Na drodze do wolności
Towards Liberty

Wystawa przygotowana przez / The exhibition prepared by
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (The Head Office of the State Archives)
Archiwa Państwowe (The State Archives)
Archiwum Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej (The Archive of the Polish President’s Chancellery)
Archiwum Senatu (The Archives of the Polish Senate)
Stołeczną Estradę (the biggest cultural institution in Warsaw)

KANCELARIA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Materiały archiwalne ze zbiorów/ The archive materials from the following collections
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (The Central Archives of Modern Records in Warsaw)
Archiwum Kancelarii Prezydenta RP (The Archives of the Polish President’s Chancellery)
Archiwum Narodowego w Krakowie (The National Archives in Cracow)
Archiwum Państwowego w Białymstoku (The State Archives in Białystok)
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (The State Archives in Bydgoszcz)
Archiwum Państwowego w Częstochowie (The State Archives in Częstochowa)
Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku (The State Archives in Elbląg with their Head Office in Malbork)
Archiwum Państwowego w Gdańsku (The State Archives in Gdańsk)
Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. (The State Archives in Gorzów Wlkp.)
Archiwum Państwowego w Kaliszu (The State Archives in Kalisz)
Archiwum Państwowego w Katowicach (The State Archives in Katowice)
Archiwum Państwowego w Kielcach (The State Archives in Kielce)
Archiwum Państwowego w Koszalinie (The State Archives in Koszalin)
Archiwum Państwowego w Lesznie (The State Archives in Leszno)
Archiwum Państwowego w Lublinie (The State Archives in Lublin)
Archiwum Państwowego w Łodzi (The State Archives in Lódź)
Archiwum Państwowego w Opolu (The State Archives in Opole)
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (The State Archives in Piotrków Trybunalski)
Archiwum Państwowego w Płocku (The State Archives in Płock)
Archiwum Państwowego w Poznaniu (The State Archives in Poznań)
Archiwum Państwowego w Przemyślu (The State Archives in Przemyśl)
Archiwum Państwowego w Radomiu (The State Archives in Radom)
Archiwum Państwowego w Rzeszowie (The State Archives in Rzeszów)
Archiwum Państwowego w Siedlcach (The State Archives in Siedlce)
Archiwum Państwowego w Suwałkach (The State Archives in Suwałki)
Archiwum Państwowego w Szczecinie (The State Archives in Szczecin)
Archiwum Państwowego w Toruniu (The State Archives in Toruń)
Archiwum Państwowego w Warszawie (The State Archives in Warszawa)
Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (The State Archives in Zielona Góra)
Archiwum Państwowego we Wrocławiu (The State Archives in Wroclaw)
Archiwum Senatu (The Archives of the Senate)
Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie (The National Digital Archives in Warsaw)
i zbiorów prywatnych Dariusza A. Rymara (and the private collections of Dariusz A. Rymar)

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
The Head Office of the State Archives

Na drodze do wolności
Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu
w zbiorach archiwów państwowych
Katalog wystawy

Towards Liberty
The Elections to the Polish Parliament on June 4th, 1989
(to the Sejm, the lower chamber and the Senate, the upper chamber)
in the state archives
Exhibition Catalogue

Warszawa 2014

Scenariusz, komisariat / Exhibition plan prepared by: Dariusz A. Rymar (Exhibition Curator)
Teksty / Texts: Dariusz A. Rymar, Marek Kietliński
Autorzy kwerendy archiwalnej / The authors of the archival research: Joanna Aderek-Wiśniewska – fotografie (NAC w Warszawie), Zbigniew Bujkiewicz (AP w Zielonej Górze), Waldemar Chlistowski (AP w Koszalinie), Andrzej Choniawko (AP w Poznaniu), Małgorzata Comder (AP w Radomiu), Dominik Czarnecki (AP
we Wrocławiu), Katarzyna Czerwińska (Archiwum Senatu), Stanisław Dobrowolski (AP w Rzeszowie), Ewa
Dubaj (AP w Częstochowie), Tomasz Fiedorowicz (AP w Białymstoku), Paweł Hudzik (AP w Katowicach),
Krystyna Jastrzębska (AP w Siedlcach), Krzysztof Klapka (AP w Bydgoszczy), Michał Knitter (AP w Szczecinie), Lidia Kowarsch (AN w Krakowie), Robert Kubaś (Archiwum Senatu), Tomasz Kukowski (AP w Elblągu z
siedzibą w Malborku), Janusz Kuligowski (Archiwum Kancelarii Prezydenta RP), Józef Kus (AP w Lublinie),
Sławomir Marchel (AP w Opolu), Monika Milczek (AP w Łodzi), Marta Mszyca (AP w Częstochowie), Michał
Mszyca (AP w Częstochowie), Joanna Obin (AP w Gdańsku), Dominika Ósmak (AP w Przemyślu), Kamila Pawełczyk-Dura (AP w Piotrkowie Trybunalskim), Marek Sidor (AP w Suwałkach), Edyta Pietrzak (AP w Kaliszu),
Agata Radecka (AP w Płocku), Barbara Ratajewska (AP w Lesznie), Rafał Rębosz (AP w Kielcach), Dariusz A.
Rymar (AP w Gorzowie Wlkp.), Anna Sawicka (AP w Przemyślu), Justyna Sowińska (AP w Opolu), Elżbieta
Surma-Jończyk (AP w Częstochowie), Magdalena Suwalska (AP w Łodzi), Beata Szmytkowska (AP w Gdańsku), Violetta Urbaniak (AAN i AP w Warszawie), Zbigniew Woźniak (AP w Toruniu), Renata Wójcik – nagrania
(NAC w Warszawie).
Autorzy fotografii / The authors of the photographs: Erazm Ciołek, Jacek Doktór, A. Chmielewski, Tadeusz
Drankowski, Damazy Kwiatkowski, Zbigniew Matuszewski, Maria Mora, Jarosław Romański, Andrzej Rudzik,
Dariusz A. Rymar, Stanisław Sinkowski, Janusz Uklejewski, Jan Waćkowski, Anna Wdowińska (i inni nieznani)
Projekt plastyczny wystawy / Graphic design: Magdalena Ćwiertnia
Redakcja / Editing: Dariusz A. Rymar
Tłumaczenie / Translation: Piotr Wahl
Korekta / Proofreader: Krystyna Kamińska
Na okładce / On the cover:
„Twój głos dla Solidarności, krokiem ku wolności” – fragment plakatu Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” (AN w Krakowie, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 230)
‘Your vote for Solidarity – a step towards liberty’ – a fragment of a poster of the Małopolski Solidarity Citizens’
Committee (the AN in Cracow, Collection of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 230)
Copyright © Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (The Head Office of the State Archives)
Druk / Print shop: Drukarnia SONAR sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 89, www.sonar.pl
ISBN 978-83-62421-89-3

Spis treści / The Table of Contents

An appeal of the President of the Republic of Poland .....................................................................................6
Apel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ............................................................................................................7
Władysław Stępniak
Introduction ...........................................................................................................................................................................8
Wstęp ........................................................................................................................................................................................9
Dariusz A. Rymar
Towards Liberty . ................................................................................................................................................................ 10
Na drodze do wolności . .................................................................................................................................................. 11
Marek Kietliński
Archival Materials Depicting the Events of 1989 in the Polish State Archives ............................................ 28
Materiały archiwalne obrazujące wydarzenia roku 1989 w polskich archiwach państwowych .......... 29
Dariusz A. Rymar
Katalog wystawy / The Exhibition Catalogue ......................................................................................................... 47
Wykaz stosowanych skrótów / Register of the abbreviations used . ............................................................210
Indeks geograficzny / Geographical Index ............................................................................................................211
Indeks nazwisk / Surname Index ...............................................................................................................................213

An appeal of the President of the Republic of Poland
Ladies and Gentlemen,
On June 4th, 1989 we defeated communism. On June 4th, 2014 we shall celebrate the 25th anniversary of that historic
date. We have just started preparations for the event, which will be a citizens’ holiday.
June 4th, 1989 was a triumph of solidarity and courage over despair and political solitude. June 4th, 1989 was a beginning of a great successful regime change. June 4th, 1989 was a return to hope for the sovereignty of East European
states, it was a beginning of a road leading to a unified Europe.
We were then together. The civil and patriotic life did not stop – in spite of censorship, repression and the iron curtain.
The Solidarity people supported each other. They all together grieved for the victims of the massacre in the ‘Wujek’ Mine.
They all together walked in funeral corteges after the coffins of Father Jerzy Popiełuszko and Grzegorz Przemyk.
The August postulates expressed the necessity to restore dignity to human labour – a necessity felt by millions of Poles.
On June 4th, 1989 we all trusted in the desire to be free.
The June 4th elections, although only partly democratic, were actually free: not falsified, without repression. Their result
revealed the real arrangement of powers in the society. They led to huge changes. The joint decision of millions of Poles
won.
I invite all the Poles in the whole world and all our friends to celebrate the Polish liberty of June 4th, 1989. I encourage
to undertake preparations so that the event will have a civil character. Liberty has no frontiers. Our Holiday of Liberty is
a holiday of all the free world.
I invite everybody to organise joint undertakings. I invite private people and institutions, state offices and non-governmental organisations, businessmen, public institutions and local governments. I invite inhabitants of villages, towns and
big cities – also in America – where Poles live. I would like the world to have a chance to get to know us on that day as a
nation of free people, who value highly their own freedom and who support others making their way towards liberty.
I encourage the people from the sphere of culture and sportsmen, mass media people and academics, entrepreneurs,
and clerks. I hope for joint projects with the Church representatives. I would like the part played by the priests in supporting the opposition, in sustaining hope and in spiritual strengthening the Poles fighting for a free state to be noticed
and appreciated. I invite the ones who remember June 4th, 1989, as well as the ones who were born just then or afterwards. I invite the ones who joined the Solidarity Citizens’ Committees to share their experience with us. I invite artists
of great national stages, I invite everybody who creates in freedom and thanks to freedom. I ask the people of science
and culture to become engaged. Freedom requires to talk about it anew, to explain its meaning, to identify what the
threats are.
Making a joint effort we shall build the best possibly celebration programme. We shall complete a project full of attractive ideas. We shall confirm, once more, that there is no freedom without solidarity, that freedom requires solidarity
among us.
Bronisław Komorowski
President of the Republic of Poland



Apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Państwo!
4 czerwca 1989 roku pokonaliśmy komunizm. 4 czerwca 2014 roku minie ćwierć wieku od tamtego niezwykłego dnia.
Już dziś zacznijmy przygotowania do uroczystego, jubileuszowego, obywatelskiego Święta Wolności.
4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarności i odwagi nad zwątpieniem i politycznym osamotnieniem. 4 czerwca 1989
roku to początek udanej, wielkiej zmiany ustroju. 4 czerwca 1989 roku to powrót nadziei na suwerenność państw Europy Środkowej i Wschodniej, to początek drogi ku jedności Europy.
Byliśmy wtedy razem. Życie obywatelskie i patriotyczne w Polsce nie ustało – mimo cenzury, represji i żelaznej kurtyny.
Ludzie Solidarności wspierali się. Wspólnie opłakiwali ofiary masakry w kopalni „Wujek”. Razem szli za trumnami księdza
Jerzego Popiełuszki i Grzegorza Przemyka. Postulaty sierpniowe wyrażały potrzebę przywrócenia godności ludzkiej
pracy – potrzebę, którą czuły miliony Polaków. 4 czerwca 1989 roku razem zaufaliśmy pragnieniu wolności.
Wybory 4 czerwca, choć tylko częściowo demokratyczne, były wolne naprawdę: niesfałszowane, nieokupione represjami. Ich wynik ujawnił realny układ sił w społeczeństwie. Doprowadził do głębokich zmian. Zwyciężyła solidarna decyzja
milionów Polaków. (…).
Do wspólnego świętowania polskiej wolności 4 czerwca 1989 roku zapraszam Polaków na całym świecie i wszystkich naszych przyjaciół. Zachęcam już dziś do rozpoczęcia przygotowań, by wydarzenie to miało charakter wielkiej, wspólnej,
obywatelskiej uroczystości. Wolność nie ma granic. Nasze Święto Wolności jest też świętem całego wolnego świata.
Do organizowania wspólnych przedsięwzięć zapraszam wszystkich. Zapraszam osoby prywatne i instytucje, urzędy
państwowe i organizacje pozarządowe, środowiska przedsiębiorców, instytucje publiczne i samorządy. Zapraszam
mieszkańców wsi, małych miast i wielkich metropolii – również za oceanem – w których żyją Polacy. Chciałbym, by
świat miał szansę poznać nas tego dnia jako naród ludzi wolnych, ceniących wolność własną i wspierających innych
będących na niełatwej drodze ku wolności.
Zachęcam ludzi kultury i sportowców, ludzi mediów i nauki, przedsiębiorców i urzędników. Mam nadzieję na wspólne
inicjatywy z przedstawicielami Kościołów. Chciałbym, by rola kapłanów we wspieraniu opozycji, w podtrzymywaniu
nadziei i duchowym umacnianiu Polaków walczących o wolne państwo została uwzględniona i doceniona. Zapraszam
zarówno tych, którzy pamiętają 4 czerwca 1989 roku, jak i tych, którzy się właśnie wtedy lub później urodzili. Zapraszam tych, którzy przyłączyli się do Komitetów Obywatelskich „Solidarności”, by podzielili się swoim doświadczeniem.
Zapraszam artystów wielkich scen narodowych, estrady i artystów offowych – wszystkich, którzy tworzą w wolności
i dzięki wolności. Proszę o zaangażowanie ludzi nauki i kultury. Wolność wymaga, by mówić o niej na nowo, by wyjaśniać jej znaczenie, by rzetelnie wskazywać, co jej dziś zagraża.
Wspólnym wysiłkiem zbudujmy jak najambitniejszy program obchodów. Wspólnie wypełnijmy ten projekt jak najatrakcyjniejszymi pomysłami. Potwierdźmy raz jeszcze, że nie ma wolności bez solidarności. Że wolność i dzisiaj wymaga solidarności pomiędzy nami.
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej



Introduction
The appeal of Mr Bronisław Komorowski, the President of the Polish Republic, in which he invites all the
Poles to celebrate the 25th anniversary of the June 4th 1989 elections, has aroused a special interest on the
part of the State Archives, i.e. a well-developed network that joins three central archives and 30 regional
ones. The State Archives possess numerous documents, which have petrified events leading to the rebirth
of the Polish Republic as a democratic state with citizens who can decide on their own on the fate of their
country, on its regime, and on its domestic and foreign politics.
Among the archivists’ activities connected with the celebration of the Anniversary undoubtedly the
most important one is the exhibition entitled ‘Towards Liberty. The June 4th 1989 Elections to the Sejm (the
lower chamber of the Polish Parliament) and the Senate in the Collections of the State Archives’. We have
organised it in cooperation with the Office of the Polish President; that is why the exhibition may be presented in the most prominent place of the Polish Capital City. Various other events organised throughout
the country and a website (archiwaprzełomu.pl) comprising documents of 1989-1991 which come from
– inter alia – the State Archives complete the picture of the commitment of the Archives in the Celebration
of the Anniversary.
The quantity of the materials gathered at the Exhibition, the diversity of their contents and forms indicate that archivists who kept up with the events taking place 25 years ago have been conscious of the
responsibility lying with them for securing the ephemera, which now constitute an essential part of the
Polish national archival resources. Professor Dariusz Rymar, the Exhibition Curator, and Dr Marek Kietliński
faced a formidable task. I do hope that the selection of archival materials made by them and the added descriptions and explanations will help the guests understand the events occurred 25 years ago, or – in case
of the guests who themselves participated in the depicted events – will be an interesting reminder of what
happened and how important it was. The Catalogue of the Exhibition should commemorate in the consciousness of the Poles the image of the June 4th 1989 elections as an event of a fundamental significance
for Poland and Europe. It was a moment when – as never before – the events in Poland influenced global
processes which lead to the end of the cold war, the collapse of the communist system and the beginning
of a new period that is not over yet.
Enjoying the freedom, paid for with numerous sacrifices and even victims, we do hope it will soon be
gained also by the states that cannot be called democratic in spite of the will of their own nations.

Władysław Stępniak
General Director of the State Archives



Wstęp
Apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zapraszający Polaków do wspólnego świętowania 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku w sposób szczególny zainteresował Archiwa
Państwowe.
Dzięki rozwiniętej sieci organizacyjnej, obejmującej 3 archiwa centralne i 30 archiwów o charakterze regionalnym, posiadają Archiwa Państwowe liczne dokumenty utrwalające wydarzenia, które doprowadziły
do odrodzenia się Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju demokratycznego, którego obywatele decydować
mogą sami o losach swego państwa, jego ustroju, polityce wewnętrznej i zagranicznej.
Wśród działań archiwistów podejmowanych z okazji tego Jubileuszu niewątpliwie najważniejszym jest
wystawa pt. „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 r. do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów
państwowych”. Zorganizowaliśmy ją m.in. we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, której życzliwości
zawdzięczamy niepowtarzalną możliwość prezentacji naszych zbiorów w najbardziej wyeksponowanym
miejscu w Stolicy, włączając się w główny nurt obchodów jubileuszowych. Szereg innych działań organizowanych na terenie Polski oraz znaczący udział w rozbudowie strony internetowej www.archiwaprzełomu.
pl, na której można zapoznać się z dokumentami z lat 1989–1991, pochodzącymi między innymi z zasobu
archiwów państwowych, uzupełniają obraz zaangażowania archiwów w obchody rocznicy wyborów.
Wielość materiałów zgromadzonych na wystawie, ich różnorodny zakres tematyczny i forma, wskazują,
iż archiwiści śledzący na bieżąco wydarzenia sprzed 25 lat byli świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności za zabezpieczenie ulotnych wtedy materiałów, które obecnie stanowią jakże ważną część polskiego
narodowego zasobu archiwalnego. Niełatwe zadanie stanęło przed komisarzem wystawy profesorem Dariuszem Rymarem i współpracującym z nim doktorem Markiem Kietlińskim. Wyrażam nadzieję, że dokonany przez nich wybór archiwaliów oraz opracowane opisy i wyjaśnienia ułatwią osobom zwiedzającym tę
wystawę poznanie faktów z minionego ćwierćwiecza, względnie, jeżeli były one czynnymi uczestnikami
prezentowanych wydarzeń, przypomnienie ich znaczenia i przebiegu. Również towarzyszący wystawie
katalog winien utrwalić w świadomości Polaków obraz wyborów 4 czerwca 1989 roku jako wydarzenia
o fundamentalnym znaczeniu dla Polski i Europy. Był to bowiem okres, w którym jak nigdy dotąd wydarzenia w Polsce wpłynęły na bieg wydarzeń – w skali globalnej – wiodących do zakończenia zimnej wojny,
upadku systemu komunistycznego i rozpoczęcia epoki, której rozwój wciąż obserwujemy.
Ciesząc się z wolności, okupionej jakże licznymi wyrzeczeniami, a nawet ofiarami, wyrażamy nadzieję,
iż korzystać z niej będą niebawem także państwa, które wbrew woli własnych narodów nie mogą być dziś
określane mianem demokratycznych.

