
OD CZERWCA 56 DO 
CZERWCA 76
PRÓBA PORÓWNANIA



DWA CZERWCE – DWIE EPOKI PRL

POLSKA STALINOWSKA

• komunistyczny monopol władzy od 1948 r., 

wdrażanie stalinowskich rozwiązań

• likwidacja zbrojnej (antykomunistyczne 

podziemie) i legalnej opozycji (mikołajczykowski 

PSL)

POLSKA GIERKOWSKA

• Gomułkowskie dziedzictwo (16 lat rządów)

• Konflikt z Kościołem (Millenium vs. Tysiąclecie, 

list Bp polskich do biskupów niemieckich, 

ponowne usunięcie religii ze szkół)

• Konflikt z młodzieżą 1968 (walka z 

demokratycznymi postawami młodzieży i ludzi 

kultury, walka o władzę w PZPR – „partyzanci” 

Mieczysława Moczar, kampania antysemicka)



DWA CZERWCE – DWIE EPOKI PRL

„STALINOWSKIE” ŻYCIE 

SPOŁECZNE

• Podporządkowanie wszelkich aspektów 

życia społecznego nadzorowi politycznemu 

PZPR i aparatu bezpieczeństwa

• Ujednolicenie związków zawodowych 

CRZZ

• Organizacja młodzieży: Związek Młodzieży 

Polskiej i OH ZMP i PO „Służba Polsce”

NIE  TYLKO CZAS „MAŁEJ 

STABILIZACJI”

• Sierpień 1968 – interwencja zbrojna w 

Czechosłowacji, zdławienie „praskiej 

wiosny”

• Próba zrównoważenia gospodarki poprzez 

podwyżki cen – wybuch społecznego 

protestu w Grudniu 1970 r. na Wybrzeżu 

(zginęło 45 osób 1,5 tys. rannych 3-5 tys. 

aresztowanych) 



DWA CZERWCE – DWIE EPOKI PRL

PRZED CZERWCEM 56

• stalinizacja szkolnictwa - nowe podręczniki, nowi 

nauczyciele,

• przemysł – zastąpienie gospodarki wolnorynkowej 

(trójsektorowej) gospodarką „centralnie sterowaną”

• „bitwa o handel” – upaństwowienie  sieci detalicznej i 

hurtowej (kartki, braki rynkowe)

EDWARD GIEREK I JEGO POMYSŁY

• Osobiste spotkania z robotnikami w Szczecinie i Gdańsku

• Obciążenie odpowiedzialnością za tragedię Grudnia 70 

poprzedników

• Rozluźnienie cenzury poszerzenie wolności, kolorowa 

telewizja, zachodnie seriale, sukcesy sportowe

• Wizja budowy II Polski – X potęgi gospodarczej świata



DWA CZERWCE – DWIE EPOKI PRL

PRZED CZERWCEM 56

• Rolnictwo: tworzenie pod naciskiem 

państwowym kołchozów zwanych 

spółdzielniami produkcyjnymi, eksploatacja 

wsi poprzez dostawy obowiązkowe 

(więzienia dla rolników za ich 

niezrealizowanie)

SUKCESY I PORAŻKI GIERKA

• Decyzja o odbudowie Zamku 

Królewskiego w Warszawie

• Otwarcie na Zachód (spotkania z 

zachodnimi przywódcami połączone z 

serwilizmem wobec Wschodu (planowane 

zmiany w konstytucji – order Virtutii 

Militari dla „genseka” Leonida Breżniewa)



PRÓBY ZMIAN

„DOCISKANIE ŚRUBY”

• Kościół: zerwanie konkordatu, konfiskata dóbr 

kościelnych, działalność dywersyjna władz: księża 

„patrioci” oraz Stowarzyszenia PAX (Bolesław 

Piasecki)

• Kościół - próba kompromisu – porozumienie 

1950 (określało prawa i obowiązki kościoła, 

potępiało podziemie, prawo nauczania religii w 

szkołach, zakończone aresztowaniem prymasa 

25.09 1953)  

EKIPA GIERKA I JEJ PROGRAM

• Poprawa stosunków ze społeczeństwem –

„Pomożecie ? Pomożemy !”, spotkania z 

robotnikami, nowy styl: „jesteśmy z tej samej 

gliny”

• Spotkanie w Łodzi z włókniarkami (odwołanie 

podwyżki cen !) Gwarancja przyszłych 

problemów gospodarczych.



