
HISTORIA KL.VIII 

 

Witajcie. Oto, jaką tematyką z historii Polski zajmiemy się na dzisiejszym i czwartkowym spotkaniu.13 grudnia 1981 roku został 

wprowadzony stan wojenny, który trwał do 31 grudnia 1982 r (zawieszenie). Praktycznie zniesiono go jednak dopiero 22 lipca 

1983 r. Schyłek PRL-u zbliżał się coraz większymi krokami. 

Temat: Stan wojenny w Polsce. 

             Ostatnie lata PRL. 

Na początku proponuję obejrzenie krótkiego (niecałe 9 minut) filmu dokumentalnego - wprowadzenie stanu wojennego przez 

Wojciecha Jaruzelskiego (poniżej link). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yUKFzYEFSg&feature=emb_rel_end 

Według propagandy PRL, stan wojenny miał wprowadzić porządek w kraju (gdzie panował chaos spowodowany rzekomo przez ruch Solidarności) oraz 

uchronić Polskę od „interwencji zbrojnej wojsk sowieckich”. W rzeczywistości ZSRS nie zamierzał interweniować, o czym został 

poinformowany Wojciech Jaruzelski, który o taką interwencję prosił. Podczas procesu „o bezprawne wprowadzenie stanu wojennego i udział w 

zbrojnym spisku przestępczym” Stanisław Kania oświadczył: „Wbrew temu, co piszą i mówią niektórzy, jesienią 1981 roku groźby 

interwencji sowieckiej nie było!”. 

Notatka do zeszytu: 

 

Prawdziwe przyczyny wprowadzenia stanu wojennego: 

 pośrednia - dramatyczna sytuacja gospodarcza: brak zaopatrzenia w sklepach, wprowadzenie kartek na żywność, zagrożenie 

bezpieczeństwa energetycznego 

 bezpośrednia - ogromne (aż 62%), rosnące poparcie dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, obawa przed 

strajkami i utratą władzy. 

 Represyjne działania władzy: 

o wprowadzenie godziny policyjnej, 

o zlikwidowanie organizacji studenckich, artystycznych, 

o pacyfikowanie strajków, 

o internowanie działaczy opozycji, 

o zawieszenie nauki w szkołach i uczelniach wyższych, 

o wprowadzenie cenzury korespondencji. 
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 Chętnym proponuję drugi materiał dokumentalny z komentarzem (Czołgi na ulicach Gdańska; link poniżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=pnMGDSCwuIA&feature=emb_rel_end 

  Na zakończenie (tj. we czwartek) zapraszam do podręcznika (str. 214-217), gdzie obejrzycie wiele ilustracji i przeczytacie 

do nich komentarze. Zapoznacie się również z informacjami na temat opozycji antykomunistycznej poza "Solidarnością" 

 oraz prezentacją sytuacji w PRL-u w ostatnich latach funkcjonowania. Nie możemy zapomnieć o działalności księdza Jerzego Popiełuszki, 

proszę przeczytać notę biograficzną, zapisać  i uzupełnić najważniejsze informacje. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko: 

- w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odważnie odprawiał  msze św. za Ojczyznę (z niezwykle wymownymi homiliami), 

- 

- 

- 

- 

Życzę wszystkim owocnej pracy. 

Zgodnie z ustaleniami proszę o przesłanie do końca tego tygodnia (08.05.) wywiadów/wspomnień na temat: Komunizm widziany oczyma 

dorosłych. Apeluję o czytelny zapis (najlepiej druk). Pozdrawiam.              p. Polak 

https://www.youtube.com/watch?v=pnMGDSCwuIA&feature=emb_rel_end

