
rudzień ’70 – jeszcze jedna z bolesnych 
dat na drodze do niepodległej Polski. 
Brutalna rozprawa komunistycznej 
władzy z robotnikami protestującymi 

przeciwko ogłoszonej podwyżce cen. Z krwi prze-
lanej na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i El-
bląga, z doświadczenia tamtego czasu wyrosło 
sierpniowe zwycięstwo 1980 r. 

Krwawa pacyfikacja protestów świata pracy była 
kolejną ilustracją istoty systemu komunistycznego. 
Czternaście lat wcześniej premier Józef Cyrankiewicz, 
po pacyfikacji poznańskiego powstania w czerwcu 
1956 r., groził: „Każdy prowokator czy szaleniec, 
który odważy się podnieść rękę przeciw władzy lu-
dowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza 
ludowa odrąbie”. W grudniu 1970 r. został wprawdzie 
wraz z całą ekipą usunięty ze stanowiska, ale 
wcześniej na ulicach miast Wybrzeża zrealizowano 
jego groźbę, strzelając do robotników. 

Przez pierwsze miesiące 1971 r. w czasie wielu 
dyskusji w zakładach, na uczelniach żądano, jak 
np. w rezolucji studentów III roku historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, „surowego osądzenia przed 
sądem winnych wydania rozkazu użycia broni, jak i 

samych używających broni”. Ekipa Edwarda Gierka 
nie tylko nie zamierzała spełnić tych postulatów, 
ale represjonowała tych, którzy nie chcieli zapomnieć 
o zamordowanych. Taki los spotkał uczestników 
pierwszomajowych pochodów w 1971 r. idących 
pod transparentami z hasłami domagającymi się 
ukarania winnych strzelania do robotników w 
grudniu 1970 r. Prześladowano nawet składających 
kwiaty i palących znicze na grobach ofiar. 

  
„Spisane będą czyny i rozmowy” 
Powyższe działania, a także chwilowa poprawa 
warunków życia spowodowana zachodnimi kredy-
tami umożliwiły na kilka lat komunistycznej władzy 
stłumienie przejawów pamięci. Rana zadana grud-
niowymi strzałami na ulicach, katowaniem na ko-

misariatach nie mogła się zabliźnić. Nieuzewnętrz-
niona pamięć trwała, aby od grudniowej rocznicy 
w 1977 r. powracać, stając się ważnym elementem 
budującym tożsamość przedsierpniowej opozycji 
na Wybrzeżu, gromadząc coraz więcej osób przed 
bramą nr 2 gdańskiej stoczni im. Lenina. 

Gdy latem 1980 r. rozpoczęły się protesty, grud-
niowe doświadczenie kazało strajkującym nie wy-
chodzić na ulice, ale pozostać w zakładach pracy, 
natomiast komuniści rozważający użycie siły po-
wstrzymywali się przed tym, gdyż pamiętali o pło-
nących komitetach PZPR. 

Robotnicy od razu upomnieli się o pamięć o 
swych kolegach. Szczeciński Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy w 13. postulacie domagał się, by 
ufundować „przed bramą Stoczni tablicę upamięt-

niającą ofiary wydarzeń w grudniu 1970 r.”. W Gdań-
sku już pierwszego dnia sierpniowego strajku 1980 r. 
żądano, aby „do dnia 17 grudnia ’80 wybudować 
pomnik ofiarom poległym w ’70 roku”. Nie inaczej 
było w Gdyni. 

 Determinacja strajkujących doprowadziła do 
zbudowania w rekordowym czasie pomników w 
Gdyni i Gdańsku, gdzie stanęły trzy 42-metrowe 
krzyże z kotwicami, symbolizujące daty protestów 
1956, 1970 i 1976 r.. U ich stóp umieszczono płas-
korzeźby z wyrytym fragmentem wiersza Czesława 
Miłosza: „Który skrzywdziłeś człowieka prostego / 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, / […] 
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta / Możesz go 
zabić – narodzi się nowy. / Spisane będą czyny i 
rozmowy”. 

