
























Świat wobec
Grudnia

Prasa zachodnia, jak: „Die Welt”, „Die Zeit”, 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Time”, „The 

Times”, „Herald Tribune”, „Le Monde”, a także 

komunistyczna: czechosłowacka „Rude Pravo”, 

wschodnioniemiecka „Neues Deutschland” 

czy „Berliner Zeitung” pisały o Grudniu ‘70 w Polsce. 

Artykuły te przybliżały protesty w Polsce, 

odnosiły się do liczby zabitych i rannych, nie raz 

przytaczając zawyżone dane pochodzące z plotek, 

informowały o zmianach na szczytach władzy. 

Dziennikarze starali się zrozumieć procesy 

zachodzące w komunistycznej Polsce, patrząc 

na nie przez pryzmat interesów swoich krajów.

↙↑↓ Materiały  pochodzące z prasy zachodniej, dotyczące 

Grudnia ‘70 w Polsce, skrupulatnie zbierane przez wschodnionie-

miecką tajną policję polityczną Stasi.

Fot. BStU

↗ Materiał  pochodzący z prasy zachodniej, 

dotyczące Grudnia ‘70 w Polsce.

Fot. BStU



„Republika
Szczecińska”

W sobotę w Szczecinie sytuacja była nadal napięta. Protest szybko 

się rozszerzał, by objąć aż 120 zakładów nie tylko w samym 

mieście. Przyłączały się zakłady z okolicy, strajk podjęły także 

odległe przedsiębiorstwa związane ze stocznią „Warskiego”. 

Nad większością miasta panował Ogólnomiejski Komitet Strajkowy. 

Na jego czele stał Mieczysław Dopierała. Drukarze pytali robotniczą 

reprezentację o pozwolenie na wydanie lokalnych gazet. Komitet 

też decydował o tym, czy może kursować komunikacja miejska. 

Po raz pierwszy od końca wojny ośrodek decyzyjny nie znajdował 

się w rękach partii. Po długich, nerwowych i bardzo wyczerpujących 

negocjacjach z władzami wojewódzkimi, podczas których OKS 

zaprezentował listę 21 postulatów – wśród nich na pierwszym 

miejscu znalazło się żądanie utworzenia wolnych związków 

zawodowych – osiągnięto nikogo niezadowalające porozumienie, 

które zakończyło strajk.

Lorem ipsum

↓ Strajk w zajezdni tramwajowej. 

Fot. AIPN

↗ Transparenty na ogrodzeniu Stoczni Szczecińskiej 

im. Adolfa Warskiego. 

Fot. Maciej Jasiecki

↓ Milicjant blokujący dostęp do „Warskiego”. 

Fot. Maciej Jasiecki



zmianA?
20 grudnia 1970 r. doszło do przesilenia politycznego. 

Kierownictwo partii uznało, że Władysław Gomułka 

nie był już w stanie dalej pełnić funkcji I sekretarza 

i go odwołało. I sekretarzem KC PZPR został Edward 

Gierek, od kilku lat mozolnie i skutecznie budujący 

swoją pozycję. Premierem za Józefa Cyrankiewicza 

został Piotr Jaroszewicz, do zmian doszło też w wielu 

resortach. Niezmiennie na szczytach władzy 

pozostawał szef Ministerstwa Obrony Narodowej 

gen. Wojciech Jaruzelski. 

↓ Noworoczne przemówienie Edwarda Gierka. 

Fot. CAF/PAP/Cezary Langda 

↖ Powitanie Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza przez Leonida 

Breżniewa i Aleksieja Kosygina podczas pierwszej oficjalnej wizyty 

zagranicznej przedstawicieli polskich władz w Moskwie.

Fot. CAF/PAP

↓ Komunikat w sprawie rozmów przedstawicieli władz partyjnych 

i państwowych województwa i miasta z przedstawicielami załóg 

Stoczni im. Adolfa Warskiego i Stoczni Remontowej „Gryfia”, „Kurier 

Szczeciński”, 21 grudnia 1970 r.



„PomoŻecie?
— nie!”

Zmiany na szczytach władzy miały spowodować wyciszenie 

społeczeństwa – za winnego grudniowej tragedii uznano

Władysława Gomułkę. Jednak spokój był pozorny – wyczuwało się 

napięcie. Oczekiwano konkretnych zmian oraz domagano się 

rzeczywistego ukarania winnych za niedawny dramat. Strajk 

ponownie wybuchł w Szczecinie 22 stycznia 1971 r. Komitet 

Strajkowy z Edmundem Bałuką na czele wysłał, okrężną drogą,

list do nowego I sekretarza z oczekiwaniem bezpośrednich rozmów.  

Po dwóch dniach Gierek, wraz ze świtą, przybył do stoczni...

Rozpoczęła się wielogodzinna debata, w czasie której Gierek – ale 

także premier, minister obrony narodowej i spraw wewnętrznych – na 

przemian tłumaczyli, manipulowali i obiecywali. Strajk zakończył się 

sukcesem, choć Gierek nie zgodził się na cofnięcie grudniowych 

podwyżek. Ze Szczecina Gierek pojechał do Gdańska, gdzie odbył 

rozmowy z aktywem partyjnym i delegatami robotników w gmachu  

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tam padły słynne słowa: 

„Pomożecie?!”, na które odpowiedzią były tylko „umiarkowane okla-

ski”. Rozlewająca się fala strajków dotarła do Łodzi, gdzie 10 lutego 

zastrajkowały włókniarki. Rozmowy z nimi prowadził premier Piotr 

Jaroszewicz, który na kilkakrotnie zadawane pytanie, czy wrócą 

do pracy,  usłyszał stanowcze: „Nie!” . Rezultatem nieugiętej postawy 

kobiet było cofnięcie przez władze grudniowej podwyżki cen 

żywności z dniem 1 marca 1971 r.

↗ Edward Gierek przemawiający do zebranych 

w świetlicy w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa 

Warskiego, 24/25 stycznia 1971 r. 

Fot. Maciej Jasiecki

↘ Plakat Komisji Robotniczej upubliczniający treść 

Listu otwartego do Edwarda Gierka, wystosowanego 

23 stycznia 1971 r. przez Komitet Strajkowy Stoczni 

Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Fot. Ze zbiorów Eryka Krasuckiego

←  Strajk w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana 

Marchlewskiego 10 lutego 1971 r. w Łodzi. 

Fot. PAP/Witold Rozmysłowicz

↘  Wizyta Edwarda Gierka w Gdańsku , 25 stycznia 1971 r.

Fot. Archiwum Państwowe w Gdańsku, autor NN


































