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32. rocznica wyborów 4 czerwca 1989
ŚWIĘTUJ Z NAMI PONAD PODZIAŁAMI!

Wybory '89
to trzeba wiedzieć



II Balonowy Cud na Wisłą odbywa się w 32. rocznicy wyborów 4 czerwca
1989 roku. Jest to ważna data nie tylko dla Polski, ale także dla Europy.
Pierwsze demokratyczne wybory w komunistycznej strefie wpływów
stanowiły wyłom i zainicjowały przemiany, których skutkiem był upadek
komunizmu, rozwiązanie Układu Warszawskiego, obalenie Muru
Berlińskiego, rozszerzenie NATO i Unii Europejskiej. 
Mamy z czego być dumni!
Przypomnijmy sobie, jak do tego doszło...

Finał Zimnej Wojny

Blok państw socjalistycznych w latach 80.
przeżywał poważny kryzys. Choć wydawało
się, że Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich dzięki przewadze militarnej będzie
nadal niezagrożony panował nad
zdominowanymi krajami, to rywalizacja 
z państwami kapitalistycznymi poważnie
nadwerężyła jego siły. Przywódcami Zachodu
byli w tym czasie prezydent Stanów
Zjednoczonych Ronald Reagan, który narzucił
twardy kurs polityczny wobec Rosji, i
wspierająca go premier Wielkiej Brytanii 
- "żelazna dama" Margaret Thatcher.

Niewydolność ekonomiczna systemu
komunistycznego zmusiła w 1986 roku
nowego pierwszego sekretarza KC KPZR
Michaiła Gorbaczowa do rozpoczęcia reform,
tzw. pierestrojki, w tym również do zniesienia
cenzury. 



Lata 80. w Polsce. Stan wojenny i kryzys

W Polsce rządził generał Wojciech Jaruzelski, który po stłumieniu masowego ruchu
Solidarności przez wprowadzenie stanu wojennego (1981-83) sprawował pełnię
władzy. Kraj pogrążył się w marazmie, gospodarka w teorii planowa w praktyce
rozregulowała się coraz bardziej. Brakowało podstawowych dóbr. Dość wspomnieć 
o kartkach na takie produkty jak mięso, mleko, masło, czekolada, alkohol, benzyna
czy buty. Problemy bytowe to nie wszystko, z czym zmagali się Polacy. Nie istniała
wolność słowa, przeciwnicy władzy byli szykanowani, więzieni lub wyrzucani z kraju.
Choć opresyjności systemu nie da się porównać z powszechnym terrorem czasów
stalinowskich, zdarzały się zabójstwa polityczne, takie jak mord kapelana
warszawskiej Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki (1994).



Okrągły Stół

Złagodzenie polityki Związku Radzieckiego
umożliwiło Polsce podjęcie próby wyjścia 
z kryzysu. Władze PRL zaprosiły przedstawicieli
opozycji i Kościoła do rozmów. 

Obrady Okrągłego Stołu, w których uczestniczyło
ponad 700 działaczy i ekspertów, trwały 
od lutego do kwietnia 1989 roku. W ich wyniku
ustalono m.in. termin wyborów parlamentarnych.
Jeszcze nie w pełni wolnych, bo opozycja mogła
zdobyć maksymalnie 35 procent miejsc w Sejmie.

Wybory w PRL odbywały się regularnie, ale były
wyłącznie propagandową fikcją. I nawet w teorii
nie mogły zagrozić monopolowi władzy. Według
oficjalnych komunikatów brało w nich udział
prawie 100 procent uprawnionych. 

Uzgodnione przy Okrągłym Stole zasady
stanowiły poważny wyłom w komunistycznym
systemie politycznym. Dopuszczały
kandydowanie przedstawicieli opozycji skupionej
w Obywatelskim Komitecie przy
przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu
Wałęsie i umożliwiały prowadzenie kampanii
wyborczej w mediach. Lista opozycyjnych
kandydatów została opublikowana w pierwszym
numerze Gazety Wyborczej.



Wyrok na komunę

W niedzielę 4 czerwca Polacy jednoznacznie wyrazili swój sprzeciw wobec władzy.
Opozycja zdobyła wszystkie dostępne miejsca w Sejmie i 99 na 100 miejsc w Senacie.
Wyborcy odrzucili całkowicie tzw. listę krajową, na której figurowali prominentni działacze
partyjni. Między innymi minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak, który miał zostać
premierem nowego rządu. Werdykt wyborców zaskoczył władze, które zdawały się
wierzyć we własną propagandę tak bardzo, że nie przygotowały ordynacji wyborczej 
na ewentualność swojej porażki. Dopiero przeprowadzenie II tury umożliwiło uzupełnienie
składu Sejmu do właściwej liczby posłów.



Pierwszy niekomunistyczny rząd

Pomimo zagwarantowanej przewagi w Sejmie PZPR straciła
władzę. Satelickie partie ZSL i SD poparły opozycyjnego
kandydata na premiera. W ten sposób Tadeusz Mazowiecki
w sierpniu 1989 roku został pierwszym niekomunistycznym
szefem rządu w bloku państw socjalistycznych.
Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Wojciecha
Jaruzelskiego, dokonało nowelizacji Konstytucji, usuwając
zapis o kierowniczej roli PZPR i zmieniło nazwę Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską.
Przegłosowano również pakiet ustaw gospodarczych
wicepremiera Leszka Balcerowicza, zamykając tym samym
epokę socjalistycznej gospodarki. 



Efekt domina w skali międzynarodowej

Niezwykła zmiana władzy w Polsce
zainspirowała obywateli innych państw
socjalistycznych do otwartego sprzeciwu, 
a ich władze do przeprowadzenia reform. 
Do masowych demonstracji i zmian systemu
politycznego doszło w NRD, Czechosłowacji,
na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. 
Nie wszędzie przekazanie władzy odbyło się
pokojowo, do krwawych walk doszło w
Rumunii, której komunistyczny przywódca
Nicolae Ceaușescu został rozstrzelany.
Najbardziej znanymi wydarzeniami Jesieni
Ludów jest czechosłowacka aksamitna
rewolucja i obalenie Muru Berlińskiego. 
Nastąpił kres dominacji Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
który w dwa lata później uległ
samorozwiązaniu umożliwiając powstanie
nowych państw, między innymi naszych
sąsiadów - Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
no i oczywiście Rosji. 

Rozwiązano Układ Warszawski (1955-1991),
czyli militarny związek państw
socjalistycznych, a także Radę Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej (1949-1991). 

Polska i inne byłe demoludy postawiły sobie
za cel wstąpienie do NATO i Wspólnoty
Europejskiej.



Wolność do rozwoju

Pierwsze w pełni wolne powszechne wybory nastąpiły w Polsce już w 1990 roku. 
W ich wyniku urząd Prezydenta RP objął Lech Wałęsa. Nowa sytuacja polityczna
doprowadziła do skrócenia kadencji sejmu kontraktowego - pierwsze od 1938 roku
pięcioprzymiotnikowe wybory parlamentarne odbyły się w roku 1991. 

W październiku 1993 roku wycofały się z Polski wojska rosyjskie, 
które stacjonowały w naszym kraju od II wojny światowej. 

Data 4 czerwca 1989 roku symbolizuje koniec komunizmu w Polsce. 
Odważna a przy tym pokojowa zmiana ustroju otworzyła drogę do przemian 
w całej Europie, a wielu narodom szansę na poprawę życia. 

Runęła żelazna kurtyna przecinająca kontynent. Narodziła się III RP 
i mogła powstać Unia Europejska jaką znamy.
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