Władysław Stępniak
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych



Towards Liberty
In the mid-1980s in Poland there were many unsolved political, social and economic problems. On December
13th, 1981 the Polish authorities imposed martial law. Its actual aim was to defend the communist regime of Poland. Under the protection of martial law the leaders of the Polish United Workers’ Party (PZPR) tried to solve the
economic problems of the country, which for an average citizen were synonymous with empty shelves in shops.
The PZPR leaders tried to take control of the situation by drastically raising the prices and by introducing ‘economic reforms stages’ one by one, which in spite of improving the market supply did not change the foundations
of the system and could not create new ones. It was wider-ranging reforms that were necessary and even more
sacrifices on the part of the people, but such reforms might cause uncontrolled outbursts of social discontent.
Hence the authorities came to the conclusion that they had to win the support of the political opposition, at least
part of it, to implement the indispensable reforms.
In 1985 there was a political change in the communist party’s executive of the Soviet Union. The ideas of restructuring and transparency propagated by Mikhail Sergeyevich Gorbachev, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union (KPZR), raised the possibility of radical changes in the political systems of Eastern
Europe.
For these reasons in the mid-1980s the authorities of the People’s Republic of Poland (PRL) decided to make
a huge political turnabout. Acting under the pressure of a deteriorating economic situation the authorities declared an amnesty and released almost all the political prisoners. Since the 1986 summer the political activity had
been decriminalised, and the penalty for it had been reduced to fines imposed by magistrates’ courts. Softening
repression the authorities expected the opposition to divide and – at least part of it – to support the reforms. As
a result, in some regions Solidarity structures resumed an overt activity. On September 29th, 1986 Lech Wałęsa
appointed the Provisional Solidarity Council (TRS), which acted overtly and was composed of seven outstanding
activists of the underground Union. Its most important postulate was to get the authorities’ consent for Solidarity
to act legally. Yet, the authorities failed to get the support from the Council (TRS), or even from the union structures that recognised the authorities’ leading role. That is why they decided to appeal to the society and hold a
referendum. They expected the Poles to accept more sacrifices and in the process a vote of confidence would be
won by the executive of the PZPR, General W. Jaruzelski including. The referendum held on November 29th, 1987
was lost by the authorities, as the proposed drastic economic changes were not accepted.
A very important event was the third pilgrimage of John Paul 2 to his homeland (June, 1987). In addition to
its religious dimension, the pilgrimage had a political one as at the Masses there appeared numerous groups of
activists of Solidarity and other associations who – in spite of frequent checks – smuggled banners which they
displayed. It confirmed the attachment of part of the society to Solidarity. After the Masses there were political
demonstrations (e.g. on June 12th, 1987 in Gdańsk).
On February 1st, 1988 the authorities raised the prices again. As a result there were a few strikes; in the public
transport in Bydgoszcz (April 24th), and later in the Lenin Steel Mill in Nowa Huta and in the Steel Mill in Stalowa
Wola. On May 2nd a strike was begun by part of the crew of the Gdańsk Shipyard. On May 1st in the supportive
atmosphere for the strikers opposition activists and sympathisers staged marches in 14 Polish towns. A strike in
Nowa Huta was liquidated by force by the Motorized Reserves of the Citizens’ Militia (ZOMO) during the night of
May 4th. Before May 9th all the other strikes had been called off. The strikes turned out to be too weak to win concessions from the authorities. In such circumstances on June 19th, 1988 there was held an election to the National
Councils, which was generally boycotted (Solidarity called for the boycott, too); officially the turnout was at the
level of 56%, which was an extremely low result as for the elections held in the People’s Republic of Poland.
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Na drodze do wolności
Połowa lat 80. w Polsce stała pod znakiem wielu nierozwiązanych problemów politycznych, społecznych i gospodarczych. 13 grudnia 1981 r. władze PRL wprowadziły stan wojenny. Jego faktycznym celem
była obrona systemu komunistycznego panującego w Polsce. Pod osłoną stanu wojennego kierownictwo
PZPR próbowało pokonać problemy gospodarcze, które przeciętnemu obywatelowi objawiały się w postaci pustych półek sklepowych. Sytuację starano się opanować za pomocą drastycznych podwyżek cen oraz
kolejnymi „etapami reformy gospodarczej”, które wprawdzie przyniosły częściową poprawę w zaopatrzeniu, jednak nie naruszyły systemu i nie mogły dać trwałej podstawy na przyszłość. Konieczne były głębsze
reformy oraz jeszcze większe wyrzeczenia ze strony społeczeństwa, ale mogły one spowodować niekontrolowany wybuch niezadowolenia. Stąd w obozie władzy pojawiła się idea uzyskania poparcia koniecznych
reform przez opozycję polityczną lub choćby jej część.
W roku 1985 doszło do zmian politycznych w kierownictwie partyjnym Związku Radzieckiego. Głoszone przez sekretarza generalnego KPZR Michaiła Gorbaczowa hasła przebudowy i jawności życia otworzyły
możliwość głębokich zmian systemowych w Europie Wschodniej.
Z tych powodów w połowie lat 80. władze partyjno-rządowe PRL zdecydowały o dokonaniu zwrotu
politycznego. Działając pod presją pogarszającej się sytuacji gospodarczej, wprowadzono kolejną amnestię
i zwolniono prawie wszystkich więźniów politycznych. Od lata 1986 r. działalność polityczna została zdepenalizowana, a kary za nią sprowadzono do grzywien wymierzanych przez kolegia do spraw wykroczeń. Złagodzenie represji było obliczone na podzielenie opozycji i uzyskanie poparcia przynajmniej przez jej część
dla kontynuacji reform gospodarczych. W rezultacie w regionach zaczęły wznawiać jawną działalność struktury „Solidarności”. 29 września 1986 r. Lech Wałęsa powołał jawnie działającą Tymczasową Radę „Solidarności” (TRS), w skład której weszło siedmiu wybitnych działaczy podziemnego Związku. Jej najważniejszym
postulatem była zgoda władz na ponowne legalne działanie „Solidarności”. Jednak władzom nie udało się
uzyskać poparcia TRS (ani uznających jej kierowniczą rolę struktur związkowych), dlatego postanowiły się
odwołać do społeczeństwa w postaci referendum. Oczekiwano, iż w referendum Polacy zaakceptują kolejne wyrzeczenia i tym samym udzielą wotum zaufania kierownictwu PZPR z gen. W. Jaruzelskim na czele.
Przeprowadzone 29 listopada 1987 r. referendum przyniosło jednak niekorzystne wyniki dla władz, gdyż
proponowane drastyczne zmiany gospodarcze nie uzyskały wystarczającego poparcia.
Ważnym wydarzeniem była trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do kraju w czerwcu 1987 r. Miała ona
wymiar nie tylko religijny, ale również polityczny, gdyż na mszach pojawiały się liczne grupy działaczy „Solidarności” i innych ugrupowań, które pomimo licznych kontroli przemycały transparenty, a następnie je
eksponowały. Potwierdzało to przywiązanie części społeczeństwa do „Solidarności”. Po mszach dochodziło
także do manifestacji politycznych (jak np. w Gdańsku 12 czerwca 1987 r.).
1 lutego 1988 r. władze wprowadziły kolejną podwyżkę cen. Jej skutkiem było kilka strajków – w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (24 kwietnia), a następnie w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie i w hucie w
Stalowej Woli. 2 maja strajk podjęła część załogi Stoczni Gdańskiej. W atmosferze poparcia dla strajkujących
1 maja w 14 miastach Polski doszło do pochodów działaczy i sympatyków opozycji. Strajk w Nowej Hucie
został zlikwidowany siłą przez ZOMO w nocy z 4 na 5 maja. Inne strajki wygasły do 10 maja. Strajki okazały
się za słabe, aby zmusić władze do ustępstw. W takiej atmosferze 19 czerwca 1988 r. odbyły się wybory do
rad narodowych, zbojkotowane dość powszechnie (do bojkotu wezwała również „Solidarność”): oficjalnie
ogłoszono frekwencję na poziomie 56%, co na wybory prowadzone w PRL było niezwykle mało.
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In mid-August 1988 there was another wave of strikes. The ‘Manifest Lipcowy’ Mine went on strike, and shortly after some other mines followed suit; the strikes again spread over the Baltic coast: the Szczecin harbour, the
Gdańsk North Port and the Gdańsk Shipyard. They provided another proof of a deteriorating economic situation
of the country and of a necessity to gain support from the opposition for fundamental economic reforms. On
August 31st (an anniversary of signing the Gdańsk Agreement) General Czesław Kiszczak, Minister of Internal Affairs and one of the main co-authors of the martial law, met Lech Wałęsa and announced it was possible to enter
into talks with the opposition at a round table. A prerequisite for the talks to be initiated was to call off all the
strikes, which Lech Wałęsa successfully achieved after a few days. However, the talks with the opposition were
not the only possible option; at the same time, the authorities began preparations for martial law.
Lech Wałęsa’s decision to enter into negotiations with the authorities on the possibility of talks at a round table polarised the opposition. Part of it rejected any possibility to start talks with the people who had introduced
