
klasa VIII – 30. 04. 2020 r. 

1. Zapisz temat w zeszycie : PRL pod rządami Edwarda Gierka.

2. Przeczytaj temat (podręcznik strony 175-180)

3. Przepisz do zeszytu notatkę (lub wydrukuj i wklej)

I  Wydarzenia, które poprzedziły objęcie władzy w Polsce przez Edwarda Gierka

Obniżenie poziomu życia ludzi doprowadziło 14 grudnia 1970 roku do wybuchu 
strajków robotniczych na Wybrzeżu: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i innych 
miastach. Z rozkazu Władysława Gomułki 17 grudnia 1970 roku wojsko otworzyło 
ogień do bezbronnych robotników przy stacji Gdynia-Stocznia. Masakra dziesiątek 
zabitych i setek rannych ludzi zakończyła karierę W. Gomułki.

II  20 grudnia 1970 r. - I sekretarzem KC PZPR Edward Gierek, a premierem rządu 
PRL Piotr Jaroszewicz. Gierek Różnił się od Gomułki. Słuchał ludzi, nawiązywał z 
nimi kontakty, nie wysyłał wojska i milicji przeciwko protestującym.  Jego ekipa  
rządziła Polską do 1980 roku. 
Nowe władze zapowiedziały szeroki program poprawy sytuacji gospodarczej w 
kraju („druga Polska”). Media głosiły propagandę sukcesu, według której PRL 
rozwijała się w oszałamiającym tempie.

III  E. Gierek zaciągnął ogromne kredyty na Zachodzie . Pożyczał pieniądze, by 
rozwijać przemysł i poprawiać warunki życia społeczeństwa. Liczył na to, ze spłaci 
długi wyrobami fabryk. Nie zdawał sobie sprawy z niewydolności socjalistycznej 
gospodarki – produkowane towary były marnej jakości i z trudem znajdowały 
nabywców. W 1975 r. PRL znalazła się w pułapce kredytowej  - zadłużenie 
przekroczyło 8 miliardów dolarów, a władze nie miały pieniędzy na spłatę odsetek, 
co utrzymywano w tajemnicy przed społeczeństwem.

IV  W przeciwieństwie do Gomułki Gierek przyjął służalczą postawę wobec 
Moskwy. W 1976 r. sejm wprowadził do konstytucji PRL poprawki : o 
nierozerwalnej przyjaźni polsko-radzieckiej ( czego nie było nawet w czasach 
stalinowskich). W konstytucji uznano PZPR za przewodnią siłę narodu. 

V   Centralnie sterowana gospodarka PRL mimo początkowych sukcesów szybko 
znalazła się na krawędzi załamania. W czerwcu 1976 r. rząd zdecydował się na 
wysoką podwyżkę cen żywności. 25 czerwca (dzień po zapowiedzi podniesienia 
cen) zastrajkowały załogi w wielu zakładach pracy w Polsce. Najpoważniejsze 
protesty miały miejsce w podwarszawskim Ursusie,Płocku i Radomiu. Władze 
brutalnie spacyfikowały bunty za pomocą ZOMO  jednak – w przeciwieństwie do lat 
1956 i 1970 – nie użyto broni palnej. Władze wycofały się z podwyżek.



4.  Wykonaj polecenia w zeszycie :

• wymień duże inwestycje, które realizowano  w pierwszych latach rządów 
Gierka ( podręcznik str. 175 i 178).

• wymień największe sukcesy polskich sportowców odniesione w latach 70 
XX wieku.

Wykonane prace proszę wysłać do piątku (01. 05. ) na adres mailowy
be.be70@wp.pl


