Dlaczego rok 1989 staÅ‚ siÄ™ datÄ… przeÅ‚omowÄ… w historii Polski i
Europy
Dlaczego rok 1989 staÅ‚ siÄ™ datÄ… przeÅ‚omowÄ… w historii Polski i Europy? Przedstaw i wyjaÅ›nij
swoje stanowisko.
Rok 1989 przyniósÅ‚ Polsce i Europie wiele zmian. ZapoczÄ…tkowaÅ‚ odbudowÄ™ demokracji na
tym kontynencie i zniósÅ‚ podziaÅ‚ Europy na dwie czÄ™Å›ci tak zwanÄ… &bdquo;ÅźelaznÄ…
kurtynÄ…&rdquo;, jak okreÅ›liÅ‚ to Wilson Churchill. W moim wypracowaniu postaram siÄ™
wykazaÄ‡, Åźe rok &lsquo;89 staÅ‚ siÄ™ faktycznie datÄ… przeÅ‚omowÄ…, popierajÄ…c moje
stanowisko argumentami.
NajwiÄ™ksze zmiany w Europie w tym czasie przypadÅ‚y miÄ™dzy innymi na PolskÄ™. Przed
&rsquo;89 obowiÄ…zywaÅ‚a nas Konstytucja Rzeczpospolitej Ludowej, która nie zapewniaÅ‚a ochrony
podstawowych praw i wolnoÅ›ci czÅ‚owieka oraz nie gwarantowaÅ‚a istnienia demokratycznego
paÅ„stwa prawa. Prawo zaczÄ™to zmieniaÄ‡ od tej przeÅ‚omowej daty; wkrótce przestaÅ‚o
obowiÄ…zywaÄ‡ przewodnictwo PZPR, przymusowa przyjaÅºÅ„ z ZSRR, w 1993 wycofaÅ‚y siÄ™ teÅź
wojska Rosyjskie z naszego terytorium. W 1997 udaÅ‚o siÄ™ wprowadziÄ‡ nowÄ… konstytucjÄ™
ustanawiajÄ…cÄ… rzÄ…dy demokratyczne. To wszystko nie mogÅ‚o by siÄ™ wydarzyÄ‡ bez faktów z
koÅ„ca lat osiemdziesiÄ…tych.
W Polsce w &rsquo;89 doszÅ‚o do porozumienia miÄ™dzy wÅ‚adzÄ… komunistycznÄ… a opozycjÄ…,
jakÄ… stanowiÅ‚ NSZZ &bdquo;SolidarnoÅ›Ä‡&rdquo; z Lechem WaÅ‚Ä™sÄ… na czele. Przywódcy
obu ugrupowaÅ„ zebrali siÄ™ przy OkrÄ…gÅ‚ym Stole, co zaowocowaÅ‚o decyzjÄ… pewnego
podziaÅ‚u wÅ‚adzy. OdbyÅ‚y siÄ™ czÄ™Å›ciowo wolne wybory, w których
&bdquo;SolidarnoÅ›Ä‡&rdquo; zebraÅ‚a niemal wszystkie moÅźliwe mandaty. ByÅ‚o to niebagatelne
zwyciÄ™stwo nad komunistami, o którym przesÄ…dziÅ‚y nastroje spoÅ‚eczeÅ„stwa, majÄ…ce
doÅ›Ä‡ obowiÄ…zujÄ…cego reÅźimu. Ten Å‚agodny przewrót przede wszystkim zmieniÅ‚ sytuacjÄ™
w naszym kraju. DoprowadziÅ‚ do wolnych wyborów parlamentarnych w 1991 roku i zapoczÄ…tkowaÅ‚
zmiany w elicie rzÄ…dzÄ…cej. Do wÅ‚adzy dostaÅ‚ siÄ™ póÅºniej obóz postsolidarnoÅ›ciowy,
pragnÄ…cy reform paÅ„stwa dla dobra ogóÅ‚u. ZaczÄ™to przestrzegaÄ‡ praw czÅ‚owieka, wolnego
rynku, oraz zacieÅ›niono stosunki polityczne z paÅ„stwami zachodnimi. Naszym priorytetem staÅ‚
siÄ™ rozwój wspóÅ‚pracy miÄ™dzynarodowej zarówno w sferze gospodarczej, jak i spoÅ‚ecznej,
politycznej.