DWA CZERWCE – DWIE EPOKI PRL

PRZED CZERWCEM 56

PLAN 6 - LETNI

• W ramach gospodarki planowej zdecydowano 

kraj uprzemysłowić na wzór sowiecki

• Nacisk położono na przemysł ciężki, 

energetyczny i zbrojeniowy

• Gospodarkę osłabiały narzucone przez ZSRR 

zbrojenia i kosztu rozbudowanej armii

II POLSKA – IDEA I REALIZACJA

• Sens polityki gospodarczej:

- Faza I pożyczyć pieniądze na Zachodzie

- Faza II kupić licencje, wybudować fabryki 

zainstalować maszyny, miejsca pracy dla wyżu 

demograficznego

- Faza III eksportem licencjonowanych 

produktów spłacić pożyczki



DWA CZERWCE – DWIE EPOKI PRL

REPRESJE
• Skala stalinowskich represji łamała próby jakiegokolwiek oporu, po rozbiciu PSL S. 

Mikołajczyka (sfałszowane wybory ze I 1947 r.

• Po amnestii z 1947 r. podziemie antykomunistyczne straciło charakter masowy a 

jego jedyną nadzieją był wybuch III wojny  światowej (konflikt Zachodu z ZSRS)

• Fala konspiracji młodzieżowych (liczyły ok. 10 tys. osób) likwidowano z użyciem 

kar śmierci i wieloletnich wyroków

• Represjonowano za opowiadanie dowcipów i nierealizowanie dostaw 

obowiązkowych przez rolników

• W efekcie walki frakcyjnej (eliminacja W. Gomułki) represje dotknęły również 

jego samego i jego zwolenników

PORAŻKA I JEJ PRZYCZYNY
• Załamanie 1973 – kryzys paliwowy na Zachodzie – koniec tanich kredytów

• Nietrafne zakupy licencyjne (np. ciągnik Massey Ferguson, autobusy Berliet), część 

kredytów wydano na zakupy konsumpcyjne

• Otwarty plan – woluntaryzm gospodarczy (każdy sekretarz partii chciał mieć 

swoją nową fabrykę)

• Infrastruktura i możliwości inwestycyjne  - niedostosowane do frontu działań 

(opóźnienia i marnotrawstwo)

• Zachowany prymat inwestycyjny przemysłu ciężkiego (Huta Katowice) nad 

produkującym na potrzeby ludzi

• Zadłużenie 1976 -12 mld dolarów

1979 – 22 mld dolarów 



PRZED BURZĄ

ŚMIERĆ STALINA – „ODWILŻ”

• Śmierć Stalina 5.03.53 była początkiem zmian

• Ucieczka Światły i jej konsekwencje

• XX zjazd KPZR – referat NS Chruszczowa i jego 

konsekwencje (ujawnienie zbrodni J. Stalina)

• Śmierć B. Bieruta (w Moskwie)

• Zastąpiony przez Edwarda Ochaba

(słaba pozycja polityczna)narastająca walka frakcyjna

NADCIĄGAJĄCY KRYZYS

• 1974 Polska importerem żywności

• 1976 eksport cukru kosztem wprowadzenia kartek 

na cukier (2 kg na osobę miesięcznie)

• Reforma administracyjna (49 województw) –

wzmocnienie pozycji centrali

• Propaganda sukcesu „Polak potrafi”

• Zmiany w Konstytucji (przewodnia rola PZPR, 

Polska państwem socjalistycznym)



