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Praca domowa !
Przeczytaj uważnie treść notatek, zapisz tematy w zeszycie. Jeśli jest taka
możliwość obejrzyj materiały linki poniżej. Jeśli masz zaległości z poprzedniego
tygodnia - zadanie prześlij na adres sp17soswpt@gmail.com , możesz również
wysłać na Messenger.
Pozdrawiam
J. Krawczyk
linki;
https://www.youtube.com/watch?v=D8kqTBQ4ofM
https://www.youtube.com/watch?v=wSOV2YXSLCA
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O
https://www.youtube.com/watch?v=_mbRbX1YP6I

Temat: Polska w ONZ i NATO
Polska należy do grona 51 państw, które założyły Organizację Narodów
Zjednoczonych. Szczególnie angażuje się w działania na rzecz:
-umacniania pokoju na świecie,
– ochrony prawa człowieka,
– walki z ubóstwem,
– ochrony środowiska naturalnego,
Nasz kraj brał udział w opracowaniu wielu konwencji (ważnych umów
międzynarodowych) zawartych w ramach ONZ, dotyczących np.
nierozprzestrzeniania broni chemicznej, ochrony praw dziecka. Polscy
żołnierze uczestniczyli w misjach pokojowych, m.in. w Afryce, w Europie i na
Bliskim Wschodzie.
Do Organizacji Paktu Północno- atlantyckiego Polska przystąpiła 1999 r. NATO
jest dla naszego kraju ważnym gwarantem bezpieczeństwa. Z tego powodu
istotnym celem polskiej polityki jest umacnianie współpracy między państwami
członkowskimi i zwiększanie zdolności obronnych sojuszu. Polska angażuje się
także w operacje wojskowe NATO, np. w Kosowie i w Afganistanie.

LEKCJA 2

Temat: Zjednoczona Europa.
Ojcowie założyciele zjednoczonej Europy.
Konrad Adenauer
Pragmatyczny demokrata. Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który stał
na czele nowo utworzonego państwa w latach 1949-63, zmienił oblicze powojennej
historii niemieckiej i europejskiej. Podstawą polityki zagranicznej Adenauera była
pojednanie z Francją. Wraz z francuskim prezydentem Charles de Gaulle osiągnięto
historyczny punkt zwrotny: w 1963 r. gdy dwa wrogie sobie kraje Niemcy i Francja
podpisały traktat przyjaźni, który stał się jednym z kamieni węgielnych na drodze do
integracji europejskiej.

Jean Monnet
Francuski doradca ds. politycznych i ekonomicznych Jean Monnet poświęcił się
procesowi integracji europejskiej. Był inspiracją do "Planu Schumana", który
przewidywał połączenie zachodnioeuropejskiego przemysłu ciężkiego. Monnet
pochodził z regionu Cognac we Francji. Kiedy opuścił szkołę w wieku 16 lat,
podróżował jako dystrybutor koniaków, później także jako bankier. Podczas obu wojen
światowych zajmował wysokie stanowiska w zakresie koordynacji produkcji
przemysłowej we Francji i Wielkiej Brytanii.
Robert Schuman
Architekt projektu integracji europejskiej, wykwalifikowany prawnik i francuski
minister spraw zagranicznych w latach 1948 i 1952, uważany jest za jednego z
założycieli ojców europejskiej jedności. We współpracy z Jean Monnetem opracował
znany na całym świecie Plan Schumana, który opublikował 9 maja 1950 r., datę
obecnie uznawaną za narodziny Unii Europejskiej. Zaproponował wspólną kontrolę
nad produkcją węgla i stali, najważniejszymi materiałami dla przemysłu
zbrojeniowego.
Paul-Henri Spaak
"Europejski mąż stanu" - był wiodącą postacią w formułowaniu treści traktatu
rzymskiego. Na konferencji "Messina" w 1955 r. sześć zaangażowanych rządów
powołało go na stanowisko przewodniczącego komitetu roboczego przygotowującego
traktat.
Joseph Bech

Luksemburski polityk pomagający ustanowić Europejską Wspólnotę Węgla i Stali we
wczesnych latach pięćdziesiątych i wiodący architekt integracji europejskiej w latach
pięćdziesiątych.

