
Temat lekcji: Powstanie Solidarności i stan wojenny w Polsce. 

Nie zawiera pracy domowej 

Podręcznik strony: 358-365 

Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty: 

1. Porozumienia sierpniowe 31.08.1980 r. 

2. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

17.09.1980 r. oraz rejestracja 10.11.1980 r. 
3. Stan wojenny w Polsce 13.12.1981 – 22.07.1983 

a. życie w stanie wojennym 

b. Opór przeciwko sytuacji w kraju 

- Śmierć w Kopalni „Wujek” 

- stanowisko Kościoła katolickiego 

c. Stan wojenny w muzyce i filmie 

 

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika. 

W uzupełnieniu podręcznika: 

Na portalu należącym do MEN dedykowanym do zdalnego nauczania znajduje się nasz 

temat lekcji. Proszę zapoznać się z tym opracowaniem ze względu na liczne materiały 

multimedialne oraz interaktywne ćwiczenia. LINK: 

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik 

 

Ad. 1 

Film Polskiej Kroniki Filmowej „31.08.1980 Porozumienia sierpniowe. Wałęsa Solidarność” 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=b8HOZv1AoNc 

Ad. 2 

Film IPN dotyczący powstania Solidarności. LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=83lGXAs8jMw 

 

Ad. 3. 

Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez 

wojsko. Stan ten może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia 

porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia 

opozycji politycznej. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny ). 

 

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik
https://www.youtube.com/watch?v=b8HOZv1AoNc
https://www.youtube.com/watch?v=83lGXAs8jMw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_nadzwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny


Kompletne przemówienie generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, nadane przez Radio i 

Telewizję Polską w dniu 13. grudnia 1981 roku, informujące o wprowadzeniu stanu wojennego 

na terenie całego kraju. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4yUKFzYEFSg 

Ad. 3b 

Tu jest film dokumentalny dotyczący tragedii w „Kopalni Wujek”. Szczególnej uwadze 

polecam film od 19 minuty i 18 sekundy. LINK: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1308&v=GNsHGdtDZUE&feature=emb_logo 

AD. 3c 

Powstało wiele utworów dotyczących stanu wojennego, jako wydarzenia tragicznego, mającego ogromy 

wpływ na życie jednostek, jak i całego narodu. Oto kilka z nich. 

Piosenki o stanie wojennym: 

1. Przemysław Gintrowski „Raport z oblężonego miasta”: 

https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/przemyslaw-gintrowski-raport-z-oblezonego-

miasta/ 

2. U2 „New Year's Day”: 

https://www.youtube.com/watch?v=vdLuk2Agamk 

3. Paweł Kukiz „Obława”: 

https://www.youtube.com/watch?v=q855rZVMDDI 

4. Jacek Kaczmarski „Świadectwo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=cThFP8tJvOc 

Filmy dotyczące stanu wojennego: 

1. ''Śmierć jak kromka chleba'', reż. Kazimierz Kutz, 1994 

2. ''80 milionów'', reż. Waldemar Krzystek, 2011 

3. ''Rozmowy kontrolowane'', reż. Sylwester Chęciński, 1991 

4. „Ostatni prom”, reż. Waldemar Krzystek, 1989 

5. „Zawrócony, reż. Kazimierz Kuc, 1994 
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