
W 1989 roku nastąpiły w Polsce historyczne zmiany, 
dzięki którym kraj ten wszedł na drogę szerokich  
i radykalnych przemian społecznych, politycznych  
i gospodarczych. Rozpoczęło się mozolne budowanie  
nowego ładu i nowego porządku instytucjonalnego (…)
Do Stefana Frankiewicza, nowego ambasadora Polski przy Watykanie, Rzym 1995

1989
NARODZINY III RZECZPOSPOLITEJ

Jan Paweł II jako papież wspierał tą bezkrwa-

wą rewolucję w swoim ojczystym kraju. Formę 

dziękczynienia za wyzwolenie z komunizmu mia-

ła miejsce jego podwójna pielgrzymka do Polski 

w 1991 roku. W czerwcu papież odwiedził licz-

ne miasta od Bałtyku po Tatry, przypominając  

o wartościach, na których powinno budować się 

państwo i społeczeństwo wyzwolone spod jarz-

ma komunizmu. Natomiast w sierpniu tego sa-

mego roku w Częstochowie odbyły się Światowe 

Dni Młodzieży, po raz pierwszy gromadząc tak 

liczną reprezentację młodych ludzi z byłego już 

bloku wschodniego.

Dowiedz się więcej:  wystawajp2.pl

6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikow-

skim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrą-

głego Stołu. Obrady miały na celu wypracowa-

nie zasad demokratyzacji ustroju politycznego  

i społecznego oraz naprawę systemu gospo-

darczego Polski. Porozumienia między opo-

zycją solidarnościową a władzą, podpisane  

5 kwietnia 1989 roku, znacząco wpłynęły na 

upadek systemu komunistycznego i przemiany 

polityczne nie tylko w Polsce, ale również w ca-

łej Europie Środkowo-Wschodniej. Rezultatem 

porozumienia zawartego podczas obrad były 

częściowo wolne wybory, które zostały prze-

prowadzone 4 czerwca 1989 roku. 
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rów Instytutu Pamięci Narodowej
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