
HISTORIA KL. VIII 14.05. 

Witajcie, dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone obradom Okrągłego Stołu i ich konsekwencjom. 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej. 

Sytuacja gospodarcza Polski w drugiej połowie lat 80. XX w. była dramatyczna. Wiosną i latem 1988 r. 

wybuchały strajki. Desperacja społeczeństwa uświadomiła komunistom, że tylko podzielenie się 

władzą z opozycją pozwoli na naprawę państwa. Sprzyjała temu polityka pieriestrojki, prowadzona w 

ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa, oznaczająca rozluźnienie kontroli ze strony Moskwy. Pod koniec 

sierpnia 1988 r. władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) zaproponowały opozycji 

rozpoczęcie rozmów. 

Informacje  tłustym drukiem należy zapamiętać: 

6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie (obecnie: Pałac Prezydencki), 

przy specjalnie skonstruowanym olbrzymim, okrągłym stole zasiedli reprezentanci władz i 

opozycji. Przez kolejne dwa miesiące dyskusje prowadzono w trzech zespołach tematycznych 

(tzw. stolikach). Omawiano kwestie dotyczące gospodarki i polityki społecznej,  pluralizmu 

związkowego, reform politycznych. 5 kwietnia 1989 r. podpisano porozumienie, kończące 

obrady. Władze wyraziły zgodę na legalizację „Solidarności”. Zdecydowano o utworzeniu 

nowej izby parlamentu – Senatu. Postanowiono o przeprowadzeniu częściowo wolnych 

(tzw. kontraktowych) wyborów. Kandydaci niezależni mogli ubiegać się o 100% miejsc w Senacie. 

W Sejmie jedynie 35% miejsc miało być przedmiotem autentycznej rywalizacji wyborczej, 

pozostałe 65% zastrzeżono dla kandydatów obozu władzy. Ustalono, że miejsce zlikwidowanej 

Rady Państwa zajmie Prezydent, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. 

Polecam krótki materiał filmowy ( trwa ponad 4 minuty) 

https://youtu.be/S0zsr9LHgyc 

Notatka - proszę prześledzić informacje z podręcznika (str.227.-229.) i dokończyć: 

Demokratyczny rząd: 

～ przywrócił (29XII 1989 r.) historyczną nazwę państwa Rzeczpospolita Polska 

(w godle - orła w koronie), 

～ zlikwidował cenzurę, 

～  

～  

～  

～ przywrócił tradycyjne święta: 3 Maja i 15 Sierpnia, zniósł 22 Lipca, 

～  

 

https://youtu.be/S0zsr9LHgyc


Nazwiska i imiona polityków połącz z funkcjami objętymi w 1989r. 

Lech Wałęsa 

Wojciech Jaruzelski  

Bronisław Geremek 

Leszek Balcerowicz 

Tadeusz Mazowiecki 

premier   

prezydent 

minister finansów 

przewodniczący O..............................  K...........   P............................    

                                           (proszę wpisać pełną nazwę) 

 

Oceniając po latach Okrągły Stół Lech Wałęsa w książce „Droga do prawdy. Autobiografia” pisał: 

„Strona solidarnościowa uzyskała wówczas maksimum tego, co było możliwe. W tamtym czasie nie 

było innego rozwiązania jak kompromis z rządzącymi. Spotkanie przy Okrągłym Stole było konieczne. 

W łańcuchu walki narodu z komunizmem to było ogniwo. Komunizm i tak by się prawdopodobnie 

skończył, tylko znacznie później i może też krwawo". 

Życzę Wam owocnej pracy.  

p. Polak 

 


