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Lekcja 21.05.202 

Temat : Początek III Rzeczypospolitej.  

  

1. Geneza okrągłego stołu.  

  

• Czesław Kiszczak – spotkania z wybranymi przedstawicielami opozycji  

• Mieczysław Rakowski  

• Rozmowy w ramach „Okrągłego Stołu”  

  

Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski były tzw. obrady Okrągłego Stołu, które  
miały miejsce od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Był to okres, w którym załamywał się w Polsce ustrój  
jednopartyjny, oparty na monopolu władzy partii k  omunistycznej. Przedstawiciele władzy, tacy jak 
ówczesny minister Czesław Kiszczak, oraz środowisk opozycyjnych związanych ze związkiem  

  
zawodowym ,,Solidarność", w szczególności Lech Wałęsa, zdecydowali się zasiąść do rokowań w celu  

  
dokonania zmiany ustroju politycznego i gospodarczego Polski. Obrady te nazwano obradami Okrągłego  

  
Stołu, co miało symbolizować równość stron i dobrą wolę osiągnięcia kompromisu. Uczestniczyło w nich 
kilkaset osób ze strony rządowej i opozycyjnej. Podczas obrad uzgodniono szereg   fundamentalnych 
zmian ustrojowych. Ustalono, że panować będzie wolność powoływania i działania partii politycznych i 
związków  zawodowych, wolność słowa, demokratyczne wybory władz, wolny rynek i zrównanie 
własności  państwowej z prywatną.    

  
Źródlo: Internet  

  

2. Uczestnicy obrad porozumieli się co do tego, że powołane zostaną nowe 

władze państwowe- senat i prezydent, jak również, że odbędą się częściowo 
wolne wybory do parlamentu.  

Czesław Kiszczak   Mieczysław Rakowski  
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Obejrzyj za  zgodą rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=nTEspBNM8Z0   

                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=odrM7zBMFcE   

 

  

  WIELKA TRANSFORMACJA  

    

1. Rząd Tadeusza Mazowieckiego      

• koalicyjny charakter rządu   – współudział komunistów  

• Leszek Balcerowicz   ministrem finansów    

• Krzysztof Skubiszewski ministrem spraw   zagranicznych 2. Sytuacja gospodarcza 

   

    

• hiperinflacja    

• bezrobocie    

    

3. Nowelizacja konstytucji – 29 XII 1989 r.  

• przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska    

• przywrócenie korony orłowi w herbie Polski    

• zniesienie zapisu o kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Pa  rtii Robotniczej  

• ustanowienie zasady pluralizmu politycznego    

• ustanowienie gospodarki wolnorynkowej    

    

4. Zmiany  w organizacji organów ścigania  

• przywrócenie nazwy „policja” zamiast milicja obywatelska    

• likwidacja Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO  ) i Zmotoryzowanych  
  

Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO)  
  

  
  

4. Reformy gospodarcze Leszka Balcerowicza 
II. Rozpad obozu solidarnościowego  

  

• stabilizacja gospodarki    

 Tadeusz Mazowiecki    

.Dzięki porozumieniu zawartemu 17 kwietnia ponownie zalegalizowano  3 

NSZZ „Solidarność”   

  

  

  

  

  

  

  

    
Leszek Balcerowicz   K. Skubiszewski   W. Jaruzelski     
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 stabilizacja złotego    

 zahamowanie inflacji  - podatek od ponadwymiarowych wynagrodzeń – tzw. popiwek  

• przywrócenie gospodarki wolnorynkowej  

 prywatyzacja  

 przebudowa systemu podatkowego  

 przebudowa systemu ubezpieczeń społecznych  

• poprawa sytuacji gospodarczej  

Źródło: Internet  

 