Podobne zmiany dokonaÅ‚y siÄ™ takÅźe w CzechosÅ‚owacji. Wydarzenia roku &rsquo;89 nazwane
tam sÄ… AksamitnÄ… RewolucjÄ…, ze wzglÄ™du na ich bezkrwawy przebieg. NarastajÄ…ce protesty
obywateli objawiaÅ‚y siÄ™ licznymi demonstracjami, które zmusiÅ‚y wÅ‚adze komunistyczne do
dymisji. DziÄ™ki temu na prezydenta wybrano Vaclava Havla, który zapoczÄ…tkowaÅ‚ rzÄ…dy
demokratyczne. PosiadaÅ‚ ogromne poparcie spoÅ‚eczeÅ„stwa, które domagaÅ‚o siÄ™ swoich praw i
wolnoÅ›ci.
W tym samym roku upadÅ‚ mur berliÅ„ski, zbudowany w 1961 roku, aby zapobiec kontaktów
mieszkaÅ„ców komunistycznego RFN do demokratycznego NRD. PowstaÅ‚ on, by uciÅ›nione
spoÅ‚eczeÅ„stwo zachodniej czÄ™Å›ci miasta nie znaÅ‚o realiów Åźycia pod innymi rzÄ…dami, a
takÅźe by umoÅźliwiÄ‡ blokadÄ™ enklawy, jakÄ… staÅ‚ siÄ™ Berlin wschodni. Jednak pod naporem
manifestacji obywateli RFN, kierownictwo partii komunistycznej podaÅ‚o siÄ™ do dymisji, a wÅ‚adza
zgodziÅ‚a siÄ™ na otwarcie granicy w 1989, co uzmysÅ‚owiÅ‚o ludnoÅ›ci faktyczny stan rzeczy.
MiaÅ‚o to waÅźne znaczenie dla Å›wiadomoÅ›ci ludzkoÅ›ci. Upadek muru berliÅ„skiego,
bÄ™dÄ…cego symbolem podziaÅ‚u Europy, stanowiÅ‚ akt obalenia komunizmu, wprowadzenia Europy
na drogÄ™ demokratycznÄ….
Tak teÅź postrzegali tÄ… zmianÄ™, oraz te dokonane w Polsce czy w CzechosÅ‚owacji, inne paÅ„stwa
bloku wschodniego. SpoÅ‚eczeÅ„stwa wciÄ…Åź zaleÅźne od ZSRR zobaczyÅ‚y, Åźe wyzwolenie siÄ™
nie jest niemoÅźliwe. W republikach radzieckich narastaÅ‚y nastroje antykomunistyczne, powszechnego
niezadowolenia, ÅźÄ…dania praw, liczne demonstracje, strajki, manifestacje. PowstaÅ‚a inicjatywa
stworzenia &bdquo;baÅ‚tyckiego Å‚aÅ„cucha&rdquo; przez LitwÄ™, Å•otwÄ™ i EstoniÄ™ w 50
rocznicÄ™ podpisania paktu Ribbentrop- MoÅ‚otow uzaleÅźniajÄ…cego te paÅ„stwa od ZSRR.
WziÄ™Å‚o w tym udziaÅ‚ okoÅ‚o 2 milionów ludzi, chwytajÄ…cych siÄ™ za rÄ™ce i tworzÄ…cych
Å‚aÅ„cuch rekordowej dÅ‚ugoÅ›ci. To wszystko doprowadziÅ‚o do uzyskania niepodlegÅ‚oÅ›cinajpierw przez LitwÄ™ w 1990, potem UkrainÄ™, Å•otwÄ™, EstoniÄ™, BiaÅ‚oruÅ› w 1991. PaÅ„stwa
te mogÅ‚y wreszcie same siÄ™ zorganizowaÄ‡, stworzyÄ‡ wÅ‚asne prawodawstwo, gospodarkÄ™,
oparte na demokracji.
