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P O L S K A
1 9 1 8 – 2 0 1 8

- ONI WALCZYLI O NASZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ-
/Cz.5.1. –  od  1945 r. do 1989 r./

„Wydaje się, ze kraj ten jest nierozerwalnie związany z niekończącą się serią
katastrof i kryzysów, które – w sposób paradoksalny – stają się źródłem jego

bujnego życia. Polska znajduje się bez przerwy na krawędzi upadku. Ale jakimś
sposobem zawsze udaje jej się stanąć na nogi.”

Norman Davies

Po 1945 r. socjaliści /komuniści/ dążyli do objęcia władzy. Zdobyli ją w sposób
nieuczciwy, gdyż mieli  za sobą nie tylko własne struktury „mundurowe” ale
ACz  z  NKWD  na  czele.  Wybory  /1947/  dały  „Lewicy”  ok.  85  %  głosów.
Zwycięzcy zwalczali  nie tylko opozycję ale i  swoje środowisko! Działacze /a
nawet szeregowi żołnierze /AK i WiN/ - znaleźli się w więzieniach, obozach, a
nawet na zsyłkach do ZSRR. PPR, a później PZPR /1948 r./ do 1956 r. rządziła w
sposób  totalitarny  na  wzór  Rosji  Sowieckiej.  Władzę  nie  interesowało,  że
tysiące Polaków były wywożone na Syberię /przykład – autor tekstu 25.03.1949-
13.12.1955/.
„Totalitaryzm państwowy” walczył nie tylko z opozycją polityczną /widać to do
dnia dzisiejszego/, ale z księżmi katolickimi, ba nawet z członkami PZPR, którzy
w  mniejszym  stopniu  ulegali  propagandzie  KPZR!  Likwidowano  własność
prywatną. Jednak Konstytucja z 1952 r. uznawała niektóre prawa do własności
prywatnej. Na wsi tworzono PGR i spółdzielnie produkcyjne. Należy stwierdzić,
że ten proces i tak przebiegał inaczej niż w innych krajach „socjalistycznych”!
Od 25.01.1949 r. Polska jest członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Pod naciskiem KPZR skonfiskowano dobra kościelne, rząd miał też wpływ na
nominacje księży. Dopiero śmierć Stalina, pozwoliła intelektualistom, artystom,
studentom, a nawet robotnikom domagać się reform państwowych i walczyć o
uniezależnienie się od ZSRR.
 „Polacy nie tylko jak gęsi, iż swój język mają” - /M. Rej/ … i ciągle muszą o
niego  dbać  i  troszczyć  się.  Podobnie  jest  z  wolnością!  Walczył  Naród  z
zaborcami, walczył z najeźdźcami, tak też walczył za czasów PRL.

 PRZYKŁADY WALKI POLAKÓW, O SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ:
POZNAŃSKI  CZERWIEC –  pierwszy  strajk  w  PRL.  Krwawo  stłumiony  przez
milicje  i  wojsko /gen.  St.  Popławski/.  Wybuchł  w zakładach H.  Cegielskiego
/poprzednio  J.  Stalina/  i  z  czasem  ruszyli  Wielkopolanie  –  przeciwko
rządzącym!
PAŹDZIERNIK  1956  –  strajki  w  Poznaniu  /zginęło  ok.  70  osób/,  po  śmierci
Stalina przyniosły odwilż i zmianę rządu. Zwolniono więźniów politycznych  /W.
Gomółka – pełna rehabilitacja/, duchownych /kard. St. Wyszyński/. 
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Z 18/19.10 Rokossowski skierował oddziały PGWACz i LWP na Warszawę …, ba
przybył nawet sam. N. Chruszczow … skutkowało, że wielu Rosjan opuściło
Polskę.  Moskwa umorzyła  z  czasem polski  dług  i  umożliwiło  repatriację  ok
30000 Polaków do Polski.
W tym okresie podobna sytuacja była na Węgrzech, ale tam polała się krew /4-
10.11.1956/.  Polacy  pospieszyli  z  pomocą  „Bratankom”…  oddawali  krew  i
ofiarowali pomoc materialną. Odwilż trwała krótko …

GRUDZIEŃ 1970 /Masakra na Wybrzeżu/ - 14-22.12.1970 – strajki na Wybrzeżu,
od Elblągu do Szczecina – stłumione podobnie jak w Poznaniu przez milicję i
wojsko.  Bezpośrednią  przyczyną  na  gruncie  coraz  trudniejszych  warunków
życia  było  podniesienie  cen  artykułów  spożywczych,  głównie  wyrobów
mięsnych /12.12/. Ruszała do strajku Stocznia Gdańska im. Lenina /co za ironia
losu/. Gdańszczanie, później inni chcieli zniesienia podwyżek i odsunięcia od
władzy;  Gomułki,  Cyrankiewicza  i  Kociołka.  15.12  –  płonął  gmach budynku
partii  w  Gdańsku.  Do  protestujących  dołączyli  studenci.  Zginął  pierwszy
człowiek  …  17.12  w  pochodzie  niesiono  na  drzwiach  ciało  śp.  Zbigniewa
Godlewskiego,  a  za  nim  flagi  Polski  poplamione  krwią  zabitych…W  innych
miastach  trwały  robotnicze  demonstracje.  W Szczecinie  śmierć  poniosło  16
osób.
Od  18.12  do  protestujących  dołączyły  inne  miasta,  w  tym  m.in.:  Wrocław,
Warszawa, Oświęcim.
Na Wybrzeżu wprowadzono stan wyjątkowy i godzina policyjna. Do stłumienia
strajków  użyto  550  czołgów,  700  TO,  5  tyś.  milicjantów  i  27  tys.  żołnierzy.
Łącznie zginęło 41 osób, rannych zostało 1164. W aresztach osadzono ponad
3000. W wyniku walk zginęło kilku milicjantów i żołnierzy oraz kilkudziesięciu
zostało rannych /brak danych, ciekawe?/.
 