martial law a few years before. The talks were rejected by – among others – activists of the Confederation of Independent Poland (KPN), the Federation of Fighting Youth (FMW), and the Working Group of the Independent SelfGoverning Trade Union ‘Solidarity’ (which embraced union leaders from 1981 who were in conflict with Wałęsa).
It took some time to start the talks at a round table. The authorities did not want to agree for some opposition activists to participate in the talks. There was still no political decision to agree to legalise Solidarity, which
was the most important postulate of the opposition clustered around Lech Wałęsa. In September 1988 there
was a government crisis, and a new government was formed by Mieczysław F. Rakowski (PZPR), who was perceived as a member of the group that had introduced martial law on the one hand, and on the other as a party
liberal.
One of the impulses that broke the stalemate was a television debate between the Solidarity’s leader (Lech
Wałęsa) and the leader of the pro-government All-Poland Alliance of Trade Unions (Alfred Miodowicz), which
took place on November 30th, 1988. According to a unanimous opinion of the observers the debate was a decisive victory of the Solidarity’s boss. Lech Wałęsa left the TV studio as a strong leader of an alternative political
option.
On December 18th, 1988 119 people invited by Lech Wałęsa created the Solidarity Citizens’ Committee with the
Independent Self-governing Trade Union Solidarity’s President (KO ‘S’). Among the members of the Committee
there were some union activists from 1981, as well as some new people, for example leaders of the 1988 strikes.
Henryk Wujec was appointed Secretary of the Committee, in which Bronisław Geremek and Tadeusz Mazowiecki
played important roles. The KO ‘S’ was divided into working groups, which were going to become partners for the
talks with the authorities at a round table. The most important postulates were: to legalise Solidarity (including
the Rural Solidarity), a consent for the freedom of association, liberalisation of the censorship law, gaining access
to the mass media, a right to have independent press, and introducing economic reforms. Spring of 1989 saw the
creation of regional Citizens’ Committees of Solidarity in voivodships (Poland’s administrative regions).
Yet, there was still no consent for talks with Solidarity and its legalisation among the members of the Polish
United Workers’ Party (PZPR). The PZPR leaders obtained that consent during the 10th Plenary Session of the Central Committee (January 16-18, 1989), when they threatened to resign in case of refusal.
On February 6th, 1989 the Round Table talks were inaugurated in the grand hall of the Governor’s (now: President’s) Palace. Among their participants there were several hundred people both from the authorities and the KO
Solidarity, divided into three teams (economy and social policy, union pluralism and political reforms), nine subgroups and three working groups. In addition to the official meetings the leaders of both sides met unofficially in
Magdalenka, near Warsaw. The thing the authorities especially wanted to obtain was the opposition’s consent to
participate in the parliamentary elections – non-confrontational elections – based on one list and one common
programme. Yet, the Solidarity did not agree to that.
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W połowie sierpnia 1988 r. doszło do kolejnej fali strajkowej. Stanęła kopalnia „Manifest Lipcowy”, a po niej
kilkanaście innych kopalń, strajki ponownie objęły Wybrzeże: port w Szczecinie, Port Północny w Gdańsku
oraz stocznię w Gdańsku. Stały się one kolejnym dowodem na pogarszającą się sytuację ekonomiczną kraju
i konieczność uzyskania poparcia opozycji dla gruntownych reform gospodarczych. 31 sierpnia (w rocznicę
podpisania Porozumień Gdańskich) gen. Czesław Kiszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i jeden z głównych
współautorów stanu wojennego – spotkał się z Lechem Wałęsą i zapowiedział zorganizowanie rozmów z opozycją przy Okrągłym Stole. Warunkiem podjęcia rozmów było wygaszenie strajków, co po kilku dniach udało
się Lechowi Wałęsie osiągnąć. Rozmowy z opozycją nie były jednak jedynym możliwym wariantem rozwoju
sytuacji. Równolegle władze rozpoczęły przygotowania do wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Podjęcie przez Lecha Wałęsę negocjacji z władzami na temat rozmów przy Okrągłym Stole spolaryzowało środowiska opozycyjne. Część opozycji odrzuciła możliwość podjęcia rozmów z ekipą, która kilka lat
wcześniej wprowadziła stan wojenny. Rozmowy te kontestowali np. działacze Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), Federacji Młodzieży Walczącej (FMW), a także Grupy Roboczej NSZZ „S” (skupiającej skłóconych
z Lechem Wałęsą liderów związkowych z roku 1981) i inni.
Rozpoczęcie rozmów przy Okrągłym Stole przeciągało się. Władze nie chciały się zgodzić na udział w
nich niektórych działaczy opozycji. Brakowało także decyzji politycznej dotyczącej zgody na legalną działalność „Solidarności”, co było najważniejszym postulatem dla środowiska skupionego wokół Lecha Wałęsy.
We wrześniu 1988 doszło do przesilenia rządowego, a nowy gabinet sformował Mieczysław F. Rakowski
(PZPR), postrzegany z jednej strony jako członek ekipy wprowadzającej stan wojenny, z drugiej jako partyjny liberał.
Jednym z impulsów przełamujących impas była debata telewizyjna pomiędzy liderami „Solidarności”
– Lechem Wałęsą i prorządowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Alfredem
Miodowiczem, która odbyła się 30 listopada 1988 r. Wedle zgodnej oceny obserwatorów zakończyła się
zdecydowanym sukcesem szefa „Solidarności”. Ze studia telewizyjnego wyszedł on jako poważny lider alternatywnej opcji politycznej.
18 grudnia 1988 r. 119 osób zaproszonych przez Lecha Wałęsę utworzyło Komitet Obywatelski przy
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” (KO „S”). W grupie tej znaleźli się niektórzy działacze związkowi z roku
1981, a także nowe osoby, np. liderzy strajków z roku 1988. Sekretarzem KO „S” został Henryk Wujec, a czołowe role odgrywali w nim Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. KO „S” został podzielony na zespoły
robocze, które miały być partnerami do rozmów z władzami przy Okrągłym Stole. Do najważniejszych postulatów KO „S” należała zgoda na legalną działalność „Solidarności” (również rolniczej), zgoda na swobodę
zrzeszania się, liberalizacja ustawy o cenzurze, uzyskanie dostępu do środków masowego przekazu, posiadania własnej prasy, wprowadzenie reform gospodarczych. Wiosną 1989 r. w województwach tworzono
regionalne komitety obywatelskie „Solidarność”.
Nadal jednak nie było zgody na rozmowy z „Solidarnością” i jej legalizację wśród członków PZPR. Kierownictwo PZPR uzyskało ją w trakcie X Plenum KC PZPR (16-18 stycznia 1989 r.), w razie odmowy grożąc
dymisją.
6 lutego 1989 r. w wielkiej sali Pałacu Namiestnikowskiego (dziś Prezydenckiego) rozpoczęły się obrady
Okrągłego Stołu. Uczestniczyło w nim kilkaset osób ze strony władz i KO „S”, podzielonych na trzy zespoły
(gospodarki i polityki społecznej, pluralizmu związkowego i reform politycznych), dziewięć podzespołów
i trzy grupy robocze. Oprócz oficjalnych posiedzeń, liderzy obu stron spotykali się również nieformalnie w
podwarszawskiej Magdalence.
Władzom szczególnie zależało na uzyskaniu zgody opozycji na udział w wyborach parlamentarnych i
to w drodze wyborów niekonfrontacyjnych – z jedną listą i na podstawie wspólnego programu. Na to nie
zgodziła się jednak strona opozycyjno-solidarnościowa.
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Among the most important decisions resulting from the Round Table were: the opposition’s consent to participate in the elections in exchange for another legalisation of Solidarity; the restoration of the Senate, chosen in
a completely free election; to guarantee 35% of the seats in the Sejm (the lower chamber of the Polish Parliament)
for non-party candidates which were going to be filled as a result of a free electoral game, the remaining 65% were
left for PZPR activists and its allies from the government coalition; the next elections were to be completely free; to
liquidate the State Council and to restore the office of President that would be chosen by the National Assembly
(the joined chambers of Sejm and Senate). The prerogatives of the office were also defined; among others, it was
decided that the President would be head of the armed forces and would be also responsible for the internal and
external security of the country.
On April 5th the Round Table talks were finished, and several documents containing the most important decisions were signed.
Immediately after the Round Table talks a parliamentary election campaign was initiated. The opposition had
to organise everything from the outset. May 8th saw the first copy of “Gazeta Wyborcza”, which was edited by the
milieu of “Tygodnik Mazowsze”, the biggest underground newspaper of the 1980s (its last 290th issue was dated
April 12th, 1989).
The lists of the candidates to the Parliament were being prepared at the beginning of April, which was not
peaceful. The Solidarity opposition kept to the rule that there was one candidate for one seat, which turned out
to be an effective solution because in that way vote dispersion was avoided, and 161 candidates were chosen to
the Sejm (i.e. 35% of the seats for the non-party candidates) and 100 to the Senate, in their majority coming from
particular regions. In the regions the campaigns were run by the Citizens’ Committees, which were immediately
created in all the voivodships.
The confrontational character of the election was obvious from the very beginning, in spite of the fact that the
government candidates competed to win different seats than the Solidarity candidates. In the case of the Senate
the situation was different.
