Monika Rosińska
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Powstańców Śląskich
Tychy

Scenariusz lekcji
Stan wojenny w Polsce

Cele lekcji
-

ukazanie najważniejszych przyczyn wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

-

przedstawienie ograniczeń praw społecznych wynikających z wprowadzenia stanu
wojennego

-

ukazanie represji stosowanych przez władze PRL wobec działaczy opozycji

-

przybliżenie warunków życia polskiego społeczeństwa w okresie trwania stanu wojennego

-

przedstawienie postawy Polaków wobec stanu wojennego

-

przybliżenie wydarzeń z 16 grudnia 1981 roku

-

ukazanie kontrowersji wynikających z wprowadzenia stanu wojennego przez gen.
Jaruzelskiego

Metody pracy
-

elementy wykładu

-

analiza tekstów źródłowych

-

elementy burzy mózgów

-

praca z mapą ścienną

-

praca z materiałem ikonograficznym

-

praca z materiałem filmowym i fonicznym

Formy pracy
-

indywidualna

-

grupowa

-

zbiorowa

Środki dydaktyczne
-

tekst Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego

-

tekst Meldunek nr 18 z 16 grudnia 1981r.

-

nagranie – Relacja Grzegorza Stawskiego, internowanego w okresie stanu wojennego

-

piosenka Chłopcy z kopalni ”Wujek”

-

wiersz Chłopcy z kopalni ”Wujek” – Marian Sworzeń

-

dokumentacja fotograficzna z okresu pacyfikacji kopalni „Wujek”

-

mapa ścienna Polski

-

projektor

Przebieg zajęć
Wprowadzenie do tematu lekcji
1. Przedstawienie celów lekcji.
2. Przypomnienie sytuacji w Polsce w latach 1980 – 1981 (zwrócenie uwagi na podstawowe
problemy polityczne, społeczne i gospodarcze).
Przebieg lekcji
1. Ukazanie przyczyn wprowadzenia stanu wojennego uwzględniając kontrowersje wobec
decyzji gen. Jaruzelskiego.
2. Praca z tekstem Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (załącznik nr 1). Podział
klasy na cztery grupy. Uczniowie wspólnie zastanawiają się i odpowiadają na pytanie
„Które z ograniczeń nałożonych na naszych rodaków były waszym zdaniem najbardziej
dotkliwe?”.
3. Zapoznanie z przykładami represji stosowanymi przez władze komunistyczne wobec
działaczy opozycji.
4. Odsłuchanie nagrania - relacji Grzegorza Stawskiego, internowanego w okresie stanu
wojennego https://scwis.pl/relacje-swiadkow/grzegorz-stawski-stan-wojenny-internowanie/
5. Przedstawienie postaw Polaków wobec wprowadzonego stanu wojennego.
6. Odsłuchanie piosenki „Chłopcy z kopalni „Wujek” (słowa: Marian Sworzeń, muzyka: Anna
Leśniewska – Kudełka) https://www.youtube.com/watch?v=bbq-Uw9LQzo (załącznik nr 2).
7. Przybliżenie wydarzeń z 16 grudnia1981 roku na podstawie materiału ikonograficznego
(załącznik nr 3) oraz Meldunku nr 18 Zespołu Informacyjno- Dokumentacyjnego Sztabu
MSW (załącznik nr 4).

Podsumowanie tematu
1. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Dlaczego stan wojenny wzbudza tyle kontrowersji
wśród Polaków?”
2. Zlecenie pracy domowej (załącznik nr 5).

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Marian Sworzeń
„Chłopcy z kopalni „Wujek”
Naręcza wiosennych kwiatów
rozświetlą wnętrza kościołów,
przy wielkanocnym grobie
zastygną warty aniołów.
I wasz dzień kiedyś nadejdzie,
chłopcy z kopalni „Wujek”.
Anioł pod płaszczem skrzydła ukryje,
przez góry do Polski się przedrze
i głaz wam znad grobu odsunie.
Pochylą się ludzkie serca
krzyż ucałować rozpięty,
by jednym westchnieniem objąć
swój żywot grzeszny i święty.
Podwójne krzyże Poznania,
podwójne krzyże Gdańska,
mała drzewina z Katowic
to męka nasza – i Pańska.
Zadzwonią dzwony na jutrznię,
niejeden z nas oczy przetrze,
gdzie ciało było i całun –
drga zaskoczone powietrze.
Tak wielu nas jeszcze czeka,
tak wiele spraw się powtórzy.
Judasz sam siebie osądzi
i Piotr – po zaparciu się – wróci.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Meldunek nr 18 z 16 grudnia 1981 r. Zespołu Informacyjno –
Dokumentacyjnego Sztabu MSW. Archiwum IPN.

Załącznik nr 5

Moja rodzina w
okresie stanu
wojennego
Co pamiętają?

Mama/Babia

Tata/Dziadek

Krewny

