Klasa 8a. Historia świata i Polski w II połowie XX wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i
nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część VII. „Pomożecie? Pomożemy!” – Edward Gierek u władzy.
Cytat z wystąpienia Edwarda Gierka do stoczniowców w 1970 roku.
Zapisz do zeszytu
- Przedstaw stan gospodarki polskiej za Władysława Gomułki w latach 1956-1970.

1. Dla Gomułki nadchodził koniec – ale nie chciał go dostrzec. Pierwszym sygnałem o
nadchodzącym końcu była agresja wojsk radzieckich na Czechosłowację w 1968 roku (wojsko
polskie też w tym uczestniczyło). Przedstawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza uznano za
antyradzieckie i zdjęto z afisza. Reakcja na to wydarzenie były wystąpienia i strajki studenckie,
robotnicze, które władza stłumiła.
2. W roku 1970 gospodarka chyliła się ku upadkowi. Rolnictwo padło. Nastąpi brak zaopatrzenia w
sklepach, przed nimi kolejki. Były małe zarobki, a wysokie podwyżki na produkty spożywcze. W
grudniu 1970 roku, na znak protestu przeciwko podwyżkom, niskim pacom, wybuchły strajki w
Gdańsku i w Szczecinie. Władza krwawo stłumiła strajki i zamieszki uliczne. Byli zabici i ranni.
Na uczestników i ich rodziny spadły represje. Władysław Gomułka w tym czasie miał pomysł.
Chciał poprosić o pomoc Moskwę, ale jego samego, jak i Moskwę przekonano o tak zwanym
polskim rozwiązaniu. Rozwiązanie to miało polegać na zastąpieniu Władysława Gomułki na
stanowisku I Sekretarza PZPR Edwardem Gierkiem.
3. Początek dekady Gierka. Wycofał się z podwyżek, podniósł pensje. Brał dużo kredytów. PZPR
nadal kontrolowała i nadzorowała społeczeństwo i gospodarkę. Cenzura szalała, podobnie, jak i
represje. Była też tzw. „kiełbasa wyborcza”, czyli cytrusy w sklepach, samochód na talon,
mieszkanie z kolejki (za ile lat, tego nikt nie wiedział), wyższe pensje. Była i ciemna strona
„imperium zła” – napięte stosunki Kościół – władza, tani pieniądz – dużo pieniądza, ale mało
towaru, inflacja, zakup żywności za zagranicą.
Najlepsze jednak dopiero miało nadejść…
Ciekawostka.
Pewex – sklep za Gierka, gdzie można było kupić za dolary produkty zachodnie, odzież, słodycze,
papierosy, alkohol, urządzenia rtv.
Cinkciarz – osoba stojąca przy bankach, pewexach, sprzedająca waluty zachodnie.
Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Podaj, jakie były przyczyny upadku władzy Władyslawa Gomułki.

Część VIII. Życie na kredyt.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu
- Podaj wewnętrzne i zewnętrze przyczyny upadku Władysława Gomułki.
- Jakimi metodami ekipa Edwarda Gierka chciała zyskać zaufanie i sympatię społeczeństwa?

1. Co już wiemy?! Były kredyty, była kontrola społeczeństwa, była inflacja – ale powstało wiele
dróg, nastąpił rozwój budownictwa mieszkalnego, budowano nowe obiekty przemysłowe. Na wsi
warunki życia uległy zmianie na lepsze.
2. Czego nie wiemy? A się dowiemy? W kraju rolniczym produkcja się nie opłacała – ceny
żywności były zaniżone, a wytwarzanie jej przekraczało jej wartość. Kupowano żywność za
zagranicą. Budownictwo, przemysł były nierentowne, pracochłonne. Drogi i bloki zostały do
dziś. Blokowisko.
3. W 1976 roku, 24 czerwca władza ogłosiła podwyżki cen i poszło… Strajki wybuchły w Ursusie,
Radomiu, Poznaniu, Gdańsku. Wszędzie zostały stłumione przez Zmechanizowane Oddziały
Milicji Obywatelskiej (ZOMO), czyli gości z tarczami, pałkami, w hełmach, gazem łzawiącym.
Zadanie ZOMO było proste: rozgonić, spałować, aresztować. Wycofano się z podwyżek –
wprowadzono kartki na żywność. Papier toaletowy stał się rarytasem, kolejki codziennością.
Znow trzeba było kombinować, a to benzynę, a to masło, mięso. I tak od poniedziałku do
poniedziałku (alkohol sprzedawano na sztuki od godziny 13.00).
4. Opozycja stworzyła w 1976 roku Komitet Obrony Robotników (KOR). Cele:
a. Pomoc materialna i prawna dla aresztowanych i ich rodzin.
b. Walka o prawa człowieka.
Co łączyło założycieli KOR-u? – Niechęć do komunizmu. Mało? Wystarczyło!
Służba Bezpieczeństwa zaczęła prowokować, śledzić, zastraszać i zabijać ludzi opozycji.
Władza sięgnęła po ratunek. Ponownie zaciągnęła kredyty, by uspokoić społeczeństwo. Nie
zmieniło to sytuacji. Było źle i nie było przyszłości. Opozycja zaczęła wydawać podziemne
gazety, książki, ulotki. W 1978 roku powstały Wolne Związki Zawodowe. W tym samym
roku było duże BUM! Karol Wojtyła został papieżem i zapowiedział wizytę w kraju. W rok
później odwiedził Polskę. Zaczęła się jazda – walka o władzę.

Proszę, wysłuchajcie dwóch kawałków: Republiki „Kombinat”, Lady Pank „Mniej niż zero”, dzięki
czemu dowiecie się coś więcej waszych Rodzicach i o społeczeństwie w tamtych latach. To jest
praca domowa.
Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić do zeszytu i przesłać zdjęcie
na e-maila lub telefon.

