
współzałożyciel i pierwszy przewodniczący  NSZZ „Solidarność”, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983),
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995 

ur. 1943 r. 

Pragniemy pokoju i dlatego nie chwytaliśmy i nie 
chwytamy za narzędzie siły fi zycznej, łakniemy
sprawiedliwości i dlatego jesteśmy wytrwali w walce 
o nasze prawa, domagamy się wolności przekonań
i dlatego niczyich sumień nie zniewalaliśmy i zniewalać 
nie chcemy.

Lech Wałęsa

Lech Wa saLech Wa sa
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a

PAP 
– Polska Agencja 

Prasowa – państwowa 
agencja informacyjna

Czy znasz polskich laureatów Nagrody Nobla? Połącz nazwiska Polaków 
z kategoriami i datami otrzymania Nagrody Nobla. (UWAGA! Jedna osoba została 
nagrodzona dwukrotnie).

Za jakie zasługi przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla? Czy ktoś z twojego 
kraju otrzymał tę nagrodę? Kiedy i za co?

Przeczytaj artykuł przedstawiający okoliczności przyznania Lechowi Wałęsie 
Pokojowej Nagrody Nobla. Spośród podanych wyrazów wybierz odpowiednie 
i uzupełnij nimi tekst.

Ćwiczenie 1a.

Ćwiczenie 1b.

Ćwiczenie 2a.

0. Wisława Szymborska
1. Władysław Stanisław Reymont
2. Lech Wałęsa 
3. Maria Curie-Skłodowska
4. Henryk Sienkiewicz
5. Czesław Miłosz

fi zyka 
literatura 
chemia 

literatura 
literatura 

nagroda pokojowa 
literatura 

1903
1996
1924
1911
1983
1905
1980

30 LAT TEMU WAŁĘSA ZOSTAŁ UHONOROWANY NAGRODĄ NOBLA

10 grudnia 1983 r. w Oslo Danuta Wałęsa wraz z synem Bogdanem odebrała przyznaną Lechowi 
Wałęsie Pokojową Nagrodę Nobla. „Pragniemy pokoju i dlatego nie chwytaliśmy i nie chwytamy za narzędzie 
siły fi zycznej” – cytowała słowa przywódcy Solidarności jego żona.

- Nie miałem wątpliwości, że Nobel ______0 się nam za klasyczną i piękną walkę. W tamtym czasie 
Solidarność traciła siłę działania. Okręt Solidarności zatrzymywał się. Masę ludzi wyrzucono za granicę, 
wielu ludzi się załamało. Nagroda Nobla dmuchnęła wiatr w żagle tego okrętu. Nabraliśmy nowego impetu 
i siły. Poczuliśmy, że ktoś o nas pamięta, że było warto. Nie da się zmierzyć znaczenia tego Nobla. Bez niego 
nie wyobrażam sobie końcowego zwycięstwa – tak w październikowej rozmowie z PAP (Polska Agencja 
Prasowa) Wałęsa oceniał znaczenie przyznanego mu pokojowego Nobla.

O ________1 Wałęsy, w uznaniu jego działań na rzecz wolności i demokracji w Polsce, Komitet 
Noblowski poinformował 5 października 1983 r.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że „starania (Wałęsy – red.) o zapewnienie robotnikom prawa 
do zakładania własnych organizacji są ważnym _______2 do kampanii na rzecz uniwersalnych praw ludzkich”. 

0. a. należy b. zależy c. wręczy 
1 . a. wręczeniu b. ukoronowaniu c. uhonorowaniu
2. a. wykładem b. zakładem c. wkładem
3 . a. z zaniepokojeniem b. ze spokojem c. ze zrozumieniem
4. a. samodzielny b. personalny c. osobisty
5 . a. wypuścić b. wpuścić c. zabronić
6. a. urlopu b. pobytu c. wyjazdu
7. a. powrotu b. przylotu c. wylotu
8. a. przeszkody b. powody c. osoby
9. a. idei b. pomysłów c. koncepcji
10. a. cytowała b. naśladowała c. powtarzała
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Podkreślono, że przywódca Solidarności kieruje się zasadą, aby rozwiązywać problemy bez stosowania 
przemocy. „Komitet uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem (...). W czasach, w których 
odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek 
Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem” – tłumaczyli członkowie Komitetu Noblowskiego.