SPOŁECZNA EKSPLOZJA

CZERWIEC 56 - POZNAŃ CZERWIEC 76 - RADOM



PRZYCZYNY

CZERWIEC 56 - PRZYCZYNY

• 5.03 1953 śmierć J. Stalina

• walki frakcyjne w PZPR („natolińczycy” vs. „puławianie”)

• Wielkopolska: eksploatacja zamiast inwestycji Planu 6-

letniego

• Dobrze zorganizowana klasa robotnicza

• Kontrast między systemem zachowań społecznych 

(porządek, dyscyplina, pracowitość) a realiami systemu 

(oszustwa na normach pracy i podatkach)

CZERWIEC 76 - PRZYCZYNY

• trudna sytuacja bytowa w Radomiu

• błędy w polityce gospodarczej władz:  braki w 

zaopatrzeniu, „otwarty plan”, nietrafione inwestycje 

(Massey Ferguson), rosnące zadłużenie, skutki cofnięcia po 

protestach w Łodzi podwyżki cen z grudnia 1970 

(zachwiana równowaga między podażą i popytem)

• Remedium: 24.06 1976 decyzja o podwyżce cen (mięso, 

wędliny 70 %, cukier 100 %), rekompensaty związane z 

poziomem dochodów (najlepiej zarabiający – najwyższe 

rekompensaty)



PRZEBIEG WYDARZEŃ

PRZEBIEG
• 28.06 1956 Zakłady Cegielskiego (im. Józefa Stalina) wsparte przez ZNTK i 

mieszkańców zorganizowały wielką manifestację pod hasłem: „Chleba i Wolności”

• Dosłownie z minuty na minutę rosła determinacja demonstrantów; nastroje stopniowo 

się radykalizowały. Do haseł o treści społecznej i ekonomicznej: „Żądamy podwyżki 

płac”, „Chcemy żyć jak ludzie”, „Chcemy chleba”, „Precz z normami”, „Jesteśmy głodni” 

dołączyły te otwarcie już antykomunistyczne i antyrządowe: „Precz z wyzyskiem świata 

pracy”, „Precz z czerwoną burżuazją”, „My chcemy wolności”, „Precz z 

bolszewizmem”, „Precz z komunistami”, „Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą 

ONZ”, a nawet „Niech żyje Mikołajczyk”. W końcu pojawiły się też okrzyki o treści 

antyrosyjskiej i antyradzieckiej: „Precz z Rosjanami”, „Precz z Moskalami”, „Precz z 

Ruskami, Żądamy prawdziwie wolnej Polski”      

prof. Jerzy Eisler

PRZEBIEG
• 25.06 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do strajków oraz manifestacji 

ulicznych zakończonych spaleniem siedziby KW PZPR w Radomiu (w wypadku 

zginęło 2 manifestantów), w wyniku serii pobić przez nieznanych sprawców zmarł 

ks. Roman Kotlarz błogosławiący radomskich manifestantów

Protesty spacyfikowano ściągając drogą lotniczą oddziały ZOMO, których jednak nie 

wyposażono w broń palną



PRZEBIEG WYDARZEŃ

CZERWIEC 56

• Zajęto więzienie na Młyńskiej, zniszczono aparaturę 

zagłuszającą Radio Wolna Europa

• Przełomem był nieudany atak na siedzibę UB przy ul. 

Kochanowskiego który zamienił manifestację w krwawe  

walki uliczne tłumione przez wojsko z udziałem broni 

pancernej 

• Zginęło 45 osób (w tym 13-letni Romek Strzałkowski), ok. 

800 rannych 

CZERWIEC 76

• Płock – protesty uliczne (kamieniami obrzucono siedzibę 

PZPR)

• Ursus – zablokowanie międzynarodowej linii kolejowej

• Skala represji: Ursus – 194,  Płocku – 55, Radom – wg 

szacunków KOR zatrzymano ok. 2000 osób

• Radomskie wyroki:  42 osoby skazano na kary 

pozbawienia wolności lub aresztu (28 wyroków od 1 roku 

do 5 miesięcy pozbawienia wolności, 14 wyroków od 2-3 

miesięcy aresztu)



DWA CZERWCE

POZNAŃ 56 – BUDYNEK UB PO 

ATAKU RADOM 76 – PŁONĄCY KW PZPR



DWA CZERWCE

POZNAŃ 56 - MANIFESTACJA URSUS 76 – BLOKADA KOLEJOWA



DWA CZERWCE

INTERWENCJA WOJSKOWA

• Wystąpienie premiera Józefa Cyrankiewicza

• Interwencja wojskowa (do Poznania weszło ok. 