Od 20.12.70 pierwszym sekretarzem partii został E. Gierek. Nikt z rządzących w
Polsce Ludowej nie odpowiedział przed sądem! Zaczęła się era „propagandy
sukcesu”!  Zaciągane  kredyty  dawały  szansę  rozwoju,  ale  pozorną  …  rosły
zadłużenia  kraju,  stopa  życiowa  spadała,  rosła  rola  opozycji  /np.  KOR/  i
Kościoła  /czyli  Narodu,  no  może  części  Narodu!/,  itp.  To  wszystko
doprowadziło do 1976 r. – strajki w Radomiu i Ursusie.

1976 – przyczyną strajków była znowu podwyżka! 24.06 – przemówienie o tym
fakcie P. Jaroszewicza. Na drugi dzień strajkuje ok. 100 zakładów w Radomiu,
Ursusie i Płocku – oczywiście wg rządzących, były to „chuligańskie rozróby”!
Dopiero grabież sklepów i podpalenie KW /w Radomiu/, spowodowało użycie
sił  mundurowych.  Modna  stała  się  „ścieżka  zdrowia  dla  radomskich
warchołów”. Tow. Gierek wstrzymał te praktyki!
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Przeżyliśmy te kartki …

Były  kary,  zwalnianie  z  prac,  itp.  …  ale  po  roku  Rada  Państwa  uchwaliła
amnestię.  Wydarzenia  były  przesłanka  powołania  KOR  i  prowadzenie
„Uniwersytetu  Robotniczego”  oraz  w  1977  r.  ROPCiO.  Podwyżki  zostały
wycofane. Kraj budził się do życia społecznego i politycznego!

Pierwszym  wydarzeniem  w  dziejach  POLSKI,  a  nawet  Świata  -  na  papieża
został  wybrany  kard.  Karol  Józef  WOJTYŁA  /18.05.1920  –  02.04.2005/.
Papieżem został wybrany 16.10.1978 i funkcje tę pełnił do momentu odejścia /
02.04.05/.  Był  jednym  z  wpływowych  przewódców  poprzedniego  wieku.  Za
„WP” był:  „Poetą,  poliglotą,  a  także:  aktorem, dramaturgiem i  pedagogiem.
Filozof  historii,  fenomenolog,  mistyk  i  przedstawiciel  personalizmu
chrześcijańs-kiego”. Dążył do współpracy Kościoła katolickiego z judaizmem,
islamem,  prawosławnymi,  a  także  innymi  Kościołami  lub  Wspólnotami  /np.
Anglikańską/. W swoich pielgrzymkach odwiedził 129 państw. Doceniał ludzi,
szczególnie  biednych,  niepełnosprawnych,  itp.  Przyczynił  się  do  upadku
komunizmu. 
Ciekawostką jest fakt, że 27.04.2014 dwóch papieży: Jan XXIII  i  Jan Paweł II
było  kanonizowanych  /ogłoszonymi  świętymi/  w  obecności  dwóch  papieży:
Franciszka i Benedykta XVI!

Ważnym,  a  może  najważniejszym  wydarzeniem  omawianego  okresu  było
powstanie   SOLIDARNOŚCI!  Pamiętamy  te  czasy,  jak  „nierozgarnięty  wg
mediów  ówczesnego  czasu”,  z  wąsami  i  ciekawym  długopisem  w  Stoczni
Gdańskiej  podpisuje  układ  porozumienia  z  rządem… /oczywiście  w  imieniu
Biura  Politycznego/  -  był  to  Lech WAŁĘSA! Solidarność  była  niezależna od
PZPR!  Stał  się  drugim  znanym  Człowiekiem-Polakiem  na  świecie.  Było  to
31.08.1980  r.  Euforia  nie  ogarnęła  chyba  wszystkich,  po  dwóch  tygodniach
ogromnych napięć. „Polska” ruszyła … do pracy, nie było obawy wejścia ACz,
a stało się, że z czasem ACz opuściła nasz kraj! A Wojsko Polskie – po raz
pierwszy od zakończenia II w. św. samodzielnie broniło naszego kraju … aż do
czasu, gdy trzeba było zapraszać żołnierzy, nie tylko z USA!

