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Początkiem przemian ustrojowych w 
Rzeczpospolitej Ludowej były obrady Okrągłego 
Stołu. Negocjacje były prowadzone od 6.02 do 
5.04 1989 przez  przedstawicieli władz 
państwowych, demokratycznej opozycji oraz 
przedstawicieli strony kościelnej.



Kolejną przyczyną przemian Rzeczypospolitej Polskiej były 
wolne wybory do sejmu tak zwane wybory czerwcowe.

 W ich wyniku do sejmu wybrano 460 posłów oraz 100 
senatorów.

 Frekwencja wyborcza wynosiła 62%.
 Władza państwowa utrudniała kampanię wyborczą 

demokratycznej opozycji KO „S”.
 KO w swojej kampanii wyborczej na ulotkach ukazywała 

jak należy głosować poprzez wypisywanie nazwisk 
kandydatów KO i zalecanie skreślania nazwisk ich 
kontrkandydatów( w ówczesnych wyborach skreślano 
kandydatów na których nie oddawało się głosu).

 60% mandatów wyborczych zarezerwowanych było dla 
komunistów



 Utworzenie Senatu (100 senatorów); wybory 
większościowe

 Wybory kwotowe do Sejmu 

 Utworzenie urzędu Prezydenta PRL wybieranego na 5 
letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe

 Zwiększenie roli sejmu jako naczelnego organu 
państwa

 Zmiana prawa o stowarzyszeniach

 Zwiększenie kompetencji Rzecznika Praw  
Obywatelskich oraz Trybunału Konstytucyjnego

 Dostęp opozycji do mediów



W Europie w późnych latach 80 XX wieku 
narastały w społeczeństwie postawy 
antykomunistyczne. Polska jest uznawana za kraj 
od którego wszystko się rozpoczęło. Przemiany 
nie byłyby możliwe gdyby nie dojście do władzy 
Michaiła  Gorbaczowa, który wprowadził plan 
przebudowy ZSRR. Miał on nadzieję że jeżeli 
dopuści do władzy „liberalnych komunistów” to 
uda mu się uspokoić ruchy opozycji.



Węgry
Pierwszym etapem zmian było odsunięcie od władzy 
Jánosa Kádára . Rządzący chcieli wprowadzić jedynie 
minimalne reformy, aby cały czas pozostać przy władzy.

 Jedną z decyzji było otwarcie Węgier 1 stycznia 1989 na 
obcy kapitał.

 Uchwalono ustawę o wolności zrzeszania się.

 13 czerwca 1989 zorganizowano tzw. „trójkątny stół”

 W 1990 roku doszło do wyborów które wygrała 
opozycja (42,7%)

 Zmiana nazwy państwa na Republika Węgierska



Niemiecka Republika Demokratyczna:
 Z NRD uciekano przez ambasady innych państw 

demokracji ludowej w których rozpoczęły się już 
przemiany

 Kolejnym etapem transformacji i jednoczenia 
Niemiec były publiczne demonstracje; największe 
z nich to Lipsk 02.10.1989r. oraz Berlin Wschodni 
04.11.1989r.

 W skutek manifestacji władze wydały akty 
zezwalające na swobodny przepływ ludności 
między dwiema częściami Berlina.

 W nocy z 9 na 10 listopada rozpoczęło się 
symboliczne rozbieranie muru berlińskiego.



Czechosłowacja:
 W styczniu 1989 doszło do manifestacji, ich przywódcą był ruch 

Karta 77 którego przewodniczącym był Václav Havel.
 Policja starała się siłą stłumić powstania, doszło do krwawych 

zamieszek w wyniku których rannych zostało ok. 600 osób.
 Pod naciskiem wystąpień społecznych rząd czechosłowacki 

zdecydował się na rozmowy z opozycją, a w ich wyniku oddał 
bezkrwawo władzę (tzw. aksamitna rewolucja).

 Powołany został koalicyjny rząd, z konstytucji usunięto zapis 
o przewodniej roli partii komunistycznej i realizowaniu ideologii 
marksistowsko-leninowskiej. 

 W grudniu na prezydenta wolnego kraju wybrano wspomnianego 
opozycjonistę Václava Havla.

 Kolejnym akordem zmian w Czechosłowacji był rozpad państwa 
na Czechy i Słowację.

 1 stycznia 1993 roku na mapie pojawiły się dwa niezależne 
organizmy polityczne.



Bułgaria:
 W Bułgarii nie istniała zorganizowana opozycja antykomunistyczna. 

