
Temat lekcji: Polityka gospodarcza Gierka 

Nie zawiera pracy domowej 

Podręcznik strony: 348-353 

Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty: 

1. Wybór Edwarda Gierka na I sekretarza PZPR 19.12.1970 r. 

a. zażegnanie strajków z grudnia 1970 roku 

b. cofnięcie podwyżek cen żywności (luty 1971) 

2. Program budowy „Drugiej Polski” 

a. Inwestycje – budowa nowych zakładów w sektorze przemysłu ciężkiego 

b. Poprawa warunków życia Polaków 

c. Rozwój rolnictwa 

d. Rozwój usług 

e. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

3. Strajki w Radomiu i Ursusie 1976 r. 

4. Odwołanie Edwarda Gierka ze stanowiska I-go sekretarza PZPR 

a. Podwyżki cen żywności 1.08.1980 

b. Porozumienia sierpniowe 31.08.1980 

c. Usunięcie Gierka ze stanowiska 6.09.1980 r. 

 

 

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika. 

W uzupełnieniu podręcznika: 

Ad. 1. 

Edward Gierek jako „dobry gospodarz” ze śląska spotkał się 25.01.1971 roku ze strajkującymi 

robotnikami w Stoczni Gdańskiej i wypowiedział historyczne słowa, że jeśli uzyska pomoc 

robotników polskich, to i on dołoży starań by ten kryzys gospodarczy zażegnać. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=dv8TaCpoauk&feature=emb_logo 

 

Wkrótce cofnięto podwyżki, które doprowadziły do wydarzeń, kładących kres rządów 

Władysława Gomułki i otwierających, jak się później okazało” dziesięcioletnie (dekada) rządy 

Edwarda Gierka. 

Ad. 2. 

Program gospodarczy przedstawiony przez Gierka, określany jako „druga Polska” tzn. – nowa 

jakość był bardzo ambitny i przyjęty entuzjastycznie przez Polaków. Niestety państwo polskie 

nie było w stanie samodzielnie go sfinansować, dlatego tez zaciągano na jego realizacje liczne 

kredyty od innych państw.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dv8TaCpoauk&feature=emb_logo


Ad. 3. 

Plan szybkiego rozwoju i modernizacji przemysłu za pożyczki zawiódł. Okazało się, że jego 

założenia były odległe od rezultatów. Plan zakładał zaciąganie pożyczek, budowanie zakładów 

przemysłowych i ich wyposażanie w nowoczesne technologie. Następnie miano sprzedawać 

produkty za Zachód, za zarobione pieniądze spłacić kredyty a na koniec nawet coś zarobić. 

W rzeczywistości zamiast wzrostu eksportu naszych towarów nastąpił wzrost importu – trzeba 

było do nowoczesnej technologii (które okazały się energochłonne i materiałochłonne) 

sprowadzać bardzo drogie części zamienne oraz by więcej produkować musieliśmy sprowadzać 

część surowców z zachody. Ponieważ kupowano to na Zachodzie musiano zaciągać kolejne 

długi. Ostatecznie po sprzedaży naszych produktów okazywało się, że dochód jest niższy od 

kosztów i nie wystarczy do spłaty długu i odsetek, co powodowało wzrost zadłużenia. 

Taka sytuacja zmusiła władze do podjęcia decyzji o podwyżkach cen żywności co 

spowodowało strajki 1976 roku. 


