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Czego dotyczy projekt?
Projekt ma na celu uświadomienie społeczeństwa 
o sytuacji historycznej na Ukrainie.

Podział na kategorie:
1)Rozpad ZSRR 1989- 1991r.
2)Wybory, deklaracja niepodległości 1990- 1991r.
3)Działalność społeczeństwa



1. ROZPAD ZSRR
ZSRS rozpadł się 8 grudnia 1991 r. na 
mocy układu białowieskiego 
podpisanego przez przywódców Rosji - 
Borysa Jelcyna, Białorusi - Stanisława 
Szuszkiewicza, i Ukrainy – Leonida 
Krawczuka.
Przyczyn rozpadu było wiele, jedną z nich 
była sytuacja gospodarcza oraz rosnące 
napięcia etniczne które spowodowały, że 
władze na Kremlu traciły kontrolę nad 
rozwojem wypadków (np. pucz 
moskiewski- wojna domowa, polityka 
jawności, spadek popularności prezydenta 
ZSRR).

rozpad-zsrr-i-koniec-zimnej-wojny-8711.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_ZSRR

https://eszkola.pl/historia/rozpad-zsrr-i-koniec-zimnej-wojny-8711.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_ZSRR


Leonid Krawczuk 
Ukraiński polityk i działacz 
komunistyczny. 

W latach 
1990–1991 przewodniczący Rady 
Najwyższej Ukraińskiej 
SRR i Rady Najwyższej 
Ukrainy, prezydent Ukrainy w 
latach 1991–1994, deputowany 
kilku kadencji Rady Najwyższej 
Ukraińskiej SRR i Rady 
Najwyższej Ukrainy. Bohater 
Ukrainy (2001).

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81eonid_Krawczuk

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81eonid_Krawczuk


Wyniki wyborów
Wybory odbyły się zgodnie z ordynacją wyborczą w 450 okręgach. Pierwsza tura wyborów odbyła się w 
dniu 4 marca 1990. W okręgach, gdzie żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia co najmniej 50% głosów, 
dwa tygodnie później była przeprowadzana druga tura wyborów. W dwóch turach zostało wybranych w 
sumie 442 posłów, liczby 450 deputowanych nie osiągnięto z powodu niskiej frekwencji.

Komuniści uzyskali 331 mandatów w Radzie Najwyższej. „Blok Demokratyczny” uzyskał 111 mandatów 
na 442. Demokratycznych deputowanych grupowała „Rada Ludowa” („Narodna Rada”), która liczyła od 
90 do 125 członków. „Narodna Rada” pozostawała w opozycji wobec postkomunistycznej większości 
parlamentarnej. Jej liderem został wybrany Ihor Juchnowski.

Zgromadzenie Narodowe, zwołane po wyborach z 1990 uznało niepodległość na Ukrainy od Związku 
Radzieckiego 24 sierpnia 1991.
ⓘ Wybory parlamentarne na Ukrainie w 1990 roku – pierwsze częś (google-info.org)

https://pl.google-info.org/1850081/1/wybory-parlamentarne-na-ukrainie-w-1990-roku.html


3.Działalność społeczeństwa
Pierwszym masowym ruchem na rzecz reform na Ukrainie został Ludowy Ruch Ukrainy na rzecz 
przebudowy (w skrócie „Ruch”).

Organizacja ta powstała dzięki połączeniu byłych dysydentów (m.in. Łewko Łukjanenko, Wiaczesław 
Czornowił, bracia Mychajło i Bohdan Horyniowie) z kijowską inteligencją twórczą (najczęściej należącą do 
KPZR), przede wszystkim pisarzami (m.in. Iwan Dracz, Dmytro Pawłyczko, Wołodymyr Jaworiwśkyj). Zjazd 
założycielski „Ruchu” odbył się w dniach 8–10 września 1989 w Kijowie.
 
Liderem ,,Ruchu” został Iwan Fedorowycz Dracz (ukraiński poeta, polityk i parlamentarzysta).

Iwan Dracz - Wikiwand

https://www.wikiwand.com/pl/Iwan_Dracz


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!.