Moim zdaniem, rok 1989 rzeczywiÅ›cie staÅ‚ siÄ™ datÄ… przeÅ‚omowÄ…. Wtedy to w niektórych
krajach takich jak Polska, Niemcy, CzechosÅ‚owacja, udaÅ‚o siÄ™ urzeczywistniÄ‡ demokratyczne
pragnienia spoÅ‚eczeÅ„stw, natomiast w pozostaÅ‚ych paÅ„stwach dopiero wschodnich rozpoczÄ™to
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manifestacje i demonstracje. UwaÅźam, Åźe Polska odegraÅ‚a duÅźÄ… rolÄ™, jako paÅ„stwo jedno z
pierwszych wyzwalajÄ…cych siÄ™ spod zaleÅźnoÅ›ci ZSRR. Åšwiadczy to o naszym potencjale
spoÅ‚ecznym, którego musimy siÄ™ nauczyÄ‡ wykorzystywaÄ‡ na co dzieÅ„, nie tylko w sytuacjach
kryzysowych. Sukces OkrÄ…gÅ‚ego StoÅ‚u byÅ‚ spektakularny i zaskakujÄ…cy, poniewaÅź ani partia
komunistyczna, ani sami dziaÅ‚acze &bdquo;SolidarnoÅ›ci&rdquo; nie przypuszczali, Åźe bÄ™dÄ… mieli
tak wielkie poparcie wÅ›ród obywateli. Jednak latami tÅ‚umiona swoboda wypowiadania wÅ‚asnego
zdania sprawiÅ‚a, Åźe tym razem spoÅ‚eczeÅ„stwo zakrzyknÄ™Å‚o jednym gÅ‚osem. Oceniam to
jako bardzo pozytywne zdarzenie, Å›wiadczÄ…ce o naszej umiejÄ™tnoÅ›ci podjÄ™cia wspólnego
zadania; szkoda, Åźe tylko w ostatecznoÅ›ci.
ReasumujÄ…c, jak widaÄ‡ z powyÅźszych przykÅ‚adów, rok 1989 byÅ‚ naprawdÄ™ przeÅ‚omowy,
poniewaÅź zniszczyÅ‚ &bdquo;ÅźelaznÄ… kurtynÄ™&rdquo; i powrotem scaliÅ‚ EuropÄ™. Polska,
Niemcy, CzechosÅ‚owacja wprowadziÅ‚y rzÄ…dy demokratyczne, a republiki radzieckie zaczÄ™Å‚y
radykalizowaÄ‡ swoje poglÄ…dy i niedÅ‚ugo potem oderwaÅ‚y siÄ™ od ZSRR, a samo imperium
rozpadÅ‚o siÄ™. RozpoczÄ…Å‚ siÄ™ proces integracji Europy, zbliÅźania paÅ„stw zachodnich i
wschodnich, tworzenia organizacji miÄ™dzynarodowych. ZasÅ‚ugi Polski w obalaniu komunizmu
zostaÅ‚y docenione- ze wzglÄ™du na nie, jesteÅ›my uwaÅźani za czÅ‚onka zaÅ‚oÅźycielskiego ONZ,
mimo naszej nieobecnoÅ›ci na posiedzeniu ustanawiajÄ…cym tÄ… wspólnotÄ™. Zgadzam siÄ™ z
opiniÄ…, Åźe rok 1989 skutkowaÅ‚ w wiele pozytywnych inicjatyw i byÅ‚ konieczny do tworzenia
lepszego Å›wiata jednostkom i krajom.
Autor: Anita SparzyÅ„ska

http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 28 July, 2014, 07:13