10 tys. żołnierzy i 360 czołgów) i wygasające 

walki 29.06 (ok. 200-250 szt. broni u 

manifestantów)

• Procesy i wyroki, aresztowano ok. 250 osób

WYCOFANIE PODWYŻEK

• Decyzją premiera Piotra Jaroszewicza wycofano 

podwyżki

• Masowe represje wobec protestujących (ścieżki 

zdrowia, „wilcze bilety” (zakaz przyjmowania do 

pracy)

• Upokarzająca kampania propagandowa



SKUTKI

SKUTKI KRÓTKOFALOWE

• Lato 1956: aktywizacja robotników w całym kraju (FSO 

Żerań, Lechosław Gożdzik)

• Deklaracja naprawy przez PZPR „błędów i wypaczeń”

• Śluby jasnogórskie – bez internowanego Prymasa

http://www.wyszynski.psur.pl/sluby.php

• Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego (inaczej niż 

w czasach stalinowskich)

• Działalność tygodnika „Po prostu”

SKUTKI KRÓTKOFALOWE

• Władze wycofały się z podwyżki cen

• Protesty stłumiono przy użyciu siły ale inaczej niż w 

Czerwcu 56 i Grudniu 70 bo bez użycia broni palnej

• Uczestników protestów spotkały: „ścieżki zdrowia”, 

sfałszowane procesy i zwolnienia z pracy

• Ogólnokrajowa kampania potępiająca przeciwko 

„warchołom z Radomia”



SKUTKI DŁUGOFALOWE

SKUTKI DŁUGOFALOWE – „POLSKI 

PAŹDZIERNIK”

• Uwolnienie Władysława Gomułki (represjonowany przez 

stalinowców przywódca PPR), projekt „polskiej drogi do 

socjalizmu” oskarżony przez stalinowców o odchylenie 

prawicowo – nacjonalistyczne – w październiku 56 przejął 

od E. Ochaba przejął władzę nad PZPR

• Uwolnienie Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego

SKUTKI DŁUGOFALOWE 

CZERWCA 76

• 23.08.76 powstanie Komitetu Obrony Robotników 

(żądanie amnestii dla represjonowanych, pomoc prawna i 

materialna, Biuletyn KOR)

• 1977 powstanie II obiegu: „Zapis”, Niezależna Oficyna 

Wydawnicza i inne

• Powstanie: Ruchu Obrony Praw Człowieka i 

Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, 

Latającego Uniwersytetu, Towarzystwa Kursów 

Naukowych wreszcie w 1978 Wolnych Związków 

Zawodowych



KULMINACJE SKUTKÓW

KULMINACJA 56

• Opuszczenie sowieckich baz wojskowych przez 

kolumny pancerne kierujące się na Warszawę

• Wizyta władz sowieckich (z N.S. 

Chruszczowem), twarde rozmowy na lotnisku –

powrót kolumn pancernych do baz

• 24.10.56 wiec w Warszawie: protest w Poznaniu 

„słusznym protestem klasy robotniczej”, 

deklaracja zmiany metod rządzenia

POLAK PAPIEŻEM

• Wybór Kardynała Karola Wojtyłę na papieża 

Jana Pawła II

• Wizyta w ojczyźnie: ”Niech zstąpi Twój Duch i 

odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi”

• Przełom psychologiczny w społecznej 

mentalności Polaków (zmiany są możliwe – jest 

nas wielu)



CZAS ZMIAN

KONSEKWENCJE

• Kompromis z Kościołem – powrót Prymasa, Kardynał  S. 

