
Temat: Trzecia Rzeczpospolita.       24.04.2020 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Temat w podręczniku str. 376 – 382 

 

 

 

1. Wybory 4 czerwca 1989. 

 

Obejrzyj: 

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

 

- Zgoda na częściowo wolne wybory dawała komunistom szansę na utrzymanie władzy 

(władza liczyła na ok. 35% „wolnych” mandatów) 

- 4, 18 czerwca wybory; Komitet Obywatelski uzyskał wszystko co mógł 161 mandatów  

w sejmie i 99 (na 100) w Senacie 

- 19 lipca Wojciech Jaruzelski wybrany został przez ZN na prezydenta 

- Skutkiem Okrągłego Stołu oraz wyborów z czerwca 1989 r. był powrót Polski do grona 

państw demokratycznych z możliwością swobodnego wyrażania swoich opinii, z możliwością 

wybierania swoich władz oraz brakiem zależności od jakiekolwiek innego państwa 

 

2. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. 

Po wyborach, kiedy kształtowały się kluby poselskie, opozycyjni posłowie utworzyli 

Obywatelski Klub Parlamentarny, który liczył 260 osób. Jego przewodniczącym został 

Bronisław Geremek. 4 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie sejmu i senatu. 

Marszałkiem nowo wybranego sejmu został Mikołaj Kozakiewicz, a senatu Andrzej 

Stelmachowski. 

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


Wcześniej prowadzono rozmowy na temat obsadzenia urzędu prezydenta i zasadniczo 

ustalono, że obejmie go Wojciech Jaruzelski. Na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się tekst 

Wasz prezydent, nasz premier, sugerujący, że wybór na stanowisko prezydenta gen. 

Jaruzelskiego powinien doprowadzić do obsadzenia urzędu premiera przez człowieka 

opozycji. 19 listopada 1989 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Wojciecha 

Jaruzelskiego (przewagą jednego głosu). 

 

 

 

Tym samym generał Jaruzelski zrezygnował z funkcji I sekretarza KC PZPR. Misję tworzenia 

rządu prezydent powierzył gen. Czesławowi Kiszczakowi, któremu jednak nie udało się tego 

dokonać: OKP zawarł bowiem porozumienie z dotychczasowymi przybudówkami PZPR. W 

efekcie nowym premierem został Tadeusz Mazowiecki (24 sierpnia 1989 roku). Nowy rząd 

miał charakter koalicyjny. Na czele czterech ministerstw stali członkowie PZPR. 

Członkiem rządu o najbardziej barwnej osobowości okazał się Jacek Kuroń, który objął tekę 

ministra pracy i polityki socjalnej. Do historii przeszły jego pogadanki nazywane 

„podwieczorkiem przy mikrofonie”, które zjednywały mu poparcie społeczne. 

Obejmując urząd premiera, Tadeusz Mazowiecki powiedział słynne słowa: „Przeszłość 

odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć 

Polskę z obecnego stanu załamania”. 

 

3. Narodziny III RP. 

29 grudnia 1989 uchwalone zostały zmiany w konstytucji. Przede wszystkim przywrócono 

państwu miano Rzeczpospolitej Polskiej. Miało być od tej pory państwem prawa, w którym 

władza zwierzchnia należy do narodu i jest sprawowana poprzez sejm i senat. Szersze 

uprawnienia uzyskał samorząd terytorialny. Wprowadzono pluralizm polityczny. 9 lutego 



1990 roku przywrócono godło państwowe z czasów II RP – orła w koronie. Rozwiązano 

Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, a w ich miejsce powstał Urząd Ochrony 

Państwa i Policja. 

Jednolity do tej pory obóz solidarnościowy od połowy 1990 roku zaczął się dzielić. Wyraźnie 

stało się to widoczne przed nowymi wyborami prezydenckimi. M.in. zwolennicy Tadeusza 

Mazowieckiego powołali Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna. Jesienią 1990 roku 

odbyły się wybory. Sukces odniósł Lech Wałęsa. 

 

4. Rozwiązanie PZPR  i przemiany polityczne. 

 

Tutaj na podstawie podręcznika str. 378 – 379  napisz w zeszycie, jakie zmiany polityczne 

zaszły w Polsce po 1989 roku. 

 

5. Plan Balcerowicza. 

- udało się poskromić inflację, a inne reformy przestawiły powoli Polskę z rozpadającego się 

socjalizmu na kapitalizm 

- większość gospodarki udało się uratować, a Polska już po 2 latach zaczęła się ponownie 

rozwijać, w odróżnieniu od innych państw regionu 

- przemiany najbardziej uderzyły w rolników, zwłaszcza tych z likwidowanych PGR-ów oraz 

pracowników wielkich zakładów przemysłowych. 

- pojawiła się plaga bezrobocia, z którą nie uporaliśmy się do dziś. Chociaż trzeba zastrzec, 

że po PRL odziedziczyliśmy na starcie 1,2 mln osób zatrudnionych na fikcyjnych 

stanowiskach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ8q5-IwKo0 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ8q5-IwKo0