Władze PRL-u _______3 przyjęły wiadomość o nagrodzeniu Wałęsy; spodziewały się przyznania 
mu Nobla już rok wcześniej - wówczas przesłały sfabrykowane dokumenty m.in. do ambasady Norwegii 
w Warszawie, mające dowieść rzekomej współpracy przywódcy Solidarności ze Służbą Bezpieczeństwa.

Informację o nagrodzie dla Wałęsy rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban nazwał „kolejną reaganowską 
złośliwością” oraz „niewielkim epizodem w antypolskiej i antykomunistycznej krucjacie”. 11 października 
władze przesłały do Norwegii oficjalny protest przeciwko decyzji Komitetu Noblowskiego.

Wałęsa nie zdecydował się na ________4 odbiór prestiżowej nagrody. Liczył się bowiem z możliwością, 
że nie zostanie wpuszczony z powrotem do kraju. Laur w Oslo miała odebrać jego żona Danuta w towarzy-
stwie najstarszego syna, 13-letniego Bogdana.

- Było oczywiste, że władze dałyby Wałęsie paszport na wyjazd, jednak nikt by mu nie zagwarantował, 
że wróci do Polski. Po jego wyjeździe zapewne zebrałoby się Biuro Polityczne i śledziłoby każdą wypowiedź 
noblisty za granicą. Zastanawialiby się, czy ________5 go z powrotem do kraju, czy nie. Ważyliby, co im się 
bardziej opłaca. Niewykluczone, że także Sowieci wywieraliby w tej sprawie presję na Jaruzelskiego – powie-
dział w wywiadzie dla PAP w październiku prof. Antoni Dudek.

W jego opinii, komuniści obawiali się dłuższego ________6 Wałęsy za granicą, ponieważ – tłumaczył 
historyk – „zablokowany na Zachodzie mógł okazać się jeszcze groźniejszy, byłby bowiem symbolem walki 
o wolność na emigracji”.

Na pytanie o zasadność ówczesnych obaw Wałęsy o rodzinę, prof. Dudek odpowiedział: „Element 
szantażu mógł się pojawiać zawsze, choć nie sądzę, aby władze realnie zamierzały zrobić krzywdę komuś 
z rodziny Wałęsy. W 1983 r. groziło to gigantycznym rozgłosem, międzynarodową aferą”.

W dniu _______7 żony i syna Wałęsy do Norwegii warszawskie Okęcie zostało niemal odcięte  
od świata. Dla uniknięcia demonstracji wstrzymano ruch samochodowy w okolicy lotniska, a na jego teren 
wpuszczano tylko pracowników i pasażerów po sprawdzeniu tożsamości. Taras widokowy zamknięto, moty-
wując to nagłym remontem.

- Znane Wam są _______8 dla których nie mogłem przyjechać do Waszej stolicy, aby odebrać 
tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu moje miejsce będzie wśród tych, spomiędzy których 
wyszedłem i do których należę - wśród robotników Gdańska. Niechaj te słowa zaniosą Wam radość i niewy-
gasłą nadzieję milionów moich braci, milionów ludzi pracy fizycznej i umysłowej, zrzeszonych w związku, 
którego nazwa wyraża jedną z najszlachetniejszych ________9 ludzkości. To oni wszyscy czują się dziś 
pospołu ze mną uczczeni tą nagrodą - napisał Wałęsa w liście odczytanym przez jego żonę podczas 
uroczystości w stolicy Norwegii 10 grudnia 1983 r.

- Pragniemy pokoju i dlatego nie chwytaliśmy i nie chwytamy za narzędzie siły fizycznej, łakniemy 
sprawiedliwości i dlatego jesteśmy wytrwali w walce o nasze prawa, domagamy się wolności przekonań 
i dlatego niczyich sumień nie zniewalaliśmy i zniewalać nie chcemy - ____________________10 słowa męża 
Danuta Wałęsa.