  „Nie chcemy wznosić  
czwartego krzyża” 
W miejscu, „w którym wsiąkły krople krwi poległych 
stoczniowców, po dziesięciu latach wyrosły trzy 
krzyże przebijające skorupę fałszu, obłudy i cynicznej 
obojętności na ludzkie losy” – pisano w dokumencie 
uzasadniającym powstanie monumentu. 

Konstrukcję przygotowali stoczniowcy, pracując 
bez wytchnienia i wynagrodzenia po godzinach 
pracy. Wiedzieli, że ustępstwa komunistów są tym-
czasowe, a gdy monumentalny pomnik stanie w 
centrum Gdańska, nikt go już nie zburzy i pozostanie 
jako wymowne świadectwo. 

16 grudnia 1980 r. – dokładnie w dziesięć lat od 
śmierci zastrzelonych stoczniowców – biciem ko-
ścielnych dzwonów, wyciem fabrycznych i okręto-
wych syren oraz śpiewem „Roty” Marii Konop-
nickiej kilkuset tysięcy zebranych pod bramą nr 2 
Stoczni im. Lenina w Gdańsku rozpoczęły się 
uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
Poległych Stoczniowców. Monument przemawia 
do nas do dzisiaj, a także – jak chcieli jego twórcy 
– „stanowi memento dla wszystkich tych, którzy 
symbole te chcieliby nam odebrać. Nie chcemy 
wznosić czwartego krzyża z kolejną datą”. Ten 
jednak stanął, ale w Katowicach, przed kopalnią 
„Wujek”, gdzie milicyjny pluton otworzył ogień 
do strajkujących górników protestujących przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego. Do grudniowych 
dat doszła jeszcze jedna – 16 grudnia 1981 r. l 
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końcówce lat 60. ubiegłego wieku w PRL 
doszło do kulminacji kryzysu politycznego 
i ekonomicznego. Komunistyczni decydenci, 
chcąc poprawić sytuację gospodarczą, zde-

cydowali o podwyżce cen obejmującej przede wszystkim 
podstawowe artykuły spożywcze. Została ona wprowa-
dzona w niedzielę 13 grudnia 1970 r., a więc 11 dni 
przed świętami Bożego Narodzenia. Podwyżki uderzały 
w osoby o najniższych dochodach. 

Jak się wydaje, ekipa Władysława Gomułki liczyła 
na to, że społeczeństwo powstrzyma się od protestów z 
uwagi na podpisany przed kilku dniami, 7 grudnia 
1970 r., układ z RFN o normalizacji stosunków i 
uznaniu granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

Władze się jednak przeliczyły. W poniedziałek 14 
grudnia 1970 r. doszło do strajków na Wybrzeżu. Bunt 
rozpoczęła Stocznia Gdańska im. Lenina. Protestujący 
domagali się od dyrekcji cofnięcia drastycznych podwyżek. 
Żądanie to, rzecz jasna, nie zostało zrealizowane, więc 
strajkujący opuścili teren zakładu. Skierowali się pod 
siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, 
chcąc przekazać swe postulaty I sekretarzowi KW PZPR 
Alojzemu Karkoszce. Ten jednakże przebywał w War-
szawie, gdzie uczestniczył w VI Plenum KC PZPR. 

Tłum stawał się coraz większy, do protestujących do-
łączali pracownicy z innych zakładów. Szli pokojowo 
ulicami Gdańska. Około godz. 16.00 strajkujący zostali 
zaatakowani przez siły Milicji Obywatelskiej. Rozpoczęły 
się walki uliczne, które trwały do godzin nocnych. Na-
stępnego dnia od rana starcia się nasiliły. Funkcjonariusze 
MO użyli ostrej amunicji. Jednocześnie stoczniowcy 
udali się pod siedzibę Komendy Miejskiej MO w Gdań-
sku, domagając się uwolnienia domniemanych osób 
zatrzymanych poprzedniego dnia. Doszło do regularnych 
walk z milicjantami, którzy dostali wsparcie sił wojskowych 
wyposażonych w czołgi, transportery opancerzone i 
śmigłowce. W trakcie starć podpalono m.in. budynek 
KW PZPR. Podczas tych wydarzeń od kul sił porząd-
kowych zginęło sześciu protestujących, kilkaset osób 
zostało rannych, zatrzymano około 500. 

