
10.06 ŚRODA 

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska i świat na przełomie XX i XXI w. 

Najważniejsze wiadomości do odświeżenia: 

Włączenie się ZSRR w konflikt w Afganistanie 1979-89. Wydatki na zbrojenia, na tę wojnę pochłonęły 

sporą cześć budżetu i ZSRR zaczęła mieć kłopoty ekonomiczne. Wydatki próbował ratować Michaił 

Gorbaczow – I sekretarz partii (rządzi od 1985 r.) Wprowadza reformy zwane pieriestrojką. Coraz 

bardziej znika cenzura – głasnost. W Polsce podobnie ekonomia się wali, bo państwo od lat 

sterowane jest centralnie i to władza ustala co gdzie i za ile ma być produkowane. Strajki związane są 

z podnoszeniem cen. W lutym 1989 r. dochodzi do obrad okrągłego stołu – zasiadają przy nim 

komuniści i wybrani reprezentanci opozycji.  

- 4. czerwca 1989 r. pierwsze częściowo wolne wybory do sejmu i pierwsze do senatu 

- lipiec 1989 r. sejm i senat wybierają Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta 

- powstaje pierwszy rząd, na którego czele staje niekomunista – Tadeusz Mazowiecki (wśród 

ministrów ma jednak też komunistów) 

- dzięki głasnostii narody nadbałtyckie domagały się wolności. ZSRR się rozpada 

- dochodzi do tzw. jesieni narodów. Kraje komunistyczne zaczynają wyzwalać się spod panowania 

ZSRR. Zaczęło się od Polski i okrągłego stołu. Za Polską Węgry, Czechosłowacja, NRD – najkrwawiej w 

Rumunii, gdzie zostaje zabity I sekretarz Nikolae Ceausescu (czauczesku). 

- w listopadzie 1989 pada merliński mur, a w 1990 r. NRD i RFN łączą się w jeden kraj 

- rozpada się Jugosławia ( w wyniku wojny) 

- rozpada się Czechosłowacja (pokojowo: aksamitny rozwód) 

- PRL zamienia się w RP 

- w 1990 r. dochodzi do wyborów prezydenckich. Mazowiecki przegrywa w I turze, do drugiej 

przechodzi człowiek znikąd (przybyły z Argentyny) Stanisław Tymiński i Lech Wałęsa. Wałęsa wygrywa 

- rozpada się ZSRR, powstaje m.in. Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Kazachstan 

- w 1991 r. wybory do parlamentu. Na czele rządu stanął Jan Olszewski. Chciał jednak lustracji – 

ujawnienia listy nazwisk wszystkich współpracowników komunistów. Komuniści i ich tajni 

współpracownicy mieli jeszcze wtedy wielkie wpływy – szybko obalono ten rząd. Nowym premierem 

została Hanna Suchocka. 

- w 1995 r. wybory prezydenckie – wygrywa Aleksander Kwaśniewski. Pięć lat później znów wygrywa. 

Jest prezydentem do 2005 r. 

- początek lat 90-tych to przejście z systemu komunistycznego na kapitalistyczny. Zajął się tym 

wicepremier Leszek Balcerowicz. Polskę opanowała hiperinflacja. Ludzie zarabiali miliony, ale te 

miliony nic nie były warte. Pudełko zapałek kosztowało 500 zł. Chleb 10 000 zł. 

- w 1997 r. została uchwalona nowa konstytucja 

- wcześniej graniczyliśmy z 3 krajami (NRD, Czechosłowacja i ZSRR), teraz aż z 7. 

- w 1993 r. wreszcie nasz kraj opuszcza armia czerwona, która do tego roku w Polsce miała swoje 

bazy i swoje miasta (m.in. Legnica). 

- w 1999 r. Polska wchodzi do NATO 

- w 2004 r. wstępujemy do UE 

 

 