Nagrodę w wysokości 1,5 miliona koron szwedzkich Wałęsa przekazał Episkopatowi Polski na fundusz 
rozwoju rolnictwa indywidualnego.

Pokojowa rewolucja zapoczątkowana w 1980 r. przez Lecha Wałęsę i Solidarność dała impuls 
do zmian politycznych i gospodarczych w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej - ostatecznie,  
w 1989 r., doprowadziła do upadku komunizmu w Polsce i wielu innych krajach bloku sowieckiego.

Lech Wałęsa, w latach 1990-1995 pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej, jest jedynym Polakiem 
wyróżnionym Pokojową Nagrodą Nobla.

Na podstawie:
http://www.newsweek.pl/polska/30-lat-temu-danuta-walesa-odebrala-w-imieniu-meza-pokojowa-nagrode-nobla,artykuly,276614,1.html
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Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/ 

TRUDNE SŁOWA: 
rzekomy - nieistniejący w rzeczywistości, niebędący tym (takim), za kogo (za jakiego) go niektórzy uważają
laur – tu: synonim nagrody
szantaż - wywieranie presji na kogoś i wymuszanie czegoś za pomocą zastraszenia lub groźby kompromitacji
zrzeszony - taki, który należy do jakiegoś zrzeszenia, organizacji, związku
pospołu – wspólnie, razem (z)
łaknąć – dosłownie: odczuwać głód, metaforycznie: pragnąć czegoś

Na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedz na pytania. 

0. Kto w imieniu Lecha Wałęsy odebrał przyznaną mu Nagrodę Nobla?

__________________________________________________________________________________________
1. Jakie znaczenie dla „Solidarności” miało przyznanie Nagrody Nobla Wałęsie?

__________________________________________________________________________________________
2. Dlaczego Wałęsa nie pojechał do Oslo, by odebrać nagrodę osobiście?

__________________________________________________________________________________________
3. Za co Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla?

__________________________________________________________________________________________
4. Jak na werdykt Komitetu Noblowskiego zareagowały władze PRL-u?

__________________________________________________________________________________________
5. Czego obawiali się komuniści?

__________________________________________________________________________________________
6. Co Wałęsa zrobił z nagrodą pieniężną, którą otrzymał?

__________________________________________________________________________________________

Nagrodę odebrała jego żona, Danuta Wałęsa, z synem Bogdanem.

Mowa zależna

•  W mowie zależnej oddajemy sens cudzej wypowiedzi, ale nie przytaczamy tych 

słów dosłownie, dlatego nie używamy cudzysłowu i zmieniamy formy gramatyczne 

niektórych wyrazów (zob. przykłady w tabeli).

•  Mowa zależna najczęściej ma formę zdania złożonego podrzędnie, dopełnieniowego,  

zaczynającego się zwykle od:

   - spójników że, żeby, aby 

   - partykuły czy 

   - zaimków, np. kiedy, gdzie, dokąd…

Ćwiczenie 2b.
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Przykłady:

Mowa niezależna Mowa zależna

Tryb oznajmujący
Anna powiedziała: „Bardzo lubię 
kino polskie. Szczególnie podobają 
mi się fi lmy Andrzeja Wajdy.”

Anna powiedziała, że bardzo lubi 
kino polskie. Szczególnie podobają 
jej się fi lmy Andrzeja Wajdy.

Tryb rozkazujący
Piotr napisał w SMS-ie: ,,Przyjdź 
do mnie jutro i przynieś książkę, o 
którą Cię prosiłem.”

Piotr napisał w SMS-ie, żebym do 
niego jutro przyszedł i przyniósł 
książkę, o którą mnie prosił.

Pytanie

Basia zapytała go: ,,Chciałbyś 
pojechać ze mną na wakacje?”

Marek pyta: „Kiedy mnie 
odwiedzicie?”

Basia zapytała go, czy chciałby
pojechać z nią na wakacje.