  
Czarny Czwartek w Gdyni 
16 grudnia przyniósł następne ofiary. Dwie osoby 
zginęły, gdy protestujący chcieli opuścić teren stoczni 
przez bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Zostali ostrzelani 
przez wojsko i milicję blokującą dostęp do zakładu. 
Wstrząśnięci brutalnością władzy strajkujący cofnęli 
się na teren stoczni, ogłosili strajk okupacyjny i utworzyli 
komitet strajkowy. 

Późnym wieczorem za pośrednictwem mediów wice-
premier Stanisław Kociołek wezwał ludzi do powrotu 
do pracy. Wezwanie to okazało się dla wielu osób pra-
cujących w Gdyni śmiertelną pułapką. Rano w czwartek 
17 grudnia robotnicy dojeżdżający do pracy SKM, wy-
siadając na stacji Gdynia Stocznia, natknęli się na 
blokadę wojska i milicji, która uniemożliwiała im 
dotarcie do pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej. 
Tłum stawał się coraz większy, ponieważ pociągi 
dowoziły kolejne rzesze stoczniowców udających się 
do pracy zgodnie z wezwaniem Kociołka. 

Siły porządkowe wkrótce zaczęły strzelać do bez-
bronnego tłumu. Zginęli kolejni robotnicy, wielu zostało 
rannych. Na ulicach Gdyni, podobnie jak wcześniej w 
Gdańsku, rozpoczęły się nierówne walki strajkujących z 
siłami bezpieczeństwa. Jedną z ofiar był 18-letni Zbigniew 
Godlewski, który zginął, wracając z wiecu pod Komitetem 
Miejskim PZPR w Gdyni. Jego ciało protestujący 
ponieśli na zdemontowanych drzwiach, co stało się 
symbolem wydarzeń Grudnia ’70 i inspiracją dla „Ballady 
o Janku Wiśniewskim”. Jednocześnie władze prowadziły 
brutalną pacyfikację protestu, zatrzymanych bito w wy-
korzystywanym jako prowizoryczny areszt budynku Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. 

Pomimo ogromnej skali represji akcja protestacyjna 
przeniosła się poza teren Trójmiasta. 15 grudnia roz-
poczęły się strajki na terenie Elbląga, zainicjowane 
przez pracowników Spółdzielni Metal, do których na-
stępnego dnia dołączyła załoga „Zamechu” i kolejne 
zakłady. Podobnie jak w Trójmieście na ulicach miasta 
rozpoczęły się walki protestujących z siłami MO, 
ORMO oraz żołnierzami regularnych jednostek woj-
skowych. Starcia wygasły nad ranem 19 grudnia. Dzień 
wcześniej został zabity 22-letni Marian Tadeusz Sawicz, 
wiele osób zostało rannych. 

  
21 postulatów w Szczecinie 
W momencie kiedy protest w wyniku brutalnej pacyfikacji 
wygasał na ulicach Trójmiasta, bunt rozgorzał w Szcze-
cinie. Do 17 grudnia w mieście nie odnotowano żadnych 
wystąpień. Tego dnia przed południem na terenie 
Stoczni im. Adolfa Warskiego doszło do wiecu. Protes-
tujący, podobnie jak w Gdańsku, domagali się odwołania 
podwyżek oraz rozmów z I sekretarzem KW PZPR 
Antonim Walaszkiem. Ten jednak stwierdził, że z „mot-
łochem” rozmawiać nie ma zamiaru. 