Officially nobody from the KO Solidarity called for crossing out PZPR candidates and their allies. Yet in practice,
it was often done at the local level, especially with reference to the National List with candidates from the PZPR,
the United People’s Party (ZSL), the Alliance of Democrats (SD) and other government parties and groups. The instructions how to vote were everywhere. It resulted from the fact that a partly free election was a new experience;
and there were elements of negative campaign, for example appeals to cross out candidates of the other side.
The representatives of the coalition also ran a negative campaign, for example they tried to discredit Solidarity
candidates reminding them their party past, accusing them of embezzling union funds, of being at the service of
the US Administration, of behaving in immoral ways. In one of the leaflets Jacek Kuroń (a candidate to the Sejm
from Warsaw) was called a ‘political prostitute’. On the other hand, on the day of the election Dr Włodzimierz
Mokry (a candidate form the Gorzów Voivodship), a Jagiellonian University worker, was attacked by ‘unknown
perpetrators’ for his Ukrainian origin with leaflets containing insulting contents: ‘any son of the bitch is better than
a Ukrainian Insurgent Army (Ukrainian: Українська Повстанська Армія, УПА; Ukrayins’ka Povstans’ka Armiya; UPA)
fighter’ (‘son of the bitch’ rhymes with ‘Ukrainian’ in Polish), and ‘Mokry! You shan’t get away with it!’ (which is a play
on words in Polish: ‘mokry’ means ‘wet’ and the Polish equivalent of ‘get away with something’ translated literally
means ‘leave unpunished, i.e. in a dry state’). Undoubtedly, the Security Service was used in such actions.
In the streets a poster battle was raging. The posters were stuck everywhere, even on the posters of the opposite side. The faces on the posters were often daubed and the posters themselves were torn off. A frequent practice
of MO (Citizens’ Militia or Civic Militia) functionaries or the local administration workers was to tear off the Solidarity
posters. There were even cases when young people who were sticking Solidarity posters were beaten (for example
in Gorzów Wielkopolski, Wałcz, Elbląg, Hrubieszów); some local offices of the Citizens’ Committees were broken
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Do najważniejszych ustaleń Okrągłego Stołu należały: zgoda opozycji na udział w wyborach w zamian
za powtórną legalizację „Solidarności”; przywrócenie Senatu, do którego wybory miały być całkowicie wolne; przyznanie 35% miejsc w Sejmie dla osób bezpartyjnych, które również miały być obsadzone w wyniku wolnej gry wyborczej, pozostałe 65% miejsc było przeznaczonych dla działaczy PZPR i jej sojuszników
z koalicji rządowej; kolejne wybory miały być już całkowicie wolne; zniesienie Rady Państwa i przywrócenie urzędu prezydenta, który miał być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe (połączony Sejm i Senat).
Uzgodniono także prerogatywy tego urzędu ustalając, że prezydent będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych,
będzie odpowiadał za zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo kraju.
5 kwietnia obrady Okrągłego Stołu zakończyły się podpisaniem kilku dokumentów zawierających najważniejsze ustalenia.
Natychmiast po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu rozpoczęła się kampania wyborcza do parlamentu.
Opozycja musiała zorganizować wszystko od podstaw. 8 maja zaczęła wychodzić „Gazeta Wyborcza”, którą
stworzyli dziennikarze „Tygodnika Mazowsze” – największego tytułu prasy podziemnej z lat 80. (jego ostatni 290 numer wyszedł z datą 12 kwietnia 1989 r.).
Na początku kwietnia układano już listy kandydatów do parlamentu, co nie przebiegało bezkonfliktowo. Strona opozycyjno-solidarnościowa przyjęła zasadę zgłaszania tylko jednego kandydata do mandatu,
co jak się miało okazać, było trafnym rozwiązaniem, gdyż w ten sposób uniknięto rozpraszania głosów.
Dlatego też wybrano 161 kandydatów do Sejmu (czyli 35% mandatów sejmowych przeznaczono dla osób
bezpartyjnych) i 100 do Senatu, w większości pochodzących z poszczególnych regionów. W regionach
kampanią kierowały komitety obywatelskie, które błyskawicznie powstały we wszystkich województwach.
Od początku ujawnił się jednak konfrontacyjny charakter wyborów i to pomimo iż do Sejmu działacze strony koalicyjno-rządowej ubiegali się o inne mandaty niż kandydaci KO „S” i nie konkurowali z sobą
o głosy wyborców (w przeciwieństwie do Senatu).
Oficjalnie nikt z kierownictwa KO „S” nie wzywał do skreślania kandydatów PZPR i jej sojuszników.
W praktyce jednak często nawoływano do tego na szczeblach lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do listy krajowej, z której kandydowali czołowi działacze PZPR, ZSL, SD i innych rządowych ugrupowań. W powszechnym obiegu były instrukcje jak głosować. Było to związane z nowym doświadczeniem, jakim były
częściowo wolne wybory, ale niekiedy zawierało elementy kampanii negatywnej, wzywającej do skreślania
kandydatów strony przeciwnej. Również przedstawiciele koalicji prowadzili kampanię negatywną: starano
się np. zdyskredytować kandydatów KO „S”, wypominając niektórym z nich partyjną przeszłość, zarzucając
defraudację pieniędzy związkowych, wykonywanie poleceń rządu USA, niemoralne zachowanie. Kandydującego do Sejmu w Warszawie Jacka Kuronia w jednej z ulotek określono jako „polityczną prostytutkę”.
Z kolei pracownika naukowego UJ dra Włodzimierza Mokrego (kandydującego na posła w woj. gorzowskim)
w dniu wyborów „nieznani sprawcy” zaatakowali za ukraińskie pochodzenie ulotkami o niewybrednej treści: „Lepszy każdy skurwysyniec, niż upowiec-Ukrainiec” oraz „Mokry! Na sucho ci to nie ujdzie!” Do wszystkich tych działań zapewne wykorzystywano Służbę Bezpieczeństwa.
Na ulicach rozgorzała prawdziwa bitwa na plakaty. Naklejano je masowo wszędzie, gdzie się dało, nawet na plakaty strony przeciwnej. Częstą praktyką były malunki na twarzach kandydatów lub wręcz zrywanie ich plakatów. Wielokrotnie plakaty KO „S” były usuwane przez funkcjonariuszy MO lub pracowników
administracji lokalnej. Zdarzały się również przypadki pobicia plakatujących młodych ludzi (np. w Gorzowie Wlkp., Wałczu, Elblągu, Hrubieszowie), a także włamywania się do siedzib komitetów obywatelskich
i niszczenia ich mienia (Gdynia), czy też założenia podsłuchu w siedzibie KO „S” (Słupsk). W treść plakatów
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into and the possessions inside damaged (Gdynia); in Słupsk the office of the Committee was bugged. Sometimes
the Censorship Office tried to interfere in the contents of posters (for example in the case of one of the candidates
from Radom). All such actions were a source of continual conflicts. The Citizens’ Committee had to protest.
A diversified and clever election campaign is considered to be the reason behind the electoral success of
Solidarity. Its candidates were a team, a ‘Wałęsa’s pack’, and the image of the Solidarity leader was made good
use of, especially in the photos of candidates and Wałęsa. Some posters referred to more universal values, and
to the Solidarity catchphrases from the 1980s. The historic nature of the election was being emphasised, which
was only partly free (35% to the Sejm and 100% to the Senate), yet it was the first time since 1947 that the Poles
had any choice at all.
A real hit of the Solidarity campaign was a poster referring to «High Noon», a well-known American Western film starring Gary Cooper, as a sheriff. The poster was created by Tomasz Sarnecki, a graphics student of
the third year from the Warsaw Academy of Fine Arts (ASP); it symbolised the return of the ‘righteous man’, i.e.
the Solidarity candidates; in his hand instead of a revolver the sheriff had a piece of paper with an inscription
‘Wybory’ (Election), and in his waistcoat lapel there was the logo of Solidarity.
As it was hardly possible to reach the electorate through the mass media (they were just being created
during the campaign) the most important way of communication between the Solidarity candidates and the
voters were rallies. The typical feature of such rallies was that all the Solidarity candidates from the district in
question appeared together. They were backed up by celebrities or Solidarity activists (e.g. by Zbigniew Bujak
and Władysław Frasyniuk, who decided not to run for the Parliament, yet they supported the campaign going
around the country and participating in the rallies), or by actors, who also jointed in the campaign (first of all
appearing in TV programmes sponsored by Solidarity).
The campaign of the government and its allies – PZPR, ZSL, SD, the PAX Association, PZKS (Polski Związek
Katolicko-Społeczny, English: the Polish Catholic-Social Association), UChS (Unia Chrześcijańsko-Społeczna, English: the Christian-Social Union) – went in the atmosphere of fundamental changes in their ranks. As far as the
election to the Senate was concerned it was quite common that the party discipline was constantly broken,
as many activists ran for the Senate seats without any party recommendation; it was caused by the ambitions
of many local political activists. There were only 100 Senate seats and there were as many as 416 government
coalition’s candidates; whereas the Solidarity side entered exactly 100 candidates. Consequently, votes given
to the government coalition’s candidates were spread out on more people. In the case of the election to the
Sejm both the sides entered more candidates than the number of seats (the seat was won by the candidate
who had received the most votes). But it did not make much difference as in the case of the election to the
Senate because the proportion had already been settled.
The government coalition assumed that its campaign would be intensified in the last phase, and that a
stronger voice at the end would influence the electorate in a decisive way. That assumption turned out to be