Marek pyta, kiedy go odwiedzimy.

Ćwiczenie 3. Poniższe fragmenty przemówień Lecha Wałęsy przekształć na mowę zależną. 
Skorzystaj z banku wyrazów i zadbaj o poprawność stylistyczną.

  powiedzieć  stwierdzić  oznajmić  poprosić  zaproponować  
  podkreślić  napisać  zaznaczyć  dodać  

1. „Nie miałem wątpliwości, że Nobel należy się nam za klasyczną i piękną walkę. W tamtym 
czasie Solidarność traciła siłę działania. Okręt Solidarności zatrzymywał się. Masę ludzi wyrzucono 
za granicę, wielu ludzi się załamało. Nagroda Nobla dmuchnęła wiatr w żagle tego okrętu. 
Nabraliśmy nowego impetu i siły. Poczuliśmy, że ktoś o nas pamięta, że było warto. Nie da się 
zmierzyć znaczenia tego Nobla. Bez niego nie wyobrażam sobie końcowego zwycięstwa.” 

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. „Znane Wam są powody dla których nie mogłem przyjechać do Waszej stolicy, aby odebrać 
tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu moje miejsce będzie wśród tych, spomiędzy których 
wyszedłem i do których należę - wśród robotników Gdańska. Niechaj te słowa zaniosą Wam radość 
i niewygasłą nadzieję milionów moich braci, milionów ludzi pracy fi zycznej i umysłowej, zrzeszonych 
w związku, którego nazwa wyraża jedną z najszlachetniejszych idei ludzkości. To oni wszyscy czują się 
dziś pospołu ze mną uczczeni tą nagrodą.”

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. „Pragniemy pokoju i dlatego nie chwytaliśmy i nie chwytamy za narzędzie siły fi zycznej, łakniemy 
sprawiedliwości i dlatego jesteśmy wytrwali w walce o nasze prawa, domagamy się wolności przekonań 
i dlatego niczyich sumień nie zniewalaliśmy i zniewalać nie chcemy.”

Lech Wałęsa w rozmowie z PAP powiedział, że nie miał wątpliwości, że Nobel 

należał się im za ... 
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Uzupełnij mapę skojarzeń ze słowem SOLIDARNOŚĆ.

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. „Najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że nie jestem godzien tego wyjątkowego wyróżnienia. Kiedy 
jednak wspominam chwile, gdy wieść o nagrodzie rozeszła się po moim kraju, te chwile wzruszenia 
i powszechnej radości ludzi czujących, że w nagrodzie tej moralnie i duchowo uczestniczą, to muszę 
powiedzieć, że traktuję tę nagrodę jako wyraz uznania, że ruch, któremu oddałem wszystkie swoje siły, 
dobrze służył ludzkiej wspólnocie.”

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. „Uważam, że wszystkie narody świata mają prawo do godnego życia. Wierzę, że prawa jednostek, 
rodzin i grup społecznych - wcześniej czy później - będą respektowane pod każdą szerokością. 
Poszanowanie praw człowieka i obywatela w Polsce, poszanowanie naszej tożsamości narodowej leży 
w interesie Europy. Bowiem w interesie Europy leży Polska spokojna, a polskie aspiracje do wolności 
zniweczyć się nie dadzą. Dialog w Polsce jest jedyną drogą budowy pokoju wewnętrznego i dlatego 
stanowi niezbędny element pokoju w Europie.”

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 4.

Zarówno nazwa 
Niezależny 

Samorządny 
Związek 

Zawodowy 
„Solidarność”, 

jak i znak 
grafi czny 

„Solidarność” 
korzystają 
z ochrony 

prawnej 
przewidzianej 
przez obecne 

przepisy 
prawne. 
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Ćwiczenie 5a. Przeczytaj poniższy tekst. Dopasuj usunięte z tekstu fragmenty. 
Uwaga! Fragmentów jest więcej niż luk w tekście.

