
 
TABLICA SYNCHRONISTYCZNA 

POLSKA ŚWIAT 

1988 
Kwiecień – maj – strajki w wielu miastach Polski 
W Szczecinie strajkowali pracownicy Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
 

29 maja – 1 czerwca – spotkanie Ronalda Reagana z 
Michaiłem Gorbaczowem w Moskwie 

Lipiec – sierpień – kolejne strajki 
 
17 sierpnia rozpoczął się strajk w Porcie 
Szczecińskim, na którego czele stanął Edward 
Radziewicz. 
 
31 sierpnia – spotkania ministra spraw wewnętrznych 
gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą w sprawie 
propozycji rozmów „okrągłego stołu” 
 

 

30 listopada – telewizyjna debata Lecha Wałęsy z 
szefem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, Alfredem Miodowiczem 
 

Wybory prezydenckie w USA wygrał George Bush 

18 grudnia – powstanie Komitetu Obywatelskiego 
przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu 
Wałęsie 
 

 

1989 
 

1 stycznia – zniesienie kartek na benzynę,  
reglamentacji węgla i asygnat na samochody 
 
6-19 stycznia - Plenum KC PZPR opowiedziało się za 
przyjęciem stanowiska w sprawie pluralizmu 
związkowego   
  
20 stycznia - rozmowa Tadeusza Mazowieckiego ze 
Stanisławem Cioskiem i księdzem Alojzym 
Orszulikiem na temat porządku obrad Okrągłego 
Stołu. 
 
27 stycznia – robocze spotkanie Lecha Wałęsy i gen. 
Czesława Kiszczaka, na którym ustalono procedurę 
obrad Okrągłego Stołu.. 
 

Styczeń – luty – uczestnicy manifestacji w Wilnie 
żądają niepodległości Litwy 

6 lutego – początek obrad „okrągłego stołu”. 
 

15 lutego – wojska radzieckie opuszczają Afganistan 

3 marca - Lech Wałęsa otrzymał od Komitetu 
Ministrów Rady Europy Nagrodę Praw Człowieka. 
   

 



5 kwietnia – podpisanie porozumień kończących 
obrady „okrągłego stołu” 
 
7 kwietnia - Sejm uchwalił „Ustawę o zmianie 
Konstytucji PRL”, wprowadzającą m.in. zapisy o 
Senacie, urzędzie prezydenta oraz ordynacjach 
wyborczych do Sejmu i Senatu, a także „Prawo o 
stowarzyszeniach”. 
 
8 kwietnia – powstanie Komitetu Obywatelskiego, 
który miał kierować kampania wyborczą do 
parlamentów kandydatów „Solidarności” 
 
13 kwietnia - Rada Państwa wyznaczyła termin 
wyborów na 4 i 18 czerwca 1989 r. 
  
17 kwietnia – ponowna rejestracja  NSZZ 
„Solidarność 
 
20 kwietnia – ponowna rejestracja NSZZ Rolników 
Indywidualnych "Solidarność". 
 

 

8 maja – ukazał się pierwszy numer „Gazet 
Wyborczej". 
  
10 maja - Lecha Wałęsa odebrał w Strasburgu 
Europejską Nagrodę Praw Człowieka. 

 

4 czerwca  - pierwsza tura wyborów parlamentarnych.  
 
18 czerwca -  druga tura wyborów parlamentarnych. 
 
23 czerwca – ukonstytuowanie się  
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) 

4 czerwca – masakra studentów w Pekinie 

   
4 lipca – inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu. 
 
19 lipca – wybór przez Zgromadzenie Narodowe gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta PRL 

9-11 lipca – wizyta w Polsce prezydenta USA, 
George Busha 
Początek wizyty w Polsce prezydenta USA Georga  
 

1 sierpnia – odsłonięcie w Warszawie pomnika 
Powstania Warszawskiego. 
 
Zniesienie kartek na mięso i jego przetwory. 
 
24 sierpnia – powołanie przez Sejm Tadeusz 
Mazowieckiego na stanowisko prezesa Rady 
Ministrów. 

23 sierpnia – kilkaset tysięcy Estończyków, Litwinów 
i Łotyszy, domagając się niepodległości, tworzy 
„ludzki łańcuch” łączący stolice trzech republik  
 
Sierpień – październik – masowe ucieczki obywateli 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej do 
Niemieckiej Republiki Federalnej 

 23 października – upadek systemu komunistycznego 
na Węgrzech 
 

 9 listopada – upadek muru berlińskiego 
 
10 listopada – upadek systemu komunistycznego w 
Bułgarii 
 
17 listopada – początek aksamitnej rewolucji w 
Czechosłowacji  
 

17 grudnia – ogłoszenie programu reform 
gospodarczych przez wicepremiera i ministra 

3 grudnia – spotkanie Gorbaczowa i Reagana na 
Malcie – ogłoszenie końca zimnej wojny 



finansów prof. Leszka Balcerowicza. 
 

 
17 grudnia – początek rewolucji w Rumunii 
 
29 grudnia – przywódca opozycji demokratycznej w 
Czechosłowacji, Vaclav Havel, został prezydentem 
państwa. 

29 grudnia – przywrócenie przez Sejm nazwy 
państwa „Rzeczpospolita Polska” oraz godła - orła w 
koronie.  
 

 

  
  

 