„SOLIDARNOŚĆ”,  SOLIDARNOŚĆ  WIEJSKA  i  NIEZALEŻNY  ZWIĄZEK
STUDENTÓW – to siła licząca ok. 10 mln Polaków… to już siła społeczna … od
której rozpoczęły się przemiany społeczne i polityczne … Okres „Sukcesu” E.
Gierka  …poszedł  w  zapomnienie,  po  1980  r.  Dzisiaj  trudno  jest  wskazać

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kartka_cukier_1kg_07-76.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kartki-cukier-77.JPG
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BOHATERÓW tamtego okresu, gdyż każda partia,  każde ugrupowanie … ma
swoich bohaterów. 

Tych  prawdziwych  wskaże  nam  historia  …  gdy  MY  –  będziemy  jednością
POLSKI! Wg autora, bohaterami w świecie byliśmy MY wszyscy /bez względu
na poniesione ofiary/ - POLACY, gdyż pokazaliśmy wszystkim, że  można bez
walki … dążyć do WOLNOŚCI!, do SAMOSTANOWIENIA…!

Uzyskanie „Wolności”, możliwości samostanowienia o swoim kraju, w końcu,
działacze PZPR nie wytrzymali,  a Rada Państwa – wprowadziła  13.12.1981 r.
STAN  WOJENNY,  który  przekreślił  euforię  wyzwolenie,  radość,  połączenia
telefoniczne,  ruch  wewnętrzny  i  zagraniczny  …,  a  wprowadził  biedę,  kartki,
podwyżki  i  przekreślił  dalszy  dialog  wewnętrzny  …  Działacze  Solidarności
zostali osadzeni w aresztach. Byliśmy odcięci od świata. Godzina milicyjna od
22/23/ do 6.00 – trwała do maja 1982 r.

W tym okresie  zdarzyły  się  ważne wydarzenia  -  /Zginęło  40  osób,  w tym 9
górników, a 23 rannych w dn. 16.12.1981 r./; zamach na papieża JP II  13.05.
1981 r.; 16-23.06.1983 r. wizyta papieża w Polsce padł rekord - 2 mln Polaków
na  spotkaniu!,  piśmiennictwo  „podziemne”;  Stosunek  Kościoła  do  naszej
rzeczywistości /mocna pozycja Kościoła w społeczeństwie, czyli stara zasada
„jak  trwoga,  to  do  Boga”/  -  były  przyczynkiem  do  zakończenia  stanu
wojennego w dniu  22.07.1983  r.,  chociaż  „czarne  chmury”  -  dalej  były  nad
Polską. 

Pozytywem  w  omawianym  okresie  /dla  tamtych  czasów/  było:  przyznanie
11.12.1983  r.  nagroda  Nobla  dla  L.  Wałęsy  …,   21.07.1984  r.,  amnestia  dla
więźniów politycznych /w 40 rocznicę PRL/, „Okrągły Stół” /06.02-05.04.1989/.
Okrągły  Stół  –  to  dialog  pomiędzy  stroną  rządową  a  opozycją  i
przedstawicielami Kościołów. Dotyczył następujących zasadniczych tematów:
gospodarki  i  polityki  społecznej;  reform  politycznych  i  pluralizmu
związkowego. Od  tego  momentu  praktycznie  następują  zmiany  ustrojowe
PRL  /poprzez  wolne  wybory  tzw.  „wybory  czerwcowe”/.  Po  obu  stronach
„Okrągłego Stołu” byli zwolennicy i przeciwnicy tych rokowań. Niemniej skutki
tych rozmów państwo odczuwa do dnia dzisiejszego. Dyskusja trwa dalej …

Pamiętamy, także z tego okresu i smutne zdarzenia … niech przykładem będzie
- bestialskie morderstwo ks. Jerzego Popiełuszko /związanego z Solidarnością/
i innych. 

Kończę  ten  okres  pierwszymi  w  państwach  podporządkowanych  ZSRR
pierwszymi „wolnymi wyborami”, gdzie partia miała 65% mandatów w Sejmie.
Utworzeniem  Senatu.  W  czerwcu  1989  r.  na  100  członków,  aż  99  było  z
Komitetu  Wyborczego  „Solidarność”  lub  popierających  i  jeden  –  jako
„Niezależny”. Prezydentem Polski /31.12.1989-22.12.1990/ - ostatnim w PRL -
został  Wojciech  Jaruzelski  (generał  armii,  przewodniczący  Rady  Państwa  /
1985-1989/,  premier  rządu  /1981  –  1985/.  Wprowadził  stan  wojenny  /
13.12.1981/).
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Omawiany okres jest krótkim przypomnieniem ważnych wydarzeń, w których
niejeden z pośród Czytających przeżył osobiście i ma własne wyrobione zdanie
na opisane fakty historyczne. 

Było ich znacznie więcej i wpływających na nasze życie bez względu na fakt,
kogo podziwiamy, szanujemy lub nawet nie doceniamy. Niech to jednak oceni
„Historia”, a MY – róbmy wszystko, aby nam i naszym kolejnym pokoleniom
żyło się lepiej…
C.D.N i będzie dotyczył okresu współczesnego!

Pozdrawiam

Antoni Tunkiewicz
SAPER
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