A. możemy z całą stanowczością
B. zaangażowanie w sprawy mojego kraju
C. pamiętał o wspaniałej zasadzie amerykańskiej
D. rozpoczął się w gdańskiej stoczni
E. dzisiaj każdy może sam
F. od których chcę zacząć 
G.  pozwala na uniknięcie największych 

niebezpieczeństw

H. by w imieniu swojego narodu mówić
I. opowiadał się za rozwiązaniami
J. działały na rzecz wolności i demokracji
K. z różnych stron świata odzywały się
L. kieruje się wielki ruch
Ł. dlaczego mamy umierać

FRAGMENT PRZEMÓWIENIA LECHA WAŁĘSY W KONGRESIE STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH - 15 LISTOPADA 1989 ROKU.

My, naród! Oto słowa, ____0 moje przemówienie. Nikomu na tej sali nie muszę przypominać, skąd 
one pochodzą, nie muszę też przypominać, że ja, elektryk z Gdańska, też mam prawo się nimi posługiwać.

My, naród! Stoję przed wami jako trzeci w historii cudzoziemiec, nie piastujący znanych wielkich 
funkcji państwowych, którego zaproszono, aby przemówił przed połączonymi Izbami Kongresu 
Stanów Zjednoczonych. Tego Kongresu, który dla wielu uciśnionych i pozbawionych swoich praw ludzi 
na świecie wydaje się światłem wolności i ostoją praw człowieka. Stoję przed wami, __________1 do Ameryki, 
do obywateli państwa i kontynentu, u którego wrót stoi słynna Statua Wolności. Jest to dla mnie zaszczyt 
tak wielki, chwila tak podniosła, że trudno mi to z czymkolwiek porównać. Pojęcie Stanów Zjednoczonych 
kojarzy się ludziom w Polsce z wolnością i demokracją, ze wspaniałomyślnością i ofi arnością, z ludzką 
przyjaźnią i przyjaznym człowieczeństwem. Wiem, nie wszędzie Ameryka tak jest postrzegana. 
Ja mówię o tym, jaki jest obraz w Polsce, obraz ten został utrwalony przez liczne dobre doświadczenia 
historyczne, a jest sprawą znaną, że Polacy odpłacają za serce sercem. Świat __________2 demo-
kracji, o rządach ludu, przez lud i dla ludu. Pamiętam też o niej ja, robotnik z gdańskiej stoczni, który 
całe swe życie wraz z innymi członkami ruchu „Solidarności”, poświęcił dla tej właśnie zasady rządów 
ludu, przez lud i dla ludów. Przeciw przywilejom i monopolowi, przeciw łamaniu prawa, przeciw deptaniu 
ludzkiej godności, przeciw pogardzie i niesprawiedliwości. Takie właśnie, przypominające Abrahama 
Lincolna i ojców założycieli Republiki Amerykańskiej, przypominające też fundamenty i ideały amery-
kańskiej Deklaracji Niepodległości i amerykańskiej Konstytucji, są zasady i wartości, jakimi __________3 
polskiej „Solidarności”, ruch skuteczny. Wiem, że Amerykanie są ludźmi zarazem idealistycznymi, 
ale i praktycznymi, ludźmi zdrowego rozsądku i logicznego działania. Łączą te cechy z wiarą w ostateczne 
zwycięstwo dobra, ale wolą skuteczną pracę od wygłaszania przemówień. Bardzo dobrze ich rozumiem. 
Ja też nie kocham się w przemówieniach, wolę fakty i pracę, cenię skuteczność.

Panie i panowie!
Oto fakt podstawowy i najważniejszy. Chcę tu powiedzieć, że zrodzony przez naród polski ruch 

społeczny o pięknej nazwie „Solidarność” jest ruchem skutecznym. Jego walka przyniosła po długich 
latach owoce, które __________4 na własne oczy zobaczyć. Wskazała ona kierunek i sposób działania, 
które obecnie mają wpływ na miliony ludzi mówiących różnymi językami. Naruszyła monopole, a wiele 
z nich przełamała, otworzyła zupełnie nowe horyzonty, a przecież i to trzeba z całą mocą podkreślić, była 
to walka prowadzona przy całkowitym wyrzeczeniu się przemocy. Wtrącono nas do więzień, wyrzucono 
z pracy, czasem zabijano, a my nigdy nikogo nie uderzyliśmy, niczego nie zburzyliśmy, nie wybiliśmy 
nawet jednej szyby, ale byliśmy uparci, bardzo uparci, gotowi do poświęceń, zdolni do ofi ar, wiedzieliśmy, 
czego chcemy, i nasza siła okazała się większa. Ruch o nazwie „Solidarność” dlatego uzyskał masowe 

