
klasa VIII – 11. 05. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat : Stan wojenny w Polsce .

2.  Przeczytaj temat z podręcznika (strony 189-192)

3. Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu

• W październiku 1981 r. doszło do zmiany I sekretarza KC PZPR. Został nim 
pełniący funkcję premiera generał Wojciech Jaruzelski. 

• Zaczęto prowokować strajki, aby w jak najgorszym świetle przedstawić 
„Solidarność” i obwinić ją za złą sytuację gospodarczą kraju.

• 12/13 grudnia1981 r. w Polsce wprowadzono stan wojenny . Ogłosił go gen. 
Wojciech Jaruzelski – I sekretarz KC PZPR, premier, minister obrony narodowej i 
przewodniczący WRON – Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Władzę przejęła 
WRON. 

• Solidarność została zawieszona(a następnie zlikwidowana), tysiące działaczy 
opozycyjnych zostało zatrzymanych i internowanych.  Wprowadzono godzinę 
milicyjną, wyłączono telefony, zaczęto cenzurować korespondencję, zamknięto 
szkoły. 

• Reakcją na stan wojenny był masowy wybuch strajków załóg kopalń, hut, stoczni w 
całym kraju. Z rozkazu władz ZOMO i wojsko siłą tłumiło strajki. W kopalni 
Wujek podczas pacyfikacji zabito 9 górników.

• Wielu działaczy NSZZ”Solidarność” rozpoczęło działalność w konspiracji. 
Zdecydowano się na pokojową formę walki z komunizmem- m. in. za pomocą 
manifestacji i podziemnej prasy. Taki rodzaj oporu został doceniony na forum 
międzynarodowym ( w 1983 roku Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę 
Nobla ).

• Oprócz NSZZ”Solidarność” działały też inne antykomunistyczne organizacje np. 
Solidarność Walcząca, Federacja Młodzieży Walczącej. Dużym wsparciem dla 
opozycji była wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. 

• Stan wojenny odwołano 22 lipca 1983 r.  Zniechęcił on społeczeństwo do wystąpień 
przeciwko władzy, a osłabiona „Solidarność „ musiała działać w podziemiu. 

• 19 X 1984 r. funkcjonariusze SB zamordowali duszpasterza „Solidarności” 
księdza Jerzego Popiełuszkę 

klasa VIII – 14. 05. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat : Polska Rzeczpospolita Ludowa – powtórzenie wiadomości.

2.  Przeczytaj podsumowanie działu V, podręcznik strony 193-195

3.  Rozwiąż w zeszycie  test : zadania 1-6 z podręcznika (strony 196-198). 

Wykonane zadania prześlij na adres be.be70@wp.pl do piątku, 15. 05. 2020 r.


