Klasa 8a. Historia świata i Polski w II połowie XX wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 13 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach
imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga. Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.

Część XI. Stan wojenny w Polsce.
Przypomnienie.
Jest NSZZ „Solidarność”, powstała we wrześniu 1980 roku. W jej szeregach jest ok. 10 milionów
związkowców. Przez cały czas działalności związku, władze PRL przygotowują się do konfrontacji z
„Solidarnością”.
Uwaga. Każdy z uczniów, niedostarczający pracy otrzyma ocenę niedostateczna za jej brak. Proszę
pamiętać. Niedługo wystawiamy oceny na koniec roku.
1. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Wojsko obsadziło
wszystkie kluczowe punkty i budynki (stacje radiowe, centrale telefoniczne). Generał Wojciech
Jaruzelski w przemówieniu telewizyjnym poinformował, że władzę w Polsce przejęła Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego (WRONa – tak była nazywana przez społeczeństwo). Wprowadzono
ograniczenie praw obywateli – zakaz przemieszczania się, podróżowania, wprowadzono godzinę
policyjną od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano, zakazano strajków. Do dramatycznych walk
doszło 16 grudnia w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Zginęło 9 górników.
Aresztowano tysiące przywódców związku. Społeczeństwo bojkotowało telewizję publiczną, radio,
teatr. Opozycja zaczęła działać ponownie w podziemiu. Wydawała nielegalne czasopisma, ulotki.
Organizowano manifestacje uliczne. Kościół stał się jedynym miejscem, gdzie można było
swobodnie dyskutować, gromadzić się. Władza o tym wiedziała. Dlatego po mszy na wiernych
czekało ZOMO z pałami.
22 lipca 1983 roku został zniesiony stan wojenny, Gospodarkę pochłaniał kryzys. Złoty polski był
nic nie wart.
2. Strajki w 1988 roku. Przejęcie władzy w Związku Radzieckim przez Michaiła Gorbaczowa, który
zaproponował przebudowę gospodarczą i społeczną, zwaną „pierestrojką” – były to czynniki, które
zmusiły władzę do rozmów z opozycją.
Proszę obejrzeć filmy: „Ogłoszenie stanu wojennego – 13 grudnia 1981” i „Stan wojenny. 13
grudnia 1981. Komuniści przeciw Polsce” (linki poniżej).

https://www.youtube.com/watch?v=dKhITm9-5TU
https://www.youtube.com/watch?v=rpUp1JJb9uc
Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić lekcję do zeszytu.

Część XII. Obrady „okrągłego stołu”.
1. Pod koniec 1988 roku, przy Lechu Wałęsie powołano Komitet Obywatelski, który miał
przygotować się do rozmów z władzami. 6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady „okrągłego
stołu” między Komitetem Obywatelskim a stroną rządową. Zakończyły się 5 kwietnia 1989 roku.
Do najważniejszych postanowień należy zaliczyć:
a. Ponowną legalizację „Solidarności”.
b. Ogłoszenie wyborów do parlamentu (65% miejsc w sejmie i w senacie miało przypaść
przedstawicielom władzy, 355 – opozycji).
Wybory w czerwcu 1989 roku przyniosły sukces „Solidarności”. Pierwszym prezydentem III
Rzeczpospolitej został Wojciech Jaruzelski, premierem – Tadeusz Mazowiecki –
przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego. Polska odzyskała suwerenność. Przyjęto nazwę:
Rzeczpospolita Polska. Godłem został orzeł w koronie. Zlikwidowano Służbę
Bezpieczeństwa, ZOMO. 1 stycznia 1990 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza uległa
rozwiązaniu. Stała się historię…
W tym czasie zlikwidowano tysiące zakładów pracy, były miliony bezrobotnych, ale to już
temat na inną lekcję historii…

Ćwiczenie.
Zapisz polecenia w zeszycie (pytania są do części XI i XII).
1. Wyjaśnij skrót: WRON, termin historyczny: stan wojenny.
2. Jaki był cel wprowadzenia stanu wojennego?
3. Kto został pierwszym prezydentem, premierem III Rzeczpospolitej?

Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić obie lekcje do zeszytu, a odpowiedzi na polecenia
przesłać na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 13 maja
2020 r.

