
Temat: Od stanu wojennego do okrągłego stołu     17.04.2020 

Proszę zapisać temat w zeszycie i przeczytać w podręczniku str. 366-372 

Wypisz do zeszytu jakie były przyczyny wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. 

Przeczytaj 

 Wprowadzenie stanu wojennego spowodowały sankcje Zachodu 

 USA wprowadziły sankcje gospodarcze (na pasze, żywność, kredyty)  

 Wzrost długu, spadek poziomu życia, kolejki 

 1987r., rząd Zbigniewa Messnera organizuje referendum w sprawie reform 

gospodarczych; mimo znacznego bojkotu wprowadzono reformy 

 1988r.  najwyższa od 1982r., podwyżka cen; powoduje to strajki, protesty, inflacje 

 Na miejsce Messnera wybrano premierem Mieczysława Rakowskiego   

 

Polska w latach 1983-1988 

 Opozycja podtrzymuje bierny opór  

 Strajki powodują zbyt duże represje, więc ograniczano się do wydawania nielegalnej 

prasy, ulotek, malowania napisów na murach  

  

Fala strajków w 1988r. 

 1 lutego 1988 podniesiono ceny o 50%  

 Strajki w kwietniu, maju spacyfikowano, ale w sierpniu na nowo 

 Komuniści zaczynają rozumieć, że muszą nastąpić zmiany w zgodzie ze 

społeczeństwem  Od 1985r. Michaił Gorbaczow rządzi w ZSRR  

 W sierpniu powstaje Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym „Solidarności” 

Lechu Wałęsie; organizacja ta miała być partnerem w rozmowach z rządem   

 31 sierpnia 1988r., spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem (MSW); oprócz nich na spotkaniu 

był bp. Bronisław Dąbrowski (Episkopat) oraz Stanisław Ciosek (KC PZPR)  

 Następne spotkanie w Magdalence; m.in. wstępna zgoda na reaktywowanie 

„Solidarności” 

 

Obrady Okrągłego Stołu 6 lutego- 5 kwietnia 1989r. 

 6 lutego 1989r; początek obrad 

 Stronie rządowej przewodniczył Czesław Kiszczak, opozycyjnej Lech Wałęsa 



 Oprócz tego przy okrągłym stole byli m.in. Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, 

Władysław Frasyniuk, Bolesław Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Adam 

Michnik 

 

Wypisz do zeszytu główne postanowienia obrad Okrągłego Stołu. 

 

Proszę przesłać mi na adres: arkadiuszeksman@gmail.com do dnia 24 kwietnia pracę: 

Przedstaw działalność opozycji w latach 1983–1988. 

 

Przypominam, że nie otrzymałem jeszcze zaległych prac od Mateusza A., Filipa, Jakuba, 

Dawida N., Dominika R. 

Jeśli nie otrzymam zaległej pracy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne. 
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