Pierwsze wystąpienia antyrządowe w latach 80. nie miały charakteru 
antykomunistycznego, w dużej mierze dotyczyły bowiem kwestii 
narodowych.

 Dopiero wydarzenia w Polsce i na Węgrzech zmotywowały Bułgarów do 
walki z komunistami.

 W styczniu 1990 roku dokonano zmiany konstytucji, pozwalając na 
działalność ugrupowań opozycyjnych.

 Natomiast bułgarscy komuniści, przekształceni w nową partię, rządzili 
jeszcze w parlamencie do 1991 roku. Dopiero wtedy kolejne wybory 
zmieniły układ sił politycznych.



Rumunia:
 Krajem, w którym zmian nie udało się wprowadzić pokojowo 

i odbyły się najpóźniej spośród krajów bloku sowieckiego, była 
Rumunia. Opozycja w Rumunii prawie nie istniała i nie było 
tradycji zorganizowanego oporu. Wszechobecny strach 
paraliżował społeczeństwo.

 W telewizorach i telefonach władza montowała podsłuchy, 
panował kult jednostki porównywany ze stalinowskim

 Tylko w grudniu 1989 roku zginęło ponad 1000 osób, a ponad 2 
tys. zostało rannych. To nie zakończyło fali manifestacji. A kiedy 
opozycję poparły siły Securitate i żołnierze, koniec dyktatora był 
bliski.

 Utworzono antyrządowy Front Ocalenia Narodowego. Na jego 
czele stanął komunista, ale przeciwnik prezydenta Ceauşescu, Ion
Iliescu. Aresztowano dyktatora oraz jego żonę Elenę i po 
błyskawicznej rozprawie wydano wyrok śmierci na obydwoje.



Jugosławia:
 Sytuacja w Jugosławii w latach 80. była dość 

skomplikowana.
 Po śmierci Josipa Broza-Tity w 1980 roku odżyły 

tłumione przez silną władzę dyktatorską konflikty 
etniczne i religijne. W kraju pojawiło się też wiele 
problemów społecznych i gospodarczych: bezrobocie 
i inflacja, z którymi nie radziły sobie nowe władze.

 Już w 1981 roku utrzymania szerokiej autonomii 
zaczęli domagać się mieszkańcy Kosowa.

 Władze tłumiły demonstracje i wprowadzały 
ograniczenia swobód obywatelskich. W 1987 roku 
doszło m.in. do rozgromienia manifestacji Serbów na 
terenie Kosowa przez albańskich milicjantów.



 W większości krajów europejskich, które wyszły ze strefy wpływów 
ZSRR, przeprowadzono proces transformacji ustrojowej i gospodarczej. 
Jego wyrazem były zmiany w konstytucji i kształtowanie się demokracji 
parlamentarnej oraz gospodarki wolnorynkowej.

 W związku z pluralizmem na politycznym horyzoncie pojawiły się nowe 
ugrupowania prawicowe, liberalne, a dawne partie komunistyczne 
przekształciły się w socjaldemokratyczne.

 Nowe władze odwoływały się do nowych wartości, negując historię 
czasów komunizmu.

 Z gmachów budynków usuwano czerwone gwiazdy, z nazewnictwa 
placów i ulic – niedawnych bohaterów, zrzucano z postumentów 
wizerunki komunistów.

 Znoszono święta komunistyczne, a przywracano dawne narodowe.
 W Rumunii zrezygnowano z hymnu, który obowiązywał w okresie 

powojennym, a powrócono do tego sprzed II wojny światowej.



 W poszczególnych państwach rozliczano się z przeszłością 
komunistyczną, choć różnie to przebiegało. Zasadniczo 
przeprowadzano lustrację osób pełniących funkcje 
państwowe oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. 
Trudno nie zauważyć, że dokumenty personalne służb 
bezpieczeństwa stawały się narzędziem walki politycznej. 
Powoływano instytucje, które miały ułatwić rozliczenie się 
z komunistyczną przeszłością choćby poprzez 
zabezpieczenie dowodów (ochronę dokumentów przed 
niszczeniem) i ich naukowe zbadanie. W Polsce taką funkcję 
pełni Instytut Pamięci Narodowej utworzony w 1998 roku, 
w Rumunii – Krajowa Rada ds. Badania Archiwów 
Securitate, na Słowacji – Instytut Pamięci Narodu, na 
Węgrzech – Archiwa Historyczne Węgierskiego 
Bezpieczeństwa Państwowego, w Czechach – Instytut 
Badań Reżimów Totalitarnych.
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