
Temat lekcji: Od stanu wojennego do okrągłego stołu. 

Nie zawiera pracy domowej 

Podręcznik strony: 366-373 

Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty: 

1. Skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

2. Lech Wałęsa laureatem Pokojowej Nagrody Nobla 1983 r. 

3. Polska w latach 1983-1988 

a. powstanie OPZZ 

b. działalność solidarnościowego podziemia 

4. Fala strajków w 1988 roku 

5. Rozmowy w Magdalence (Solidarność – rząd komunistyczny – Kościół) 

a. rozmowy okrągłego stołu 

 

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika. 

W uzupełnieniu podręcznika: 

Ad.2. 

Fragment oficjalnego uzasadnienia Komitetu Noblowskiego dotyczącego przyznania 

Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie: 

Działania Lecha Wałęsy charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów jego 

kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy. Lech Wałęsa próbował 

zapoczątkować dialog między organizacją, którą reprezentuje – Solidarnością – a władzami. Komitet 

uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem, która – mimo nierównych warunków – 

istnieje niepokonana we wszystkich narodach świata. W czasach, w których odprężenie i pokojowe 

rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek Wałęsy jest 

zarówno natchnieniem, jak i przykładem (źródło: http://miejscefotografii.blogspot.com/2016/11/32-z-

42-inge-gjellesvik-danuta-waesa.html) 

Władze PRL-u różnymi sposobami starały się do tego nie dopuścić. Po przyznaniu nagrody 

prowadziły z kolei wielkie działania propagandowe mające pomniejszać rangę wydarzenia 

i dyskredytować Laureata. Niektóre z przedsięwzięć komunistycznych władz – zwłaszcza 

z dzisiejszego punktu widzenia - wyglądają absurdalnie i komicznie. I o tym opowiada ten film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=664&v=D1QfpxZP4wQ&feature=emb_logo 

Po odbiór Nagrody do Oslo pojechała żona Lecha Wałęsy – Danuta. Chociaż oficjalnie mówi 

się, że władze nie dały Lechowi Wałęsie paszportu, to on sam twierdzi, że bał się iż dostanie 

pozwolenie wyjazdu, ale nie zostanie z powrotem wpuszczony do kraju i będzie musiał 

pozostać na emigracji. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=664&v=D1QfpxZP4wQ&feature=emb_logo


 

https://www.focus.pl/artykul/gra-o-nobla-dla-walesy?page=3 

Ad 5. 

 Niepublikowany zapis rozmów w MAGDALENCE z 1989 roku: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yBTK0qyOlg 

 PRL 1989 Okrągły stół. Rozpoczęcie obrad. Materiał zawiera zapis głównego programu 

informacyjnego, czyli Dziennika Telewizyjnego z 6.02.1989 roku: 

https://www.youtube.com/watch?v=odrM7zBMFcE 
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