Po godzinie 10.00 grupa licząca ponad 600 strajkujących 
opuściła teren Stoczni im. Adolfa Warskiego i analo-
gicznie jak kilka dni wcześniej stoczniowcy z Gdańska 
udała się pod siedzibę KW PZPR. Do manifestantów 
dołączali robotnicy z innych zakładów. Drogę zagrodziły 
im siły porządkowe, doszło do starć z protestującymi, 
które trwały cały dzień i objęły sporą część miasta. Po-
jawiły się transparenty „Żądamy podwyżki płac” czy 
„Popieramy stoczniowców Gdańska i Gdyni”. 

Pod budynkiem KW PZPR w Szczecinie zaczął się 
zbierać coraz większy tłum. Gmach został obrzucony 
kamieniami i butelkami z benzyną, co doprowadziło 
do wybuchu pożaru, który wkrótce rozprzestrzenił się 
na cały obiekt. Sekretarz Walaszek podjął decyzję o 
jego ewakuacji, zaś protestujący nie dopuścili pod bu-
dynek pojazdów straży pożarnej. 

Do miasta zaczęto ściągać dodatkowe siły wojskowe, 
w tym te, które brały udział w tłumieniu manifestacji 
na ulicach Trójmiasta. Demonstranci z kolei rozpoczęli 
szturm budynków Komendy Wojewódzkiej MO oraz 
aresztu śledczego. Doszło do podpalenia gmachu 
KWMO, skąd w kierunku protestujących padły strzały. 
Pomocy milicji udzieliło wojsko. Walki w różnych czę-
ściach miasta trwały do późnych godzin nocnych. Ich 
wynikiem było czternastu zabitych, wielu rannych i kil-
kuset zatrzymanych.   

Następnego dnia strajkujący pozostali w zakładach 
pracy. Pod stocznią, którą siły wojskowe i milicyjne 
otoczyły kordonem, padli kolejni ranni, z których dwie 
osoby zmarły w szpitalu. Powstał Ogólnomiejski Komitet 
Strajkowy, któremu podporządkowało się ponad sto 
zakładów. Strajkujący robotnicy przedstawili dwadzieścia 
jeden postulatów, w tym między innymi żądali powołania 
niezależnych związków zawodowych oraz rozliczenia 
sprawców robotniczej masakry. 20 grudnia doszło do 
pozornego porozumienia pomiędzy władzami a straj-
kującymi. Dwa dni później protest zakończono. 

Bezpośrednim efektem politycznym grudniowej re-
wolty był przewrót w ekipie rządzącej. Odchodzącego 
w niesławie Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC 
PZPR zastąpił Edward Gierek. Najtragiczniejszy był 
jednak bilans ofiar. W sumie zginęło 45 osób, a ponad 
tysiąc zostało rannych. l
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siądz kard. Stefan Wyszyński odgrywał przez 
cały okres swojej prymasowskiej posługi is-
totną rolę w rzeczywistości społeczno-poli-
tycznej PRL. Była ona szczególnie widoczna 

w okresie kolejnych kryzysów ustrojowych, takich jak 
październik 1956 r. czy marzec 1968 r. 

Również w czasie rewolty grudniowej na Wybrzeżu 
w 1970 r. Prymas Polski zachował się jak mąż stanu i 
zareagował – jak się wydaje – w optymalny sposób. 

  
Podwyżki cen i bunt robotników 
Władze PRL 12 grudnia 1970 r. podniosły ceny pod-
stawowych produktów żywnościowych. Powszechne 
niezadowolenie społeczne było tym głębsze, że decyzję 
tę ogłoszono dwa tygodnie przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Sytuację trafnie ocenił ks. kard. Wyszyński, 
który dzień później odnotował w dzienniku: 

„Bombą dnia jest podwyższenie cen na artykuły 
spożywcze pierwszej potrzeby i obniżenie cen na ma-
teriały techniczne, m.in. magnetofony. Podrożała kasza, 
kawa zbożowa, dżemy, którymi ratowały się biedne 
rodziny. Ale za to będzie można uzupełnić te braki 
nylonami. Zdaje się, gdy się to czyta, że partia rozpoczyna 
walkę z biedotą społeczną. I to przed świętami Bożego 
Narodzenia”. 