Wyszyński popiera głosowanie bez skreśleń

• Rozliczenie nierównoprawnych stosunków gospodarczych 

z ZSRR

• Opuszczenie armii i aparatu bezpieczeństwa przez 

„sowietników” i POP –ów

• Likwidacja spółdzielni produkcyjnych , akceptacja 

prywatnej własności ziemi

• Rady Robotnicze w zakładach pracy

LATO PROTESTU 1980

• Strajki w Lublinie – lipiec 1980

(80 tys. pracowników w 177 zakł.)

• Po zwolnieniu z pracy Anny Walentynowicz Wolne Związki 

Zawodowe Wybrzeża przygotowują strajk który wybucha 

14.08.80 r.

• Apogeum strajków 750 tys. strajkujących w 700 zakładach 



KONSEKWENCJE

KONSEKWENCJE CZERWCA I 

PAŹDZIERNIKA

• Nowa ordynacja wyborcza do Sejmu – 20.01. 57 

„bez skreśleń”, frekwencja 94%, 98 % głosów na 

Front Jedności Narodu

• Porozumienie z Kościołem 8.12. 56: religia w 

szkołach, powołanie Klubów Inteligencji Katolickiej, 

niewielka reprezentacja katolików w Sejmie 

• Podjęcie przygotowań do obchodów Millenium 

Chrztu Polski w 1966 r. przez Prymasa (przyszłe 

pole starcia o „rząd dusz z władzą”)

KONSEKWENCJE SIERPNIA 80

• Władze zmuszone są do taktycznego ustępstwa. 

31.08.80 w Gdańsku zostaje podpisane 

porozumienie ze strajkującymi, m.in. zawiera zgodę 

na stworzenie niezależnego od władz ruchu 

związkowego 



PORÓWNANIE DWÓCH CZERWCÓW

ELEMENTY WSPÓLNE
• niezadowolenie z powodów ekonomicznych

• zaprzestanie pracy, wyjście na ulicę

• Komitet Wojewódzki PZPR kierunek demonstracji, 

symboliczne zniszczenie siedziby władz

• brak zorganizowanego kierownictwa protestu

RÓŻNICE
• od manifestacji do walki zbrojnej (Poznań 56) vs. od 

manifestacji do walk  ulicznych, zniszczenie siedziby władz: 

Radom, Płock, blokada komunikacyjna (Ursus) Czerwiec 76

• niezadowolenie bez programu politycznego (Czerwiec 76) vs. 

zdobycie broni, zajęcie siedziby władz, siedzib wymiaru 

sprawiedliwości, więzienie, uwieńczone próbą zdobycia siedziby 

UB, hasła: ekonomiczne, później również przeciwko dominacji  

ZSRR, żądanie wolnych wyborów (Poznań 56)

• Zmiany polityczne: po czterech miesiącach (Polski Październik 

56) – po czterech latach (Sierpień 80)



ZAKOŃCZENIE

PODSUMOWANIE

• Po opanowaniu sytuacji W. Gomułka odszedł od 

polityki reform – sygnałem, zamknięcie symbolu 

reform tygodnika „Po Prostu”

• Reformy systemu zostały zatrzymane ale system 

stalinowski nie powrócił, poziom życia poprawiał 

się bardzo powoli, zaś władze powróciły do polityki 

konfrontacji z Kościołem i ograniczania uzyskanych 

w 56 roku swobód

PODSUMOWANIE

• Sierpień 1980 przyniósł powstanie NSZZ 

„Solidarność” i 16 miesięcy „karnawału”

• Kontratak władz przygotowywany od jesieni 1980 

nastąpił 13.12.81, życie systemu komunistycznego 

w Polsce zostało przedłużone o 8 lat.

• Zakończenie nastąpiło również symbolicznie w 

Czerwcu 89 roku ale to temat na inne spotkanie.



UPAMIĘTNIENIE

POZNAŃ URSUS
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Załączone ilustracje pochodzą z Wikipedii oraz portali edukacyjnych IPN dedykowanych 
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