Klasa 8c. 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 pracy otrzyma ocenę niedostateczna za jej brak. Proszę
pamiętać. Niedługo wystawiamy oceny na koniec roku.

Część XII. Obrady „okrągłego stołu”- część I.
1. Pod koniec 1988 roku, przy Lechu Wałęsie powołano Komitet Obywatelski, który miał
przygotować się do rozmów z władzami. 6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady „okrągłego
stołu” między Komitetem Obywatelskim a stroną rządową. Zakończyły się 5 kwietnia 1989 roku.
Do najważniejszych postanowień należy zaliczyć:
a. Ponowną legalizację „Solidarności”.
b. Ogłoszenie wyborów do parlamentu (65% miejsc w sejmie i w senacie miało przypaść
przedstawicielom władzy, 355 – opozycji).
Wybory w czerwcu 1989 roku przyniosły sukces „Solidarności”. Pierwszym prezydentem III
Rzeczpospolitej został Wojciech Jaruzelski, premierem – Tadeusz Mazowiecki –
przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego. Polska odzyskała suwerenność. Przyjęto nazwę:
Rzeczpospolita Polska. Godłem został orzeł w koronie. Zlikwidowano Służbę
Bezpieczeństwa, ZOMO. 1 stycznia 1990 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza uległa
rozwiązaniu. Stała się historię…
W tym czasie zlikwidowano tysiące zakładów pracy, były miliony bezrobotnych, ale to już
temat na inną lekcję historii…

Ćwiczenie.
Zapisz polecenia w zeszycie (pytania są do części XI i XII).
1. Wyjaśnij skrót: WRON, termin historyczny: stan wojenny.
2. Jaki był cel wprowadzenia stanu wojennego?
3. Kto został pierwszym prezydentem, premierem III Rzeczpospolitej?

Obejrzyj film „Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989 r.” [link poniżej]
https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo

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.

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.