Strajki robotników przeciwko decyzji rządzących roz-
poczęły się 14 grudnia. Brutalnie stłumiły je milicja i 
wojsko. W efekcie życie straciło ponad czterdzieści osób. 
Rewolta doprowadziła do zmian na szczytach władzy. 
20 grudnia stanowisko I sekretarza KC PZPR objął Ed-
ward Gierek, który zastąpił Władysława Gomułkę. Trzy 
dni później do dymisji podał się premier Józef Cyran-
kiewicz, a jego miejsce zajął Piotr Jaroszewicz. 

  
Powściągliwa reakcja Prymasa 
Pierwszą reakcją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na 
tragedię była poranna modlitwa 18 grudnia w intencji 
poległych w Gdańsku robotników. W czasie rewolty 
skupiał się na kwestiach społecznych oraz intensywnie 
je analizował. Swoje działania planował ostrożnie. Po 
rozmowie z Januszem Zabłockim 17 grudnia i konsultacji 
następnego dnia z sekretarzem generalnym Konferencji 
Episkopatu Polski ks. bp. Bronisławem Dąbrowskim 
uznał, że należy odłożyć odczytanie przygotowanego 
wcześniej listu Episkopatu o biologicznym zagrożeniu 
Narodu. Decyzję w tej sprawie podjął ostatecznie 19 
grudnia, a wynikała ona z przeświadczenia, że ściśle 
duszpasterski dokument zostanie wpisany w bieżące 
wydarzenia i nabierze wydźwięku politycznego. 

Po dyskusji z sekretarzem Episkopatu ks. kard. Wy-
szyński zaznaczył: „Biskup widzi, że koloryt zmienia 
się na tle wypadków gdańskich i szczecińskich. Normalnie 
biorąc, list nie budzi wrażenia antyrządowego. Ale 
zajścia krwawe z robotnikami mogą robić wrażenie, że 
Episkopat występuje z żądaniami wtedy, gdy już tyle 
żądań wysunęli robotnicy. Rozważamy projekt odłożenia 
listu na kilka tygodni”. 

Ostatecznie Prymas odsunął publikację dokumentu 
w czasie, równocześnie wezwał władze do zaprzestania 
represji wobec protestujących robotników i nawoływał 
do uspokojenia sytuacji społecznej. 

  
Obawy przed interwencją 
Ksiądz kard. Wyszyński swoje motywacje przedstawił 
na zebraniu Rady Głównej Episkopatu Polski 29 grudnia 

1970 r. Podkreślił, że dokonał starannego namysłu 
nad sytuacją społeczno-polityczną i nie uległ naciskom 
władz, ale kierował się przekonaniem, że wydarzenia 
mogłyby się wymknąć spod kontroli: „To, co miało 
miejsce na Wybrzeżu, mogło się powtórzyć w Łodzi, w 
Warszawie, w Krakowie – wszędzie. Jaka by była wtedy 
sytuacja i jak by się zachował rząd? Czy uruchomiono 

by jednostki wojskowe skomasowane nad granicą pol-
sko-czeską i koło Szczecina? A gdyby te formacje tu 
weszły, czy potem by się wycofały? Zwłaszcza Niemcy 
ze Szczecina? […] Nie wiadomo”. 

Wydaje się, że kluczowa były obawa Prymasa przed 
interwencją zewnętrzną oraz poczucie odpowiedzial-
ności, które kazało mu unikać potęgowania napięć. 

