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. 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…
Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić lekcję do zeszytu.

