
Propaganda PRL-u do dziś kojarzy 

się nam z hasłami partii czy 

wieloma zabawnymi cytatami 

i powiedzeniami.  

Oto niektóre z nich: 

 

 Program Partii – programem 

narodu. 

 

 Partia z narodem walczy 

o lepsze jutro. 

 

 Wzmożona kontrola dźwignią 

społecznego zaufania. 

 

 Stonka ziemniaczana.  

Pasiasty dywersant. 

 

 Imperialistyczny wróg kusi 

cię Coca-Colą. 

 

 Jak Partia mówi, że nie da 

to nie da, a jak mówi, że 

da, to mówi. 

  

 Staliśmy nad przepaścią, 

ale zrobiliśmy krok do 

przodu!  

 

 Młodzieży – naprzód do 

walki o szczęśliwą, 

socjalistyczną wieś polską!  

 

 Uniwersytety miejscami 

nauki, a nie dywersji!  

 

 

PRL, czyli Polska Rzeczpospolita 
Ludowa – oficjalna nazwa państwa 

polskiego w latach 1952–1989. W latach 
1945–1952, po utworzeniu 28 czerwca 
1945 Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej, ten organizm państwowy 

funkcjonował jako podmiot prawa 
narodowego pod nazwą Rzeczpospolita 

Polska. Państwo to w okresie 1945-
1989 propagandowo i potocznie 

nazywane było także Polską Ludową. 
Czasy, o których dzisiaj opowiemy, 

budzą wiele emocji. Dla większości był 
to okres dyktatury, łamiącej prawa 

człowieka, czasy zacofania 
gospodarczego, upadku idei demokracji. 
Inni z rozrzewnieniem wracają pamięcią 

do lat swojej młodości, wspominając 
lata 70, czas cudu gospodarczego  

i niekończących się sukcesów 
sportowych. Są wśród nas też tacy, 
którzy o latach PRL-u wiedzą mało,  

a kiedy już się z nimi zetkną, zupełnie 
ich nie rozumieją. Nie jest naszą 

ambicją dokonywanie historycznej 
oceny tamtych czasów. Nie chcemy też 
wgłębiać się w polityczne meandry lat 

PRL-u. Zapraszamy Państwa na 
opowieść o czasach Polski Ludowej,  

na opowieść o kulturze tamtych lat -  tej 
powstającej na emigracji oraz tej 

tworzonej w kraju, która przed 
publikacją musiała przejść przez czujne 

oko cenzora. 
 

PROGRAM SPOTKANIA  

W KAWIARNI POETÓW 
   
„PRL - widokówki z tamtego 

świata” 
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Występują: 

 

Prowadzenie: 

Barbara Przysiadła 

Aleksandra Serwin 

 

Sztywny Pal Azji  

„Wieża radości, wieża 

samotności” 

Wykonanie: 

zespół 

 

J. Jurandot „Traktorzystka” 

Wykonanie: 

Adriana Pietrukaniec 

M. Koterbska „Karuzela” 

Wykonanie: 

Agnieszka Brzozowska 

Aleksandra Budzyńska 

Adrianna Gierach 

Izabela Zbiciak 
Taniec: 

Emilia Maciocha 

Piotr Błaszczak 

 

Cz. Miłosz „Do polityka” 

Wykonanie: 

Aleksandra Bochniak 

 

J. Kaczmarski 

 „Przedszkole” 

 Wykonanie: 

  Jakub Grzegorczyk 

T. Różewicz  

  „List do ludożerców” 

 Wykonanie: 

Katarzyna Cieniuch 

A. Osiecka „Małgośka” 

Wykonanie: 

Aleksandra Bochniak 

 

S. Tym  

„Ucz się Jasiu” 

Wykonanie: 

Anna Humeniuk 

Katarzyna Łazuga 

Piotr Guz 

Z. Herbert  

„Potęga smaku” 

Wykonanie: 

Weronika Rogala 

Perfect  

„Chcemy być sobą” 

Wykonanie: 

zespół 
Taniec: 

Emilia Maciocha 

Piotr Błaszczak 

S. Barańczak  

 „Garden party” 

 Wykonanie:  

 Klaudia Bogusz 

E. Bryll „Psalm stojących 

w kolejce” 

Wykonanie: 

Aleksandra Budzyńska 

Agnieszka Brzozowska 

Adrianna Gierach 

Izabela Zbiciak 

 

Chłopcy z Placu Broni 

„Kocham wolność” 

 Wykonanie: 

zespół 

 

 

 

Zespół w składzie: 

 

Mateusz Adamczyk – wokal, 

gitara  

Sebastian Sykut – gitara 

Cezary Dybała – cajon 

Paweł Pasikowski – pianino, 

gitara 

 

 

Prezentacja: 

 

Mateusz Mizio 