F
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poparcie, dlatego odniósł sukcesy, że zawsze i w każdej sprawie __________5 lepszymi, bardziej ludzkimi, 
godniejszymi, a przeciw brutalności i nienawiści. Był to zarazem ruch konsekwentny, uparty, nigdy nie 
rezygnujący. Właśnie dlatego po tylu ciężkich latach, w których było tak wiele tragicznych momentów 
dzisiaj odnosi sukcesy i wskazuje drogę milionom ludzi w Polsce i w innych krajach.

Panie i panowie!
Dziesięć lat temu w sierpniu roku 1980 __________6 słynny strajk, który doprowadził do powstania 

pierwszego w krajach komunistycznych niezależnego związku zawodowego, który wkrótce stał się 
wielkim ruchem społecznym popieranym przez naród polski. Byłem wtedy o dziesięć lat młodszy, byłem 
nikomu poza kolegami w stoczni nieznany, byłem też trochę szczuplejszy. Miało, przyznam, to znaczenie. 
Otóż, wyrzucony wtedy z pracy za wcześniejsze próby zorganizowania robotników do walki o ich prawa 
przeskoczyłem płot i wróciłem do stoczni. Tak to się zaczęło. Kiedy myślę o drodze, jaką przeszliśmy, 
często wspominam, jak przeskakiwałem przez ten płot. Teraz inni przeskakują płoty i burzą mury, czynią 
tak, bo wolność jest prawem człowieka. Jest też druga myśl, która nachodzi mnie, kiedy patrzę na tę 
drogę, jaka jest już za nami. Wtedy na początku __________7 głosy przestrzegające nas, pouczające, 
nawet potępiające. Mówiono: „Czego się tym Polakom zachciewa, oni są szaleńcami, narażają na 
szwank pokój światowy i stabilizację europejską, powinni być cicho i nikogo nie denerwować”. Wynikało 
z tych głosów, że wszystkie inne narody mają prawo do życia w dobrobycie i pomyślności, mają prawo 
do demokracji i swobody, tylko Polacy powinni z tych praw zrezygnować, by nie zakłócać innym spokoju. 
Przed II wojną światową było na Zachodzie niemało ludzi, którzy pytali __________8 za Gdańsk, czy nie 
lepiej zostać w domu, ale wojna sama przyszła do nich z wizytą. Trzeba było umierać za Paryż, za Londyn, 
za Hawaje, teraz też wielu mówiło: „znowu ten Gdańsk chce nam zakłócić nasz spokój”. Jednak to, co teraz 
zaczęło się w Gdańsku, ma inne znaczenie, to jest początek ery lepszego, nowego, demokratycznego 
świata. Teraz nie chodzi o to, by umierać za Gdańsk, ale o to, by dla niego żyć. Dziś patrząc na to, co się 
wokół nas dzieje __________9 powiedzieć: polska droga walki o ludzkie prawa, walka bez użycia przemocy, 
polski upór i konsekwencja na drodze do pluralizmu i demokracji, wskazują dziś wielu ludziom, a nawet 
narodom sposób uniknięcia największych niebezpieczeństw. Jeżeli dzisiaj coś grozi stabilizacji europej-
skiej, to nie jest to Polska. Stosowana przez Polaków droga przemian bardzo głębokich, ale pokojowych, 
ewolucyjnych, negocjowanych przez wszystkie strony, __________10 i może być wzorem dla wielu innych 
regionów. Wiadomo, nie wszędzie zmiany przebiegają w sposób równie pokojowy. [...]