Charakterystyczne, że ks. kard. Wyszyński (tak jak 
już wcześniej) odsunął na dalszy plan postulaty Kościoła. 
Wynikało to z jego przekonania, że w trudnej sytuacji 
Kościół powinien stanąć po stronie robotników i prze-
śladowanego społeczeństwa, a własne sprawy odłożyć 
na inny czas: „Gdyby nawet w tej chwili dawano mi 
wszystkie korzyści i osiągnięcia dla Kościoła, nie wy-
ciągnąłbym po nie ręki. […] Kościół musi bardziej 
trzymać z pobitymi aniżeli z tymi, którzy wzięli w ręce 
władzę i starają się zakamuflować swoją winę. […] 
Nawet […] gdyby przygotowano rzeczywiście dekret 
o przywróceniu Kościołowi własności na Ziemiach 
Zachodnich. To są niewspółmierne wartości, bo to 
jest krew, i to krew poświęcona”. 

 
  Nie przysparzać dalszych  

cierpień społeczeństwu 
Efektem posiedzenia Rady Głównej pod przewodnic-
twem Prymasa było wydanie komunikatu, w którym 
księża biskupi wyrazili ból z powodu przebiegu wydarzeń 
oraz wezwali władze, by nie przysparzać dalszych 
cierpień społeczeństwu. Zaapelowano także do rzą-
dzących, by potwierdzili prawa i wolności społeczne, 
przede wszystkim wolność sumienia i życia religijnego, 
prawo do swobodnego kształtowania kultury Narodu, 
do sprawiedliwości społecznej oraz prawdy w życiu 
publicznym. 

Uzupełnieniem komunikatu był list pasterski Epi-
skopatu „Biskupi polscy wzywają cały Naród do mod-
litwy za Ojczyznę”, skierowany do wiernych 27 stycznia 
1971 r. Podkreślono w nim, że obowiązkiem społecznym 
jest troska o pokój wewnętrzny, gdyż tylko on zabez-
piecza byt i wolność Ojczyzny. Wezwano do modlitwy 
za prześladowanych i skrzywdzonych robotników. 

Do wydarzeń na Wybrzeżu i ich konsekwencji 
Prymas Wyszyński powracał kilkakrotnie. Zdecydowane 
w swej wymowie kazanie wygłosił 1 stycznia 1971 r. w 
Gnieźnie. Podkreślał w nim konieczność poszanowania 
godności człowieka przez rządzących. Mówił także o 
prawie robotnika do godziwej zapłaty i wypoczynku. 

Ksiądz Prymas wykazał się w okresie rewolty grud-
niowej odpowiedzialnością i rozwagą. Kościół pod 
jego kierownictwem zareagował na wydarzenia w roz-
sądny i umiarkowany sposób, troszcząc się przede 
wszystkim o los prześladowanych oraz popierając wol-
nościowe aspiracje Narodu, nie pozwalając przy tym 
wciągnąć się w rozgrywki między różnymi frakcjami 
komunistycznej władzy. l
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Gdyby nawet w tej chwili 
dawano mi wszystkie korzyści 

i osiągnięcia dla Kościoła,  
nie wyciągnąłbym po nie ręki. 
Kościół musi bardziej trzymać 

z pobitymi aniżeli z tymi, 
którzy wzięli w ręce władzę 
i starają się zakamuflować 

swoją winę.  
Prymas Stefan Wyszyński
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To jest krew poświęcona
Prymas Stefan Wyszyński wobec Grudnia ’70



kres rządów Władysława Gomułki (trwa-
jący od 1956 r.) charakteryzowało odejście 
od stalinowskich form kontroli społe-
czeństwa. Jednakże w kraju nie nastąpiły 

oczekiwane zmiany ustrojowe. Lata „małej stabili-
zacji”, jak czas ten określił potem poeta Tadeusz 
Różewicz, nie sprawiły, że socjalizm nabrał „ludzkiej 
twarzy”. Działo się wręcz przeciwnie. Pokazały to 
m.in. wypadki Marca ’68, kiedy w kolejnych mie-
siącach w wyniku kampanii antysemickiej Polskę 
opuściło około 15 tys. osób żydowskiego pochodzenia. 
Po umocnieniu się na stanowisku I sekretarza 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) 
towarzysz „Wiesław” szybko podjął też działania 
restrykcyjne wobec Kościoła katolickiego, obawiając 
się wzrastającej religijności społeczeństwa. Zlikwi-
dowano dni wolne od pracy 6 stycznia i 15 sierpnia, 
usunięto również religię ze szkół. Utrudniano 
wreszcie organizację obchodów Milenium Chrztu 
Polski, odmawiając zgody na przyjazd do Często-
chowy Papieża Pawła VI, co okazało się skandalem 
bez precedensu. 

