. 

 

Przypomnienie 

Dla poprawienia sytuacji w polskiej gospodarce premier Grabski powołał Bank Polski, 

wprowadzono monetę - złoty polski, przeprowadzono reformę rolną.  

Powstanie portu w Gdyni 

Rozwój handlu dalekomorskiego ograniczał brak swobodnego dostępu do portu w Gdańsku. 

W znikomym stopniu korzystaliśmy z Gdańska, miasta, które miało status Wolnego Miasta.  

Niemcy stanowili większość wśród jego mieszkańców. Aby temu zaradzić już w roku 1922 

sejm polski podjął decyzje o budowie poru w Gdyni.   Niedługo potem bo w kwietniu1923 

r. odbyło się poświęcenie portu, a w sierpniu 1923r. zawinął tu pierwszy statek.  W 

kolejnych latach port rozbudowywano.  W r. 1938 był to jeden z największych i 

najnowocześniejszych portów w Europie. Dzięki tej inwestycji powstało nowe miasto Gdynia. 

Magistrala węglowa- droga kolejowa 

Magistrala omijała Gdańsk. Miasto Gdynia połączono linią kolejową czyli magistralą 

węglową z Zagłębiem Śląskim. Do portu w Gdyni przywożono węgiel, który drogą morską 

stąd docierał do innych krajów. 

Kryzys gospodarczy w Polsce 1929 – 1935 

Rozwój gospodarczy Polski został zahamowany przez światowy kryzys gospodarczy. Pod 

względem rozmiarów kryzysu państwo polskie znalazło się na trzecim miejscu po USA i 

Niemczech. Kryzys wybuchł w USA i rozlał się po świecie bo gospodarki państw były ze 

sobą powiązane. Kapitał zagraniczny wycofywał swoje udziały, a krajowi przedsiębiorcy 

ograniczali produkcję i nowe inwestycje. W efekcie rosło bezrobocie a na rynku brakowało 

gotówki. Kryzys wpłynął niekorzystnie na rolnictwo. Chłopi nie mogąc znaleźć nabywców, 

obniżali ceny towarów. W rezultacie nie było ich stać na zakup niezbędnych towarów, np. 

zapałek odzieży świec. W roku 1933 rząd polski utworzył Fundusz Pracy, który gromadził 

środki na zasiłki dla bezrobotnych czy finansowanie robót publicznych. 

Budowa COP czyli Centralnego Okręgu Przemysłowego 

Okręg powstał w widłach rzeki Wisły i Sanu. Inicjatorem budowy był wicepremier E. 

Kwiatkowski, zasłużony przy budowie Gdyni. Względy obronne zdecydowały w dużej mierze 

o lokalizacji COP. Teren był oddalony zarówno od granicy wschodniej jak i zachodniej. 

Ponadto władze chciały zmniejszyć b. duże bezrobocie na tym terenie.  Udało się wybudować 

hutę i elektrownię w Stalowej Woli, fabryki: samolotów w Mielcu, silników lotniczych w 

Rzeszowie, kauczuku syntetycznego w Dębicy, elektrownię w Rożnowie. Dalszą rozbudowę 

uniemożliwił wybuch II wojny światowej. 

Uwagi: 

W 20- leciu międzywojennym Polacy odbudowywali swoje państwo zaledwie 20 lat, 

częściowo w warunkach światowego kryzysu. 

Mimo tak krótkiego czasu i niesprzyjających okoliczności międzynarodowych, stworzyli 

podwaliny nowoczesnego państwa, którego dalszy rozwój przerwała II wojna światowa. 

 



 

  

 

 

 

 
 