Na podstawie:
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/teksty-zrodlowe/przemowienia/1136-przemowienie-lecha-walesy-w-kongresie-usa-15-listopada-1989-r 

TRUDNE SŁOWA: 
uciśniony - taki, którego prawa, wolność zostały ograniczone przez władzę
pogarda - uczucie bardzo silnej niechęci, połączone zwykle z poczuciem własnej wyższości wobec kogoś 
lub czegoś
wyrzeczenie – rezygnacja z czegoś

   
 

 
 

   
 

 
   

 
  

ODMIANA WYRAZU: STATUA

PRZYPADEK LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
mianownik statua statuy
dopełniacz statuy / statui statui
celownik statui statuom
biernik statuę statuy
narzędnik statuą statuami
miejscownik statui statuach
wołacz statuo statuy

Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.Ćwiczenie 5b.
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W swoim przemówieniu Lech Wałęsa mówi o walce, jaką wraz z innymi 
robotnikami prowadził w czasach komunizmu. Na podstawie tekstu uzupełnij 
tabelę informacjami dotyczącymi tej walki.

Rozwiąż krzyżówkę.

0. Kto walczył? 
Robot nicy Stoczni Gdańskiej, ludzie „Solidarności” 

jako ruchu społecznego.

1. Z kim walczył?

2. O co walczyli 
robotnicy?

3. Jakimi metodami?

4. Jakie były reakcje 
świata na tę walkę?

5. Jaki był efekt tej 
walki?

Ćwiczenie 6.

1 2 3 4

5 6

7

8

9

10

11

12

PIONOWO
1. inaczej: zamknąć kogoś w wiezieniu
2.  narazić kogoś na ... - narażać kogoś/coś na krzywdę, na 

szkodę, nie dbać o coś
3.  członek społeczeństwa danego państwa mający określone 

prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję
4. to, co stanowi powód do dumy
6. organizacja zrzeszająca pracowników i broniąca ich praw
7. inaczej: pełnić jakąś funkcję, urząd
8.  to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa, 

stabilizacji

POZIOMO
5.  przeskoczył przez niego Lech 

Wałęsa
9.  miejsce, gdzie konstruowane są 

statki i okręty; tam zaczęły się 
strajki

10.  wyuczony zawód Lecha Wałęsy
11.  dawniej: godny szacunku i 

zaufania
12.  inaczej: brama

Ćwiczenie 5c.
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W sierpniu 1980 roku podczas strajku w Stoczni Gdańskiej robotnicy 
sformułowali 21 postulatów, których spełnienia domagali się 
od komunistycznych władz. Przeczytaj poniższy tekst.

Ćwiczenie 7a.

21 POSTULATÓW Z 17 SIERPNIA 1980 ROKU

 1.  Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających 
z ratyfi kowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących 
wolności związków zawodowych.

 2.  Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomaga-
jącym.

 3.  Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym 
samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego 
przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

 4.  Przywrócić do poprzednich praw:
  1.  ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za 

przekonania,
  2. zwolnić wszystkich więźniów politycznych [...]
  3. znieść represje za przekonania.
 5.  Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu 

Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  1. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  2.  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 [...].
 8.  Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekom-

pensatę 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 nadwyżki.
 11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 
 12.  Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifi kacji, a nie przynależności 

partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków 
rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.

 13.  Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania 
sytuacji na rynku).

 14.  Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub 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 pracu-

jącym.
 17.  Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 18.  Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

MO – Milicja 
Obywatelska; 
odpowiednik 

policji w latach 
1944-1990

SB – Służba 
Bezpieczeństwa, 

działała w 
czasach PRL 

(1956-1990); 
w powszechnej 

świadomości 
Polaków kojarzy 

się z władzą 
tot alitarną i 

terrorem okresu 
komunizmu w 

Polsce
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Podziel przeczytane postulaty na polityczne i socjalne.

Wybierz 5 postulatów, które uważasz za szczególnie ważne. Uzasadnij swój wybór.

