KLUCZ ODPOWIEDZI
WIELKI TEST O IKARZE
konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- etap szkolny –
Nr
zadania
1.

Model odpowiedzi

Zasady
przyznawania
punktów
po 1 punkcie za
każde poprawnie
podane imię i
nazwisko

a) Anna Walentynowicz
b) Lech Wałęsa
c) Wojciech Jaruzelski

Punkty
za
zadanie
0-6

d) kar. Stefan Wyszyński
e) Lech Kaczyński
f) Tadeusz Mazowiecki
2.

3.

4.

5.

A – 3;

B- 4;

C-6 ; D- 5; E-2;

F- 1

po 1 punkcie za
każdy poprawnie
określony rok
a) do ogłoszenia, a następnie podpisania 21 1 punkt za właściwe
postulatów, sformułowanych przez robotników wskazanie
strajkujących w stoczni gdańskiej (im. W. Lenina), wydarzenia
ogłoszonych 17 sierpnia 1980.
b) * - żądanie utworzenia wolnych związków
po 1 punkcie za
zawodowych,
każde żądanie
- przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności,
- poprawy warunków bytowych społeczeństwa
*poniżej tabeli
pełna lista
postulatów
a) pacyfikacja górników w kopalni Wujek (po 1 pkt za podanie
wydarzenia
wprowadzeniu stanu wojennego )

0-4

0 -2

b) 1981 r.

1 pkt za podanie
daty

a) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
b) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
,,Solidarność”
c) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
d) Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
e) Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej

Po 1 punkcie za
każdy prawidłowo
odczytany skrót

0-5

1 punkt za
poprawną
odpowiedź

0-1

1 punkt za nazwę
zakładu

0–2

6.
11 listopada -19 listopada 1980 r.
7.

0-1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Ostatni Grosz

1punkt za nazwę
dzielnicy

1

8.

9.

10.

wojewoda częstochowski - Mirosław Wierzbicki

po 1 punkcie za
każde poprawnie
podane imię i
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Józef
nazwisko
Grygiel
*budowa nowego gmachu KW PZPR i Komendy po 1 punkcie za
Wojewódzkiej MO zamiast tak potrzebnego szpitala,
każde poprawne
* budowa willi "gryglówki" dla I sekretarza KW PZPR,
wskazanie
* budowa przejścia podziemnego blokującego dojście
do Jasnej Góry,
* chybiona inwestycja - wiadukt na Rakowie, który już
wymagał remontu,
Uwaga!
*marnotrawstwo żywności po wizycie Papieża Jana
Pawła II,
Należy uznać każdą
* brak miejsc hotelowych, brak dodatkowych
inną poprawną
przydziałów żywności dla pielgrzymów i turystów,
merytorycznie
odpowiedź
a) "Biuletyn Solidarność Regionu Częstochowa".
1 punkt za podanie
nazwy gazetki

0-2

0-2

0-2

b) powielacz

11.

12.

13.

14.

15.

1 punkt za
wskazanie nazwy
urządzenia
Zakazy:
Po 1 puncie za każde 0 - 3
- zgłaszania jakichkolwiek postulatów do władz poprawnie
określony zakaz
miejskich i zakładowych,
- dostępu do radiowęzłów zakładowych,
- zarekwirowanie maszyn do pisania będących
w użytkowaniu przez członków „Solidarności”
- zakaz strajku
- usuniecie hasła „Solidarności” z zakładów pracy
- groźba, że ludzie, którzy nie podporządkują się
kierownictwu w ww. sprawach będą zwolnieni z pracy
a) ks. Ireneusz Skubiś
po 1 punkcie za
0–3
b) biskup Stefan Bareła
każde poprawnie
c) kard. Stefan Wyszyński
podane imię i
nazwisko
a) Strona rządowa:
po 1 punkcie za
0-2
b) protestujący:
każdego
przedstawiciela
Przebieg negocjacji transmitowano przez głośniki na
1 pkt za poprawną
0-1
zewnątrz klubu dla kilkuset oczekujących
odpowiedź
mieszkańców miasta.
* odwołano wojewodę
po 1 punkcie za
0 -3
* odwołano prezydenta Częstochowy, ich zastępców, każdą poprawną
przewodniczących WRN i MRN;
odpowiedź
* stanowiska partyjne stracili I sekretarze KW i KM
PZPR w Częstochowie.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 41
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21 POSTULATÓW
Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy były
następujące:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca
z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej
wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom
wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym
samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego
przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. przywrócić do poprzednich praw:
 ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych
z uczelni za przekonania,
 zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana
Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
 znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
 podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społecznogospodarczej,
 umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie
w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku
jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako
rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości
pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować
tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji
na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności
partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków
rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć]
przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom
pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu
wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
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