  
„Gospodarka, głupcze”? 
Doktrynalne pryncypia ustrojowe, którymi kierował 
się Gomułka, sprawiały, że polityk ten nie był nigdy 
ani programowo elastyczny, ani gotowy do szerszej 
oraz otwartej dyskusji. Postać o autorytarnej osobo-
wości – lubił mieć zawsze rację, z roku na rok stawał 
się coraz bardziej drażliwy, owładnięty poczuciem 
socjalistycznej misji. Bardzo pracowity, a zarazem 
nieufny, wyrabiał sobie opinię na dany temat sam i 
trwał przy niej konsekwentnie, często bez względu 
na okoliczności. Sfera gospodarki nie stanowiła tutaj 
żadnego wyjątku. 

Chociaż uważał, że kontrolował działaczy PZPR 
i poszczególne frakcje, stan finansów państwa, zwłasz-
cza od drugiej połowy lat 60., wydawał się opierać 
autorytetowi „Wiesława”. Ludziom wciąż żyło się 
skromnie. Posiadanie maleńkiego mieszkania w bu-
dowanych wówczas blokach urastało do rangi ży-
ciowego marzenia. Polacy borykali się także z pro-
blemami w zaopatrzeniu – w sklepach brakowało 
większości towarów spożywczych, zwłaszcza pro-
duktów mięsnych oraz artykułów gospodarstwa do-
mowego. Okazało się, nie po raz pierwszy w dziejach 
PRL, że jego przywódcę pokonały nie jacyś rewizjo-
niści, lecz… podwyżka cen. 

Gomułka nie potrafił przeprowadzić realnej reformy 
systemu nakazowo-rozdzielczego. Więcej, przyczyn 
pogłębiającego się kryzysu nie upatrywał w anachro-
nicznych, spetryfikowanych strukturach gospodarczych 
realnego socjalizmu, ale w różnego rodzaju niepra-
widłowościach trawiących tzw. aparat administracyj-
no-gospodarczy. Otoczony był szczelnym kordonem 
swojego obłudnego dworu, przez to o rzekomo ros-
nących zarobkach, ciągłym rozwoju, wciąż nowych 
inwestycjach, autokratyczny dyktator dowiadywał się 
z cenzurowanej prasy. Ważny działacz partyjny 
Andrzej Werblan, pisząc o podejściu „Wiesława” do 
zagadnień gospodarczych, stwierdził: „Gomułka po-
został tradycyjnym marksistą, żywił przekonanie, że 
możliwe jest poprawne planowanie dyrektywne”. 

  
Zaskoczony robotniczą rewoltą 
Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia, 
które powstaje na skutek wykrycia rozbieżności po-
między np. naszymi przekonaniami i otaczającą rze-
czywistością. Zdiagnozowany w odpowiednim mo-
mencie pozwala na weryfikację własnego zachowania. 
Tymczasem Gomułka „oddalał” się od realiów 
trudnej codzienności w Polsce. Zdawał się być wręcz 
afirmatywnie nastawiony do ówczesnej sytuacji i swej 
pozycji w partii. W znacznym stopniu na jego życze-
niowym myśleniu zaważyło podpisanie układu o 
normalizacji stosunków między RFN i PRL (7 grudnia 

1970 r.). Dzień ten przywódca komunistów uważał 
za swój najważniejszy sukces polityczny. 