Które z postulatów uważasz za uniwersalne, ponadczasowe, a które wynikały 
z sytuacji polityczno-ekonomicznej w czasie kiedy powstały? Uzasadnij swoje 
zdanie.

W tekście przemówienia Lecha Wałęsy w Kongresie USA znajdź, zaznacz i opisz na 
marginesie charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi elementy stylistyczne 
i strukturalne.

Wyobraź sobie, że to ty stoisz przed Kongresem Stanów Zjednoczonych jako 
reprezentant twojego narodu. Napisz krótkie przemówienie, które w tej sytuacji 
mógłbyś wygłosić.

Postulaty polityczne Postulaty socjalne

1, 7, 

Ćwiczenie 8.

Ćwiczenie 9.

  wstęp  zwrot do adresata  metafora  powtórzenie  wyliczenie  leitmotiv  żart  
anegdota  powołanie się na autorytet  kontrast  przykład  

  odwołanie się do własnych doświadczeń mówcy  

Na podstawie:
http://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatow 

 19.  Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
 20.  Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
 21.  Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czte-

robrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypo-
czynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Ćwiczenie 7b.

Ćwiczenie 7d.

Ćwiczenie 7c.
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Lech Wałęsa jest ikoną przemian demokratycznych w Polsce, osobą, która wciąż budzi 
zainteresowanie i kontrowersje. Mniej znana jest prywatna strona jego życia. 
Obejrzyj krótki film o rodzinie Wałęsów i odpowiedz na pytania.

Ćwiczenie 10.

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=7X1caR4Zqsw
lub
http://kronikarp.pl/szukaj,24618,strona-1

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

POLSKA KRONIKA 
FILMOWA – cykl 
krótkich filmów 

dokumentalnych 
emitowanych 

w latach 1944-
1994 przez 

Wytwórnię Filmów 
Dokumentalnych. 

Można je 
było obejrzeć 

w kinach, przed 
projekcjami filmów 

fabularnych, 
a także w telewizji. 

Utrwalały 
i komentowały 

wydarzenia z życia 
politycznego 

i społecznego kraju.

0. Co Lech Wałęsa mówi do tłumu robotników przed bramą stoczni?

_________________________________________________________________________________________ .

1. W którym roku Danuta i Lech się poznali?

_________________________________________________________________________________________ .

2. Z jakimi problemami zmagali się Wałęsowie w pierwszych latach małżeństwa?

_________________________________________________________________________________________ .

3. Co o Lechu Wałęsie mówi jego żona, pani Danuta?

_________________________________________________________________________________________ .

4. Co według pani Danuty jej mąż robi rano, kiedy jest w domu?

_________________________________________________________________________________________ .

5. Co Lech Wałęsa mówi o jednostce?

_________________________________________________________________________________________ .

6. Co o Lechu Wałęsie mówi babcia pani Danuty?

___________________________________________________________________________

7. Co pani Danuta mówi o wystąpieniach publicznych swojego męża? 

_________________________________________________________________________________________ .

8. Co Lech Wałęsa lubi jeść?

_________________________________________________________________________________________ .

9. Na co zwrócili uwagę fotografowie prasy światowej?

_________________________________________________________________________________________ .

10. Które z dzieci Wałęsów jest ulubieńcem taty?

_________________________________________________________________________________________ .

Polecamy: 
Danuta Wałęsa, Marzenia i tajemnice. Kraków 2011
Człowiek z marmuru. reż. Andrzej Wajda, Polska 1977

Człowiek z żelaza. reż. Andrzej Wajda, Polska 1981

Filmowa biografia Lecha Wałęsy:

Wałęsa. Człowiek z nadziei. reż. Andrzej Wajda, Polska 2013

Piosenka Jacka Kaczmarskiego Mury
Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku http://www.ecs.gda.pl/

Instytut Lecha Wałęsy http://www.ilw.org.pl/

Mamy wreszcie niezależne samorządne związki zawodowe.

RODZINA WAŁĘSÓW, POLSKA KRONIKA FILMOWA 21/1981 
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