
Klasa VIII

Temat: Powstanie Solidarności

   Notatka z lekcji do przeczytania
 W  1980  sytuacja  gospodarcza  pogorszyła  się  jeszcze  bardziej.  W
czasach PRL ceny większości towarów były ustalane centralnie przez
rząd. 
     Wybuchły pierwsze strajki lubelskie i trwały do 25 lipca. 
Kolejny protest rozpoczął się 14 sierpnia strajkiem w Stoczni Gdańskiej
zorganizowanym  przez  Wolne  Związki  Zawodowe  Wybrzeża.  Po  raz
pierwszy  wśród  postulatów  pojawiły  się  żądania  polityczne.  Około
godziny 11.00 tego dnia do stoczni przedostał się Lech Wałęsa, jeden
ze  zwolnionych  z  pracy  robotników  stoczniowych.  Komitet  strajkowy
zażądał  przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i  Lecha Wałęsy,
wzniesienia pomnika ofiar 1970, uszanowania praw pracowniczych oraz
przedstawił żądania socjalne. 
147 44W nocy do stoczni przyjechały delegacje 21 innych strajkujących
zakładów. Powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS).  1980
r. przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli 
   W Gdańsku podpisywane są kolejne punkty z listy 21 postulatów. Przy
punkcie  "zwolnienie  więźniów  politycznych",  MKS  dodał  aneks  z
nazwiskami aresztowanych w ostatnich dwóch tygodniach. Jagielski nie
chciał  zgodzić  się  na  pisemną  gwarancję,  że  członkowie  i
współpracownicy  KOR  wyjdą  natychmiast  z  aresztu.  Wobec
zdecydowanej  postawy  MKS  Jagielski  oświadczył,  że  zostaną  oni
zwolnieni 1 września.

 

 

 

 

 

 

 Po uzgodnieniu kolejnych postulatów o godz. 17 w sali BHP Stoczni
Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między komisją rządową a
MKS, reprezentującym już około 700 zakładów z całej Polski.



17 września

  17 września na spotkaniu przedstawicieli MKZ w Gdańsku zapadła 
decyzja o utworzeniu Niezależnego Samorządowego Związku 
Zawodowego „Solidarność".

   Do życia została powołana Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ
„Solidarność" pod kierownictwem Lecha Wałęsy.

  10 listopada rejestracja przez Sąd Najwyższy w Warszawie NSZZ 
„Solidarność" ze statutem w oryginalnym brzmieniu. Legalna opozycja 
działała 15 miesięcy ,okres ten nazywano karnawałem ,gdyż istniały 
szerokie wolności obywatelskie.

Powołano również -Niezależne Zrzeszenie Studentów i NSZZ Rolników 
Indywidualnych, działało pismo -,,Tygodnik Solidarność,,

Działalność opozycji w Polsce niepokoiła władze w Moskwie, które 
liczyły się z możliwością interwencji w Polsce. O sowieckich planach 
dowiedzieli się Amerykanie  którzy zagrozili sankcjami. 

Polscy komuniści czynili próby zawieszenia działalności solidarności 
(kryzys bydgoski)
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