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[Rec.:] Julian Kwiek, Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle 

dokumentów. Przebieg wydarzeń i konsekwencje, Fundacja Cen-

trum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Księgarnia 

Akademicka, Kraków 2012, 202, [3] s., il., seria: Biblioteka Cen-

trum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 42. 
 

Książka napisana przez znanego krakowskiego historyka składa się z ob-

szernego wstępu (s. 5-49) oraz części zasadniczej pt. Aneks. Wybór dokumentów (s. 

53-192). We wstępnej części autor prezentuje opis „wydarzeń”, przedstawiając 

obraz genezy protestów (XII 1970) oraz rodzaj kroniki faktów, jakie miały miejsce 

w samym grudniu 1970 r. w Polsce w związku z antykomunistycznymi wystąpie-

niami robotników Wybrzeża. Książka zawiera kronikę wydarzeń w Krakowie od 

grudnia 1970 r. do kwietnia 1971 r. Książka zwiera następujące rozdziały: 1) „Wy-

darzenia” Grudnia 1970 roku (s. 5-12), 2) Przebieg „wydarzeń grudniowych” w 

Krakowskiem (s. 12-30), 3) Strajki jako forma reakcji środowisk robotniczych (s. 

30-33), 4) Inne formy reakcji (s. 33-35), 5) Po wydarzeniach (s. 35-49). Książkę 

zaopatrzono w Wykaz skrótów (s. 193-194), Indeks osobowy (s. 195-200) oraz 

Indeks geograficzny (s. 201-202).  

Książka przedstawia fakty, jakie miały miejsce w Krakowie, czyni to pre-

zentując treść ówczesnych dokumentów wytworzonych przez komunistyczny 

aparat partyjny i komunistyczne służby (MO, SB) w okresie od dnia 11 grudnia 

1970 r. do 20 marca 1971 r. W swoim wstępnym tekście (zarysie historycznym) 

notuje protesty krakowskich zakładów pracy mające miejsce aż do 2 kwietnia 1971 

r. Autor dołożył wszelkich starań, aby zgromadzić unikatowe, źródłowe dokumenty 

archiwalne i przygotować je do druku. Publikacja o charakterze dokumentalnym 

jest przydatna dla historyków, nauczycieli historii oraz regionalistów. Pozwala na 

zapoznanie się z prawdziwą historią totalitarnego PRL. 

 

The title in English: 

 

December 1970 in Cracow in the Light of Documents. The Chronology of the 

Events and their Consequences 
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Abstract (Summary): 

 

The author describes the workers’ protests against communism in Cracow and 

Cracow Region in Poland from December 1970 to April 1971. He presents a 

chronicle of events and adds source-based documents (files) from the National 

Memory Institute in Cracow. The book contains mainly the documents of the 

communist secret police (secret service) and documents of the Polish United Work-

ers’ Party (communist party). The most substantial part consists of the files written 

by the Polish secret police between December 1970 and March 1971. As a source-

based monograph focusing on the workers’ protests in the factories in Cracow 

Region, it is the first book that deals with this problem. 
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