
Temat lekcji: Trzecia Rzeczpospolita (część 1) 

 

Nie zawiera pracy domowej. 

Podręcznik strony: 376-383. 

Proszę wpisać do zeszytu poniższe punkty: 

1. Narodziny Trzeciej Rzeczypospolitej 

a. nowelizacja konstytucji 

b. likwidacji Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa oraz cenzury 

2. Wybory prezydenckie 1990 r. 

a. Przekazanie insygniów władzy Lechowi Wałęsie przez ostatniego prezydenta 

na wychodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego 

3. Rozwiązanie PZPR 

a. Plan Balcerowicza 

b. Denominacja 

c. redukcja zadłużenia zagranicznego 

4. Koszty społeczne przemian gospodarczych po 1989 r. 

a. Bezrobocie 

b. „kuroniówka” 

 

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika. 

W uzupełnieniu podręcznika: 

Ad. 1. 

Nowelizacja Konstytucji (czyli zmiana jej niektórych zapisów) obowiązującej w naszym kraju 

w roku 1989 spowodowała duże zmiany: 

- przywrócono nazwę państwa: Rzeczpospolita Polska 

- przywrócono godło: orzeł w koronie 

Oczywiście każde państwo musi mieć służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Dlatego 

w miejsce dawnej MO powstała Policja, zaś dawną SB zastąpiono Urzędem Ochrony Państwa 

(UOP). 

Ad. 2. 

Tu jest film dokumentalny dotyczący wyborów prezydenckich 1990 roku: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOnjuX_5_Yw 

W II turze tych wyborów spotkali się Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński. Było to dużym 

zaskoczeniem ponieważ Stanisław Tymiński – polski biznesmen na stałe mieszkający w Peru i 

nie znany Polakom z czasów przedwyborczych pokonał w I turze wyborów polityków z 

pierwszych stron gazet. W II turze przegrał jednak z Lechem Wałęsą. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOnjuX_5_Yw


 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Tymi%C5%84ski 

 

 

Zaprzysiężenie na Prezydenta RP Lecha Wałęsy. 

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/lech-walesa-prezydentem-rzeczypospolitej-polskiej 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Tymi%C5%84ski
https://dzieje.pl/aktualnosci/lech-walesa-prezydentem-rzeczypospolitej-polskiej


Ad. 3. 

Do dziś są różne oceny tzw. „Planu Balcerowicza”. Na pewno reformy gospodarcze które tak 

nazwano, a którymi zawiadywał prof. Leszek Balcerowicz były niezwykle ciężkie dla 

społeczeństwa. O planie Balcerowicza tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Balcerowicza. 

Do negatywnych skutków tych reform trzeba zaliczyć przede wszystkim ogromne bezrobocie. 

 

Ad. 3b. Tu ciekawy film o denominacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=8rD_76HdPjQ 

Ad. 4. 

Dziś mówi się, że ktoś „jest na kuroniówce”, lub „dostaje Kuroniówkę”. Sformułowania te 

odnoszą się do Jacka Kuronia - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Tadeusza 

Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Stworzył on program wsparcia dla osób bezrobotnych 

poprzez utworzenie m.in. zasiłku dla bezrobotnych, czyli popularnie zwanej kuroniówki. 

 

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kuro%C5%84#/media/Plik:Jacek_Kuro%C5%84_1991.jpg 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Balcerowicza
https://www.youtube.com/watch?v=8rD_76HdPjQ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kuro%C5%84#/media/Plik:Jacek_Kuro%C5%84_1991.jpg

