
Początki opozycji demokratycznej w Polsce 

POWTÓRZENIE 

Edward Gierek rozpoczął rządy od odwołania podwyżek cen żywności i zwolnienia aresztowanych 
robotników Wybrzeża. Pracownicy otrzymali podwyżki płac, poprawiła się sytuacja życiowa obywateli. 
W sklepach pojawiło się dużo towarów. Rozpoczęto budowę wielkich zakładów produkcyjnych. Taka 
poprawa była możliwa dzięki zaciągniętym pożyczkom w państwach zachodnich. 

 Jak żyło się w Polsce w pierwszych latach rządów Edwarda Gierka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Skąd pochodziły pieniądze na poprawę sytuacji  życiowej i rozwój gospodarczy Polski? 

………………………………………………………………………………………. 

1. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. 

Polityka gospodarcza Gierka zaczęła przynosić fatalne skutki. Źle realizowane inwestycje, rosnące 
szybko zadłużenie i brak pieniędzy na spłatę kredytów, doprowadziły do kryzysu. W sklepach było 
coraz mniej towarów. Puste półki i długie kolejki, to codzienny widok w polskich miastach i wsiach. W 
1976 roku władze ogłosiły nową podwyżkę żywności i innych towarów, niektórych nawet o 100%. 
25 VI 1976 r w wielu przedsiębiorstwach rozpoczęły się strajki i demonstracje. Największe odbyły się 
w Radomiu, Ursusie i Płocku. 

 Dlaczego doszło do wybuchu strajków w Radomiu, Ursusie i Płocku? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do stłumienia protestów władze skierowały Zmotoryzowane Obwody Milicji Obywatelskiej 
(ZOMO). Uczestników protestów dotknęły represje. Władze aresztowały strajkujących robotników, a 
ich rodziny były prześladowane, często nie miały środków do życia. Zapadła  natychmiastowa 
decyzja o wstrzymani podwyżek na towary, których brakowało, władze wprowadziły kartki. 

          

 Kogo wykorzystano do tłumienia wystąpień robotniczych? 

………………………………………………………………………………………… 

 Na czym polegały represje wobec protestujących ? 

………………………………………………………………………………………… 

*Represje- sposób tłumienia buntu i działań opozycji  



2. Organizacja pomocy dla represjonowanych robotników 

We wrześniu 1976 roku w celu organizowania pomocy dla represjonowanych powstał Komitet 
Obrony Robotników (KOR). Został utworzony przez 14 działaczy, m.in.: Jana Józefa Lipskiego, Jacka 
Kuronia i Antoniego Macierewicza. Formy działania KOR-u:                          

 –  organizowanie pomocy materialnej robotników zwolnionych z pracy                           
 – organizowanie pomocy prawnej dla sądzonych robotników                                                 
   – wydawanie „Biuletynu Informacyjnego KOR” oraz pisma „Robotnik”                               

  Członkowie KOR za swoją działalność byli prześladowani.  W 1977 r. został zamordowany 
współpracownik KOR, student Stanisław Pyjas. 

 Czym zajmował się KOR? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

3. Kształtowanie się opozycji 

a. w 1977 r. Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” 
(KSS „KOR”) 

b. w 1977 r. powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) 

c. w 1978 r. powstały Wolne Związki Zawodowe (WZZ) – m.in. Andrzej Gwiazda, Anna 
Walentynowicz 

d. w 1979 r. powstała Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – Leszek Moczulski 

e. działalność Ruchu Młodej Polski – Aleksander Hall 

ZADANIE * 

16 X 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Wybór 
Polaka na papieża został przyjęty przez polskie społeczeństwo z ogromnym entuzjazmem. W 
czerwcu 1979 r. odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 

PRZYGOTUJ PLAKAT  

PRZEDSTAWIAJĄCY POSTAĆ PAPIEŻA POLAKA –JANA PAWŁA II 

TERMIN:  do końca kwietnia 

 

 

 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1016-kuron-jacek
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1016-kuron-jacek
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1018-moczulski-leszek