wrong, and the government campaign not strong enough.
The 425 Sejm seats were divided into 108 electoral districts; the remaining 35 had been allocated as a National List, an all-Poland list created for the leaders of the coalition groupings. To get a Sejm seat the candidates
had to win 50% of the votes in all the country (and not only in one district). The underlying aim of the National
List was to guarantee some seats for the coalition’s leaders. It turned out to be a disastrous assumption as the
candidates from the National List were generally crossed out, and another round had not been anticipated.
In addition to Solidarity some other milieux had decided to participate in the election. After the Citizens’
Committee the second biggest grouping was the Confederation of Independent Poland (KPN), a party that in
1989 celebrated its 10th anniversary. The Working Group of the National Committee NSZZ (Independent SelfGoverning Trade Union) Solidarity (a group of union activists in conflict with Lech Wałęsa; they did not recognise the legality of the Round Table talks) also wanted its candidates to get some seats in the new Parliament;
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niekiedy próbowała ingerować cenzura (np. miało to miejsce w przypadku jednego z plakatów kandydatów z Radomia). Powodowało to iskrzenie i stałe konflikty. Stały się one nawet przedmiotem ostrych protestów ze strony KO „S”.
Uważa się, że jedną z głównych przyczyn sukcesu wyborczego KO „S” była urozmaicona i przemyślana kampania wyborcza. Kandydatom nadano charakter zespołu, czyli „drużyny Wałęsy”, co podkreślano
poprzez wykorzystanie wizerunku szefa „Solidarności” oraz wspólne z nim zdjęcia kandydatów. Poza tym
opracowano szereg plakatów odwołujących się do uniwersalnych wartości, a także haseł głoszonych przez
„Solidarność” w latach 80. Podkreślano historyczność wyborów, które wprawdzie były tylko częściowo wolne (w 35% do Sejmu i w 100% do Senatu), jednak po raz pierwszy od roku 1947 Polacy mieli wpływ na ich
wynik.
Prawdziwym przebojem kampanii wyborczej KO „S” był plakat odwołujący się do znanego westernu
pt. „W samo południe” z Garym Cooperem w roli głównej. Plakat został opracowany przez studenta III roku
grafiki warszawskiej ASP Tomasza Sarneckiego. Symbolizował on powrót człowieka prawego, czyli kandydatów „Solidarności”. Widoczny na plakacie szeryf zamiast rewolweru trzyma w ręce kartkę z napisem „Wybory”, a w klapie kamizelki ma znaczek „Solidarności”.
Wobec braku szerszego dostępu do wyborców za pośrednictwem mediów, te dopiero tworzyły się
w czasie kampanii, najważniejszym sposobem komunikowania się kandydatów KO „S” do parlamentu z wyborcami były wiece. Przyjęto zasadę, że będą na nich występowali wszyscy kandydaci KO „S” z danego okręgu. Często byli oni wspierani przez znane postaci życia publicznego, np. działaczy „Solidarności” (Zbigniew
Bujak i Władysław Frasyniuk zdecydowali się nie ubiegać o mandaty, jednak kampanię aktywnie wspomagali, jeżdżąc po kraju i uczestnicząc w wiecach) lub też aktorów, którzy również licznie włączyli się w kampanię,
przede wszystkim występując w programach telewizyjnych KO „S”.
Kampania ugrupowań koalicyjno-rządowych (PZPR, ZSL, SD, PAX, PZKS, UChS) przebiegała w atmosferze daleko idących zmian w ich szeregach. Cechą charakterystyczną wyborów do Senatu było powszechne
łamanie dyscypliny partyjnej i ubieganie się o mandaty senatorskie także tych działaczy, którzy nie mieli
rekomendacji partii. Było to spowodowane ambicjami wielu lokalnych działaczy politycznych. Do walki
o 100 mandatów senatorskich koalicja wystawiła aż 416 kandydatów (podczas gdy KO „S” 100). W konsekwencji głosy oddawane na osoby z koalicji rozkładały się na więcej osób. W przypadku wyborów do Sejmu
formacje koalicyjne zgłaszały po kilku kandydatów (mandat uzyskiwał ten, który otrzymał największą ilość
głosów). Nie miało to jednak takiego znaczenia jak w przypadku Senatu, gdyż i tak mandat musiał uzyskać
członek danego ugrupowania koalicyjnego.
Koalicja założyła, że jej kampania zostanie zintensyfikowana w ostatnim okresie przedwyborczym. Przyjęto, że głos donośniejszy na końcu kampanii będzie miał większy wpływ na wyborców. Okazało się to
założeniem błędnym, a kampania koalicji nie była dostatecznie rozwinięta.
425 mandatów poselskich zostało podzielonych na 108 okręgów wyborczych. Pozostałe 35 przypadło
na listę krajową – listę ogólnopolską stworzoną dla liderów ugrupowań koalicyjnych. Aby umieszczeni na
niej politycy uzyskali mandaty poselskie, trzeba było uzyskać 50% głosów liczonych w skali całego kraju
(a nie poszczególnych okręgów). Celem utworzenia listy krajowej było ułatwienie uzyskania foteli poselskich liderom koalicji. Okazało się to złym założeniem, gdyż osoby z listy krajowej były masowo skreślane,
a dla listy tej nie przewidziano drugiej tury.
Oprócz „Solidarności” na udział w wyborach zdecydowały się inne środowiska. Najwięcej kandydatów
po KO „S” wystawiła Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – partia, która w roku 1989 obchodziła 10.
rocznicę swojego istnienia. O miejsca w parlamencie zabiegała również Grupa Robocza Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” (grupa działaczy związkowych skonfliktowanych z Lechem Wałęsą na tle zasadności
rozmów z władzami przy Okrągłym Stole). Jej kandydaci zarejestrowali się w Szczecinie, Łodzi i Wrocławiu.
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its candidates registered in Szczecin, Łódź and Wrocław; the Working Group condemned the elections, nevertheless they decided to participate because boycotting the elections they would have supported the PZPR.
There were still other groupings participating in the elections: the Real Politics Union (UPR) and numerous
independent representatives; for example, in Wrocław there appeared a candidate for a Senate seat called
‘Major’ Waldemar Fydrych, creator of ‘Orange Alternative’, an underground protest movement.
The following groupings took an extremely negative attitude towards the elections: ‘Fighting Solidarity’,
the Polish Socialist Party – Democratic Revolution (PPS-RD), the Polish Independence Agreement (PPN), the
Liberal-Democratic Party (LDP) ‘Independence’, and the Federation of Fighting Youth (FMW). Kornel Morawicki, leader of ‘Fighting Solidarity’, thought that the best way of expressing opposition to communism was to
boycott the elections. Participating in the elections was considered to be some kind of legalisation of the PRL
authorities. Professor Zbigniew Brzeziński and Jan Nowak-Jeziorański appealed to those groups to lift their
boycott. The latter said in ‘Gazeta Wyborcza’: “For the first time the society has a chance to demonstrate its own
strength. The boycott means writing that chance off. Everyone who abstains from participating in the elections
actually votes against Solidarity and against Poland” (a quotation from P. Codogni).
The elections of June 4th demonstrated that there was no room for a ‘third force’. The plebiscite-like character of the elections was the reason why the majority of votes went to the KO ‘S’ candidates. In the election to
the Senate only one seat fell to someone from outside the Solidarity movement.
Undoubtedly, the support for Solidarity given by the clergy, especially lower-ranking, influenced the results
of the elections. Candidates from other parties and groups also sought the support of the Catholic Church;
including the independent ones from outside the KO ‘S’. The Catholic Church support for the Citizens’ Committee ‘Solidarity’ became particularly visible when signatures were being collected required to put forward a
candidate. The tables with the lists were often placed near churches, which greatly facilitated gathering the required number of signatures. Sometimes it led to conflicts between different campaign teams of independent
candidates who collected signatures in the same place and at the same time. Announcements and slogans of
the KO ‘S’ were often placed in the vicinity of churches. Sometimes the Church lent the KO ‘S’ its print shops. The
Church also played an important role in the first phase of the campaign (especially in smaller towns and villages), when the Citizens’ Committees were being created. The Church from its pulpits made announcements
about organising new committees; quite often activists of the Citizens’ Committees met inside the buildings
belonging to the Church. Among the appeals launched by the Polish bishops the most memorable will be the
one made by Ignacy Tokarczuk, the Przemyśl Ordinary, who said: “You must know how God would vote in these
elections” (a quotation from P. Codogni).
According to the contract agreed on at the Round Table 156 seats in the Sejm should go to the PZPR candidates (and 17 from the National List), 67 (and 9) to the ZSL, 24 (and 3) to the SD, 7 (and 3) to the PAX, 6 (and 2)
to the PZKS. Altogether it was 65% of all the Sejm seats (37,6% to the PZPR). The remaining 161 seats were left
for the non-party candidates (35%). The candidates should be placed on the list alphabetically. The election
was obviously not free, nevertheless the fact that a high number of seats were guaranteed for candidates from
outside the party and the fact that the surnames were arranged alphabetically made a significant difference in
comparison to any previous elections.
The election to the Senate was based on the majority statute. The country had been divided into electoral
districts, identical with the division into voivodships. There were two Senate seats to get in each district, with
the exception of the two most populous ones – the Warsaw and Katowice voivodships – where there were
three seats to get. The election was completely free (within the agreed on limits), and the candidates who had
obtained the most votes won.

