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. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i
nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część IX. „Solidarność” – część I.

Dzień dobry Wam wszystkim. Nie ma pracy domowej. Proszę o przeczytanie dzisiejszej i poprzedniej
lekcji.
- Przedstaw, jak wyglądało codzienne życie w epoce Gierka.

1. Sytuacja społeczno-gospodarcza sprzyjała rozwojowi powstania niezależnej od władzy opozycji:
Komitet Obrony Robotników, Konfederacji Polski Niepodległej, Wolnych Związków
Zawodowych. Wydawnictwa podziemne pracowały pełną parą. Czuć był upadek „cudu
gospodarczego” Edwarda Gierka. W PRL nadchodził zmierzch „bogów”. Wszyscy oczekiwali
zmian. Wybór Karola Wojtyły na papieża, który przybrał imię Jana Pawła w 1978 roku,
wstrząsnął ludźmi sprawującymi władzę w PRL i Związku Radzieckim. Podczas wizyty papieża
w Polsce w 1979 roku, na ulice wyległy setki tysięcy ludzi, a przed telewizorem oglądały
miliony widzów. Władza była zaskoczona entuzjazmem, z jakim Polacy przyjęli papieża.
Wnioski nasuwały się same. Gospodarka przeżywa kryzys, Polak został papieżem, opozycja
szaleje. Jednym słowem jest źle… Umknęło uwadze ekipie Gierka, że: komunizm kończy swoją
historii w Polsce, nie zdobył trwałego poparcia, powstaje ruch, którego celem jest niezależność
od Związku Radzieckiego, społeczeństwo uświadomiło sobie, że narzucony system władzy jest
im obcy i wrogi.
2. Pamiętaj! W niedzielę 3 maja jest święto narodowe – Święto Konstytucji 3 Maja.
3. Władza komunistyczna w Polsce, mimo nadciagającego kryzysu, nie zmieniła swojej postawy.
Sojusz ze Związkiem Radzieckim był niepodważalny. Był przymusowy. Wydatki na zbrojenie
niszczyły gospodarkę PRL-u. Kryzys otwierał w historii nową kartę dla milionów Polaków –
nadzieję na lepsze jutro, albo powtórka z rozrywki.
4. Kryzys gospodarczy, zła sytuacja społeczna, polityczna w Polsce, groziły wybuchem ogólnego
niezadowolenia. W lipcu 1980 roku władza ogłosiła podwyżki cen żywności. Doszło do strajku
w Lublinie, Świdniku, Warszawie, Wrocławiu – akcja protestacyjna objęła całą Polskę. W
Gdańsku stanęła Stocznia im. Lenina. Domagano się podwyżek wynagrodzenia, podobnie, jak w
innych zakładach pracy. Był też inny postulat – przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz,
Lecha Wałęsy, zwolnionych za działalność w Wolnych Związkach Zawodowych. Władza
zgodziła się na żądania strajkujących. Strajkujący stoczniowcy zaczęli opuszczać zakład pracy.
Władza stwierdziła: jest okey! Niepozorna, nieskiego wzrostu, szczupła Anna Walentynowicz
zawróciła robotników, krzycząc, że to nie koniec strajku.
Ciąg dalszy nastąpi…

Część X. „Solidarność” – część II.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu
- Podaj wewnętrzne i zewnętrze przyczyny upadku Edwarda Gierka.
Uwaga. Każdy z uczniów, niedostarczający pracy otrzyma ocenę niedostateczna za jej brak. Proszę
pamiętać. Niedługo wystawiamy oceny na koniec roku.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
1. W dniu 17 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej powołano Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele. MKS kierował akcją strajkową w całej Polsce. Ogłoszono
21 punktów – był to program strajkujących: powstanie niezależnych związków zawodowych,
prawo do strajku, wolności słowa i prasy, wypuszczenie więźniów politycznych, podwyżek
wynagrodzeń, informacji o stanie gospodarki. Władza miała dwa wyjścia. 1. Siąść do dialogu i
się dogadać ze strajkującymi. 2. Siłą zniszczyć strajk. Wybrali wariant 1. Byli zbyt słabi do
realizacji innych wariantów. Grali na czas. Dążyli do odbudowania swojej siły, opracowania
planu zniszczenia „Solidarności”.
2. 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku podpisano porozumienie między MKS-em a strona rządową.
Władza zgodziła się na spełnienie wszystkich 21 postulatów. Na stanowisku I Sekretarza PZPR
Edwarda Gierka zastąpił Stanisław Kania. Do władzy doszli ludzie, którzy akceptowali obecny
stan, ale uważali go za tymczasowy.
3. MKS przekształcił się w Krajową Komisję Porozumiewawczą. „Solidarność” miała ok. 10
milionów członków. Była to siła, z którą trzeba było się liczyć. Władza jednak posiadała w ręku
aparat represji, milicję, ZOMO, wojsko, SB, sądy. Działała cenzura. Telewizja i prasa były
instrumentem propagandy dla władzy (czyli władzę przedstawiano, jako dobro, a „Solidarność”,
jako zło).Działaczom „Solidarności” umknęło wiele faktów. Jednym z nich było przyjęcie przez
Wojciecha Jaruzelskiego jednocześnie trzech funkcji: był I Sekretarzem PZPR (od października
1981 roku), ministrem obrony narodowej, premierem. Drugim faktem były utajnione
przygotowania do konfrontacji z „Solidarnością”. W grudniu 1981 roku w Gdańsku rozpoczęła
się konferencja przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Kiedy obrady trwały, w nocy z 12 na 13
grudnia, teren stoczni został opanowany przez wojsko polskie. Obrad nie przerwano. Uczestnicy
spotkania rozeszli się do domów. Nie podjęli żadnej decyzji, co do zaistniałej sytuacji. Wiedzieli
o wyłączonych telefonach, wojsku i milicji na terenie stoczni. Ok. 3 nad ranem 13 grudnia 1981
roku nastąpiły pierwsze aresztowania.

Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić obie lekcje do zeszytu.

