
26.03.2021 r. 

Temat: Bunty społeczne w latach 1968 i 1970. 

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku (str. 171 – 174) oraz prezentacją  

https://www.youtube.com/watch?v=62Z7RNi3GZ4  

https://www.youtube.com/watch?v=uw9VRnfl9no  

Wykonaj ćwiczenia. 

1. Ułóż podane wydarzenia w ciągi przyczynowo – skutkowe i przypisz je 

do wskazanych lat. Wstaw właściwe litery w odpowiednich miejscach. 

 

1968 r.: _____ ______ _____ 

1970 r.: _____ ______ _____ 

 

A. „czarny czwartek” 

B. podwyżki cen żywności i towarów 

C. protesty na Uniwersytecie Warszawskim 

D. odwołanie Władysława Gomułki z funkcji I sekretarza PZPR 

E. zakaz wystawiania „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka 

F. wymuszona emigracja kilkunastu tysięcy osób żydowskiego 

pochodzenia 

2. Zaznacz znakiem X prawidłową odpowiedź. 

 

a) W wyniku wydarzeń z grudnia 1970 r. nowym I sekretarzem KC PZPR 

został  

 Józef Cyrankiewicz. 

 Konstanty Rokossowski. 

 Edward Gierek. 

 Bolesław Bierut. 

 

b) Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 r. znajduje się w  

 Gdańsku. 

 Gdyni. 

 Szczecinie. 

 Sopocie. 

https://www.youtube.com/watch?v=62Z7RNi3GZ4
https://www.youtube.com/watch?v=uw9VRnfl9no


Bunty społeczne za rządów Gomułki  

Data  Miejsce 

pierwszych 

wystąpień 

Bezpośrednia 

przyczyna 

Grupa 

społeczna, 

która się 

zbuntowała 

Żądania 

społeczne  

Przebieg 

wystąpień 

Skutki  

marzec 1968 r. Warszawa wydany przez 

władze 

komunistyczne 

zakaz 

wystawiania 

„Dziadów” A. 

Mickiewicza w 

Teatrze 

Narodowym w 

Warszawie 

studenci, 

inteligencja 

(np. 

wykładowcy, 

pisarze) 

- zaniechanie 

represji; 

- przywrócenie 

„Dziadów” na 

scenę; 

- zaprzestanie 

głoszenia 

kłamstw 

dotyczących 

protestujących. 

- protesty ludzi 

kultury i 

studentów 

Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

- wiec na 

dziedzińcu UW 

(8 marca 1968 

r.) rozpędzony 

brutalnie przez 

MO i ORMO; 

- strajki na 

wyższych 

uczelniach w 

całym kraju. 

nasilenie 

kampanii 

antysemickiej, 

zmuszenie do 

emigracji ok. 13 

tys. osób 

żydowskiego 

pochodzenia, 

represje wobec 

uczestników 

wystąpień np.: 

zwolnienia z 

partii i pracy, 

usuwanie z 

uczelni, 

przenoszenie na 

wcześniejszą 

emeryturę. 

grudzień 1970 

r.  

Gdańsk i 

Szczecin  

znaczna 

podwyżka cen 

żywności i 

towarów 

przemysłowych 

robotnicy cofnięcie 

podwyżek cen 

- strajk 

pracowników 

m.in. Stoczni 

Gdańskiej i 

Stoczni 

Szczecińskiej; 

- spalenie 

- represje 

wobec 

protestujących; 

- odwołanie 

Wł. Gomułki z 

funkcji I 

sekretarza KC 



budynków 

komitetów 

wojewódzkich 

PZPR w 

Gdańsku i 

Szczecinie; 

- krwawe 

stłumienie 

protestów 

(„czarny 

czwartek” – 17 

grudnia 1970 r.) 

PZPR; 

- nowym I 

sekretarzem 

KC PZPR 

Edward 

Gierek. 

 

 