18

Ugrupowania te wprawdzie potępiały wybory jako niedemokratyczne, jednak zdecydowały się na udział
w nich, uznając, że bojkot oznaczałby w praktyce poparcie dla PZPR.
Oprócz tych ugrupowań w wyborach wzięła udział Unia Polityki Realnej oraz liczni przedstawiciele środowisk niezależnych. Na przykład we Wrocławiu o mandat senatora ubiegał się twórca happeningowej
Pomarańczowej Alternatywy „Major” Waldemar Fydrych.
Skrajnie niechętną postawę wobec wyborów przyjęły m. in. „Solidarność Walcząca”, Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, Liberalno-Demokratyczna
Partia „Niepodległość” oraz Federacja Młodzieży Walczącej. Kornel Morawiecki – lider „Solidarności Walczącej” sądził, że najlepszą formą sprzeciwu wobec komunizmu będzie zbojkotowanie wyborów. Uważano, że
uczestnicząc w wyborach zalegalizuje się tym samym władze PRL. Do rezygnacji z bojkotu wzywali te ugrupowania m. in. prof. Zbigniew Brzeziński i Jan Nowak-Jeziorański. Ten ostatni na łamach „Gazety Wyborczej”
powiedział: „Po raz pierwszy społeczeństwo ma możliwość zademonstrowania własnej siły. Bojkot tę szansę
przekreśla. Każdy, kto się wstrzyma od udziału, będzie głosował w gruncie rzeczy przeciwko »Solidarności«
i przeciwko Polsce” (cyt. za P. Codogni).
Wybory z 4 czerwca pokazały, że nie było miejsca na „trzecią siłę”. Plebiscytowy charakter wyborów spowodował, że większość głosów przypadła kandydatom KO „S”. W wyborach do Senatu mandat uzyskała
tylko jedna osoba spoza tego ugrupowania.
Niewątpliwie wpływ na wyniki wyborów miało poparcie, jakiego KO „S” udzieliło duchowieństwo,
zwłaszcza niższego szczebla. O poparcie Kościoła katolickiego zabiegali zresztą kandydaci także innych
ugrupowań lub startujący do wyborów kandydaci bezpartyjni nienależący do KO „S”. Sprzyjanie Komitetowi
Obywatelskiemu „Solidarność” stało się widoczne zwłaszcza przy okazji zbierania podpisów wymaganych
do zgłoszenia kandydatury. Stoliki z listami poparcia były często rozmieszczane w pobliżu kościołów, co
ułatwiało zebranie wymaganej liczby podpisów. Czasem też prowadziło do konfliktów pomiędzy sztabami
wyborczymi kandydatów bezpartyjnych zbierających podpisy w tym samym czasie i miejscu. Okolice kościołów były często wykorzystywane dla zamieszczania ogłoszeń i haseł propagandowych KO „S”. Niekiedy
Kościół udostępniał KO „S” swoją bazę poligraficzną. Odegrał także rolę w pierwszej fazie kampanii (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach), kiedy dopiero komitety obywatelskie powstawały. Z ambon ogłaszano
komunikaty o organizowaniu się komitetów, wielokrotnie również udostępniano lokale, w których spotykali się działacze komitetów obywatelskich. Wśród apeli biskupów najbardziej pamiętne stało się wezwanie
ordynariusza przemyskiego Ignacego Tokarczuka, który powiedział: „Chyba wiecie, jak w tych wyborach
głosowałby Pan Bóg” (cyt. za P. Codogni).
W wyniku uzgodnionego przy Okrągłym Stole kontraktu w wyborach do Sejmu dla PZPR przeznaczono
156 mandatów (i 17 z listy krajowej), ZSL 67 (i 9), SD (24 (i 3), PAX 7 (i 3), UChS 6 (i 2), PZKS 4 (i 1). Stanowiło
to 65% miejsc w Sejmie (w tym 37,6% dla PZPR). Pozostałe 161 mandatów przeznaczono dla osób bezpartyjnych (35%). Kandydaci mieli być na listach umieszczani w kolejności alfabetycznej. Nie były to oczywiście wybory wolne, jednak oddanie dla osób bezpartyjnych dużej liczby mandatów i umieszczanie nazwisk
w kolejności alfabetycznej było znaczącą różnicą w stosunku do wyborów wcześniejszych.
W przypadku wyborów do Senatu zastosowano ordynację większościową. Kraj podzielono na okręgi
wyborcze odpowiadające województwom. W każdym z nich do zdobycia były dwa mandaty senatorskie,
a w dwóch najliczniejszych województwach (warszawskie i katowickie) – po trzy. Wybory były całkowicie
wolne, a zasadą było, iż osoby z największą liczbą głosów uzyskiwały mandat.
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To get a seat the candidate had to obtain at least 50% of valid votes. If that level had not been achieved
there was a second round (on June 18th), in which there were just two candidates, the ones who had obtained
the most votes in the first round. In order to enter a candidate it was necessary to gather 3,000 signatures,
which added life to the elections.
The State Electoral Commission (PKW) monitored the elections, in the regions there were Voivodship Electoral Commissions; in their composition there were also persons designated by the KO ‘S’. In addition to that
the polling stations were controlled by returning officers also designated by the KO ‘S’.
The first round of the election took place on Sunday, June 4th, 1989, and it went rather peacefully. On the
morning of June 5th the preliminary results were already known. The degree of the success of the KO ‘S’ was
very great; its candidates got 160 seats (out of 161) to the Sejm, and 92 to the Senate. All the KO ‘S’ candidates
who had not won the seat in the first round passed to the second one. At the same time the candidates of the
government coalition did not gain a single seat in the Senate, and only five candidates won a seat (out of 399)
in the first round. In the morning the bitterness of defeat was already visible in the ranks of the coalition. A
search for the guilty of the defeat was begun; ordinary party members blamed the PZPR leaders for it. Later
when the elections were assessed from a wider perspective it was noticed that the coalition candidates won
one third of the votes, i.e. quite a lot, and it was the mechanism of the election statute that brought about the
unsuccessful result.
What surprised the observers was the low voter turnout, which was at the level of 62.11%. Taking into consideration the uniqueness of the elections it was not a good result. Unexpectedly, almost the whole National
List was lost. Out of the 35 candidates on the List only two won a seat: Mikołaj Kozakiewicz (ZSL) and Adam
Zieliński (PZPR), president of the Supreme Administrative Court. The latter was said to have been chosen only
because his surname was at the bottom of the list, the voters crossed out the whole list from top to bottom
and some of them did it carelessly.
On June 18th, 1989 the second round was held. There were 262 seats to win in the Sejm and eight in the
Senate. Only the candidates who had received the best two results competed for the seats. There was another
problem with the 33 ‘unoccupied’ seats from the National List. Finally, an agreement was reached and the seats
were divided among the districts; and only the coalition candidates might run for them.
The second round had a very low voter turnout, 25.1%. The final results were as follows: PZPR – 173 seats;
KO ‘S’ – 161 (all the seats for non-party candidates); ZSL – 76; SD – 27; PAX – 10; UChS – 8; PZKS – 5. In the election to the Senate 99 seats were won by the KO ‘S’ candidates and one seat was won by a local businessman
from the Piła Voivodship.
The June elections brought about many changes. Although the KO ‘S’ had not won the parliamentary majority (because it was impossible) it was the indisputable winner. The extent of support for the KO ‘S’ was completely unexpected and so was the fact that the Senate had been dominated almost completely by the KO ‘S’.
Just a few days after the first round there appeared suggestions about the possibility that the KO ‘S’ might be
among the groups that were going to form a new government. It came as a surprise to the members of the
KO ‘S’, who had been persecuted not long before, and were going to the Parliament convinced they would
occupy the opposition benches. On the other hand, the KO ‘S’ activists realised that the authorities were still
controlling the state structures: the army, the security service and the administration. Gradually, a solution was
becoming clear, which on July 3rd in “Gazeta Wyborcza” Adam Michnik, its editor-in-chief and an MP of the KO
‘S’, put forward in the title of his article: “The Presidents – yours, and the Prime Minister – ours”.
In the Parliament the deputies (members of the Sejm, the lower chamber of the Parliament) and the senators from the KO ‘S’ lists created the Citizens’ Parliamentary Club (OKP). One of the first of their decisions was an
attitude towards the appointment of General Wojciech Jaruzelski as President. Many of the OKP members did
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Aby uzyskać mandat, trzeba było otrzymać powyżej 50% głosów ważnych. W przypadku nieuzyskania
takiego odsetka przewidziano drugą turę głosowania (wyznaczoną na 18 czerwca), do której trafiali tylko
dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Aby zarejestrować swoją kandydaturę do wyborów, konieczne
było zebranie 3 tys. podpisów, co w znacznym stopniu wymusiło ożywioną kampanię wyborczą.
Nad przebiegiem wyborów czuwała Państwowa Komisja Wyborcza, a w regionach wojewódzkie komisje wyborcze, do których weszły również osoby zgłoszone przez KO „S”. W lokalach wyborczych dodatkowo
wybory były kontrolowane przez mężów zaufania pochodzących z KO „S”.
Pierwsza tura wyborów odbyła się w niedzielę 4 czerwca 1989 r. Głosowanie przebiegało w miarę spokojnie. Nad ranem 5 czerwca znane były już wstępne wyniki wyborów. Rozmiary sukcesu KO „S” były znaczące. Jego kandydaci zdobyli 160 mandatów na 161 możliwych do Sejmu i 92 do Senatu. Wszyscy kandydaci