Pewny siebie Gomułka, przekonany o dokonanym 
właśnie historycznym przełomie, postanowił rozwiązać 
„przejściowe niedogodności” gospodarcze w naj-
prostszy sposób, tj. poprzez podwyżki cen. Sądził, 
że osiągnięcia w polityce zagranicznej odwrócą 
uwagę albo złagodzą odbiór nowego kursu gospo-
darczego. Podwyżki cen żywności ogłoszono na je-
denaście dni przed świętami Bożego Narodzenia, 
12 grudnia 1970 r. 

Gomułka z pewnością nie spodziewał się tego, co 
wkrótce nastąpiło. Od 14 do 19 grudnia 1970 r. w 
kilku miastach, przede wszystkim na Wybrzeżu, ale 
też m.in. w Krakowie, Białymstoku czy Wałbrzychu, 
doszło do gwałtownych starć ulicznych, w których 
wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Komuniści 
do pacyfikacji protestów społecznych wykorzystali 
zastępy funkcjonariuszy SB i MO oraz żołnierzy 
wyposażonych w ciężki sprzęt. Jeśli nie brać pod 
uwagę stanu wojennego, nigdy Wojsko Polskie nie 
zostało w takim zakresie użyte przeciwko własnym 
obywatelom. Trudno ustalić liczbę ofiar tej narodowej 
tragedii. Według oficjalnych danych zginęło 45 osób, 

natomiast 1165 zostało rannych. W Polsce po raz 
kolejny władza strzelała do bezbronnych osób – 
władza robotnicza otworzyła ogień do robotników. 

Gomułka, całkowicie zaskoczony przebiegiem wy-
darzeń, nie rozumiał, tym razem faktycznie dziejącej 
się na jego oczach historii. Ignorował zagrożenie i 
wywołany zajściami kryzys. Głuchy na jakiekolwiek 
argumenty pojmował to, co się działo, w sposób 
marksistowski. W protestach zdesperowanych ro-
botników widział kontrrewolucję, sprzeczną z prawami 
dialektyki opisanymi ponad sto lat wcześniej. Jednakże 
w takim postrzeganiu świata stawał się z minuty na 
minutę coraz bardziej odosobniony. Koniunkturalni 
towarzysze partyjni, lepiej rozumiejący doniosłość 
wydarzeń, dysponując równocześnie wsparciem Krem-
la, wykorzystali narodową tragedię do kolejnej 
odgórnej przebudowy politycznej w Polsce. 

18 grudnia 1970 r. do willi Edwarda Gierka w Ka-
towicach udali się ówczesny kierownik Wydziału 
Administracyjnego KC PZPR Stanisław Kania i 
wiceminister spraw wewnętrznych Franciszek Szlachcic 
w celu przekonania gospodarza do objęcia sterów 
PZPR. O misji tej wiedzieli (przyzwolili na nią) naj-
ważniejsi liderzy partyjni: Józef Cyrankiewicz, Woj-
ciech Jaruzelski, Edward Babiuch, Józef Tejchma. 
Dwa dni później Gierek zastąpił Gomułkę, który 
od kilkunastu już godzin przebywał w szpitalu w 
związku z pogarszającym się stanem zdrowia. 

Nie chodzi tylko o to, że nikt nie żałował odcho-
dzącego w niesławie towarzysza „Wiesława”. Do-
konana zmiana jeszcze raz ujawniła rzeczywiste me-
chanizmy funkcjonowania komunistów, z wszech-
obecną zasadą o raz zdobytej władzy, której nie 
będą chcieli oddać nigdy, bez względu na koszty. l

Władzy nie oddamy
Roszady partyjne z poparciem Moskwy
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Towarzysze partyjni 
z Edwardem Gierkiem  
na czele, dysponując 
wsparciem Kremla, 

wykorzystali narodową 
tragedię do kolejnej odgórnej 

przebudowy politycznej  
w Polsce

Czołgi i transportery opancerzone pod  
Stocznią Gdańską, 15 lub 16 grudnia 1970 r.
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