Klasa 8a. Historia świata i Polski w II połowie XX wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 19 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach
imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga. Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.
Uwaga. Każdy z uczniów, niedostarczający prace otrzyma ocenę niedostateczną za jej brak. Proszę
pamiętać. Niedługo wystawiamy oceny na koniec roku.

Część XIII. Obrady „okrągłego stołu” – część II.

Przypomnienie wiadomości.
W 1989 roku doszło do obrad przedstawicieli opozycji z reprezentantami władzy w Polsce.

1. Co jeszcze należy pamiętać?! Faktem jest, ze społeczeństwo polskie w latach 1981-1989 było
zmęczone, obojętne, bardzo szybko zniechęcało się wobec sytuacji gospodarczej, finansowej,
odczuwało braki w zaopatrzeniu. Władza nie mogła stworzyć autorytetu, dzięki któremu Polacy
mogliby jej zaufać. Sytuację, jaka zapanowała miedzy władzą a społeczeństwem, jeszcze bardziej
zaogniło zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności”. Już nie chodziło o sam
fakt morderstwa, ale w jaki sposób zostało ono dokonane. Wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w
1983 i w 1987 roku, podnosiły na duchu, dawały nadzieję i mobilizowały do dalszego sprzeciwu
wobec władzy.
2. W 1989 roku, kiedy odbywały się wybory do parlamentu – jeszcze PRL, czyli Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej, władza była przekonana, że je wygra i nadal będzie kierować państwem.
Nie doceniła opozycji. Opozycja stworzyła Obywatelski Komitet Parlamentarny – klub grupujący
przyszłych posłów, senatorów z listy Komitetu Obywatelskiego. Ale to nie był koniec. Każdy
kandydat miał fotkę z Lechem Wałęsą, który cieszył się wielkim poparciem społecznym i bez
problemu miał duże szanse wygrać wybory. Błąd drugi – ustalono tak zwaną Listę Krajową –
obejmującą 35 kandydatów władzy. No i bum! W wyborach zaledwie dwóch z nich zostało
wybranych do sejmu. Nowy sejm został nazwany „sejmem kontraktowym”, czyli z góry ustalono, że
w sejmie i senacie dla ekipy rządzącej będzie zagwarantowane 65% miejsc, dla opozycji – 35%.
Wielu posłów i senatorów z grupy władzy, poparło opozycję. Tym samym władza nie miała
większości. Obywatelski Komitet Parlamentarny miał poparcie całego społeczeństwa, ponieważ
grupował ludzi z różnych grup społecznych i zawodowych. Adam Michnik – redaktor naczelny
„Gazety Wyborczej”, rzucił hasło: „Nasz premier, Wasz prezydent”. Pierwszym premierem został
przedstawiciel „Solidarności” – Tadeusz Mazowiecki, a prezydentem przedstawiciel władzy –
Wojciech Jaruzelski.
Obejrzyj film „Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989 r.” [link poniżej]

https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo

Część XIV. Historia świata 1961-1991.

Przypomnienie wiadomości.
Świat po II wojnie światowej podzielił się na dwa zwalczające się bloki. Świat wolny był reprezentowany
przez USA, a „imperium zła” przez Socjalistyczny Związek Radziecki. Naprzeciw siebie stanęły dwa pakty
militarne: NATO – Pakt Północnoatlantycki kontra Układ Warszawski. Polska znalazła się w obozie
kierowanym przez Związek Radziecki (była członkiem Układu Warszawskiego).

1. Wojna prowadzona przez te dwa obozy została nazwana „zimną wojną”. To nie było bezpośrednie
starcie zbrojne miedzy stronami. Walczono, używając innych elementów. Oto one:
- symboliczny – Mur Berliński oddzielający świat wolny od zniewolonego. Był symbolem podziału
świata.
- strachu – kryzys kubański. Po rewolucji na Kubie Fidela Castro Związek Radziecki zamontował
tam rakiety z głowicami nuklearnymi. Moskwa chciała zastraszyć Amerykanów. Po wielodniowych
negocjacjach wycofała broń.
- prestiżu (kto lepszy) – w 1969 roku Amerykanie, jako pierwsi lądują na Księżycu.
- pieniądza – wyścig zbrojeń, kto wyda więcej pieniędzy na broń, ale liczy się jej jakość.
- technologiczny – postęp w nauce, technice, kto skonstruuje lepszą broń, niż przeciwnik.
- podporządkowania – które z państw silniej uzależni od siebie inne państwa np. Iran to klęska
Amerykanów, Afganistan – porażka Rosjan.
- sportowy – bojkot olimpiad w Los Angeles i w Moskwie.
- program wojen gwiezdnych - taka ściema, że Amerykanie mają taką technologię, dzięki której
mogą niszczyć pociski przeciwnika laserami, zainstalowanymi w kosmosie.
2. Burza zamieniła się w tornado. Związek Radziecki bronił się przed rozpadem. „Pierestrojka”
Michaiła Gorbaczowa nie sprawdzała się. Państwo przechodziło gigantyczny kryzys finansowy.
Hasło Rosjan zostało wywieszone na fladze „Ratujmy, co się da!”. W 1989 roku przez Europę
przeszła „Jesień Ludów”. W europejskich krajach podporządkowanych Moskwie, władza
komunistyczna upadła. W Czechach wybuchła tak zwana „rewolucja aksamitna”, polegająca na
pokojowym przejęciu władzy. Jedynym krajem, gdzie doszło do walk między opozycją a władzą,
była Rumunia. Rosja straciła wpływy na Litwie, Łotwie, Estonii, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii,
Polsce, Czechosłowacji, Niemczech Wschodnich – Niemieckiej Republice Demokratycznej (która
połączyła się z Republiką Federalną Niemiec). Niepodległość uzyskały Białoruś i Ukraina.
Borys Jelcyn przejął władzę po Michaile Gorbaczowie. Został pierwszym prezydentem Rosji.
Pierwszy krok został zrobiony przez Rosjan. Powstała silna i prężna władza, skoncentrowana w ręku
jednego człowieka – prezydenta. By nie dopuścić do większych strat i wpływów, w 1991 roku,
dzięki Rosji, powstała Wspólnota Niepodległych Państw, skupiająca byłe republiki Związku
Radzieckiego.

Ćwiczenie.

Zapisz polecenia w zeszycie (pytania są do części XIII i XIV).
1. Wyjaśnij terminy: Lista Krajowa, sejm kontraktowy, Jesień Ludów, okrągły stół.
2. Do podanych dat dopisz wydarzenia historyczne: 1989 r., 1990 r., 1991 r.
3. Podaj, jakie czynniki doprowadziły do rozpadu Związku Radzieckiego?

Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić obie lekcje do zeszytu, a odpowiedzi na polecenia
przesłać na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 19 maja
2020 r.

