Klasa 8c. 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 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 lekcję do zeszytu, a wykonane polecenia przesłać do
13 maja 2020 r.

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.