KO „S”, którzy nie uzyskali mandatów w pierwszej turze, przeszli do tury drugiej. Jednocześnie kandydaci
koalicji nie zdobyli żadnego miejsca w Senacie, a mandaty poselskie w pierwszym podejściu uzyskało zaledwie 5 osób (na 399 możliwych). Rano w szeregach koalicji widoczna była już gorycz przegranej. Stopniowo zaczęto domagać się rozliczenia winnych, za co partyjne „doły” obarczały kierownictwo PZPR. Dopiero
w ocenie wyborów z większej perspektywy czasowej dostrzeżono, że kandydaci koalicji uzyskali ok. 1/3
głosów (czyli całkiem sporo), a tylko mechanizm przyjęty w ordynacji spowodował tak słaby rezultat.
Zaskoczeniem dla obserwatorów była stosunkowo niska frekwencja wyborcza. Wyniosła ona 62,11%, co
jak na wyjątkowość tych wyborów nie było dobrym wynikiem. Niespodziewanie prawie w całości przepadła lista krajowa. Ze znajdujących się tu 35 osób wystarczające poparcie do uzyskania mandatu otrzymały
tylko dwie osoby: Mikołaj Kozakiewicz (ZSL) oraz Adam Zieliński (PZPR) – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. O tym drugim mówiło się, że mandat uzyskał tylko dlatego, że jego nazwisko znalazło się na
końcu listy i było często „niedokreślone” przez wyborców, którzy przekreślali listę krajową na krzyż, od góry
do dołu.
18 czerwca 1989 r. odbyła się druga tura wyborów. Były w niej do zdobycia 262 mandaty do Sejmu i 8 do
Senatu. Rywalizacja o te miejsca toczyła się już tylko pomiędzy tymi, którzy uzyskali dwa najlepsze wyniki
w pierwszej turze. Ponadto pojawił się problem z 33 nieobsadzonymi mandatami z listy krajowej. W rezultacie z trudem uzyskanego porozumienia pomiędzy działaczami KO „S” a władzami ustalono, że mandaty te
zostaną rozdzielone pomiędzy okręgi. Mogli się o nie ubiegać tylko kandydaci strony koalicyjno-rządowej.
II tura odbyła się przy niskiej frekwencji – 25,1%. Ostateczne wyniki wyborów były następujące: PZPR
– 173 posłów, KO „Solidarność” – 161 (wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych), ZSL – 76, SD
– 27, Stowarzyszenie PAX – 10, UChS – 8, PZKS – 5. W wyborach do Senatu mandaty uzyskało 99 kandydatów KO „S” . Tylko w woj. pilskim jeden mandat zdobył lokalny biznesmen.
Wybory czerwcowe niosły za sobą wiele zmian. Choć KO „S” nie zdobył większości parlamentarnej (ponieważ nie mógł), był niekwestionowanym ich zwycięzcą. Niespodziewane były przede wszystkim skala
uzyskanego poparcia i opanowany prawie w całości Senat. Już w kilka dni po I turze ze strony władz pojawiły się sugestie, że KO „S” może należeć do ugrupowań formujących nowy rząd. Było to sporym zaskoczeniem dla ludzi KO „S”, którzy jeszcze niedawno byli prześladowani, a do parlamentu szli z myślą o zajęciu ław
opozycyjnych. Z drugiej strony działacze KO „S” zdawali sobie doskonale sprawę, iż władze nadal kontrolowały struktury państwowe: wojsko, bezpieczeństwo i administrację. Stopniowo klarowało się rozwiązanie.
3 lipca redaktor naczelny i poseł KO „S” Adam Michnik na łamach „Gazety Wyborczej” w artykule, którego
tytuł oddawał sens proponowanego rozwoju sytuacji, zaproponował: „Wasz prezydent, nasz premier”.
Posłowie i senatorowie z list KO „S” utworzyli w parlamencie Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP). Jedną z pierwszych decyzji, jaką musieli podjąć, było stanowisko wobec wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego
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not want to vote for his candidature. An objection against the author of the martial law was also raised by milieux from outside the Parliament. On July 19th, 1989 the National Assembly chose the head of the State. General Jaruzelski received 270 votes, 233 were against and 34 abstained. The general became President thanks
to some OKP MPs.
In August 1989 President W. Jaruzelski – after an unsuccessful attempt to form a government by Czesław
Kiszczak – entrusted Tadeusz Mazowiecki with the mission of forming a new government. On September 12th
the government composed of ministers from OKP, PZPR, ZSL and SD was sworn in. Tadeusz Mazowiecki was
the first non-communist prime minister in the post-war history of Poland.
The June elections were an important element of the demise of the PRL. For the first time in the post-war
history the authorities dared to hold elections that gave the people freedom of choice, even though the freedom was not total. As a result, the elections revealed the fact that the PZPR and its allies had no legitimisation
of power. The KO ‘S’ did not assume the whole power only because of the stipulations of the electoral statute
agreed on at the Round Table.
The next stages of the PRL dismantling were: forming Tadeusz Mazowiecki’s government, the change of the
country’s name from the PRL to the Polish Republic, the change of the national emblem and return to an eagle
in a crown (since December 31st, 1989), the end of the PZPR and the liquidation of the Security Service (1990).
Especially the Security Service (still under control of Czesław Kiszczak, a minister in Tadeusz Mazowiecki’s government) was attacked by the opposition, which was related with its previous activity.
The defeat suffered by the PZPR in the June elections inflicted by Solidarity caused a deep crisis and later
led to the dissolution of the party. In turn, it caused some changes in Solidarity. When the common enemy
disappeared the OKP began to polarise, and so did other groups within the Solidarity movement but outside
the Parliament. The year 1990 saw the first free presidential election, which divided the Solidarity movement
into the group supporting Lech Wałęsa and the one supporting Tadeusz Mazowiecki. The ‘upstairs’ war – the
term invented by Lech Wałęsa – led to a permanent division of the Solidarity movement.
The June 1989 elections were the culmination of the processes started in the mid-1980s. They turned out
to be a kind of gateway between the PRL and the sovereign Third Republic of Poland. According to Henryk
Głębocki after imposing martial law a significant part of the Polish society became distrustful of the authorities,
but on the other hand distanced themselves from the ideas preached by Solidarity; he thinks that the June
elections was only a voice of protest against the communist system, and the voters voted for the KO ‘S’ to take
their humiliation suffered earlier out on it rather than to identify with the Solidarity ideas. That phenomenon
was not perceived then, it became more visible in the second round of the presidential election in 1990, in
which appeared an unknown businessman of Polish origin at the expense of Tadeusz Mazowiecki.
The election was a starting point for many reforms, which were generally called ‘a transformation of the
regime’. Poland started to change radically and to approach the Western world. During the martial law it was
considered unrealistic to dream about even the Finlandisation of Poland (that is to say restricting the Polish foreign policy by the USSR in return for the lack of intervention in the internal policy and a possibility of shaping
its own economic policy). After the June elections nobody thought about Finlandisation, as Poland’s becoming
a member of NATO and the European Union seemed quite realistic. The process of admission took a few years,
but ended in success. It was actually started in June 1989.
The Round Table and the ‘contract’ elections began the process which at the national level restored sovereignty, and at a personal level freedom for the citizens. They were also a beginning of the Autumn of the East
European Nations. Encouraged by what happened in Poland the inhabitants of other ‘People’s Democracies’
started to get rid of their communist authorities and to break free of the Soviet dependence. When on the night
of November 9th, 1989 the Germans knocked down the wall in Berlin, the Poles had had a non-communist prime
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na prezydenta. Wielu członków OKP nie chciało na niego głosować. Swój sprzeciw wobec autora stanu wojennego wyrażały również środowiska pozaparlamentarne. 19 lipca 1989 r. Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru głowy państwa. Gen. Wojciech Jaruzelski uzyskał 270 głosów, przy 233 przeciw i 34 wstrzymujących się. Wybór był możliwy dzięki postawie niektórych parlamentarzystów z OKP.
W sierpniu 1989 r. prezydent W. Jaruzelski, po nieudanej misji utworzenia gabinetu przez Czesława Kiszczaka, powierzył misję sformowania rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu. 12 września rząd mający ministrów
z OKP, PZPR, ZSL i SD został zaprzysiężony. Tadeusz Mazowiecki stał się pierwszym niekomunistycznym
premierem w powojennej historii PRL.
Wybory czerwcowe okazały się istotnym elementem rozpadu PRL. Władze po raz pierwszy w powojennej historii odważyły się przeprowadzić wybory, które nie były wprawdzie wolne, ale i tak zawierały w sobie
dużą możliwość wyboru. W rezultacie obnażyły brak posiadania przez PZPR i jej sojuszników legitymacji do
sprawowania władzy. Tylko przyjęte przy Okrągłym Stole warunki ordynacji wyborczej sprawiły, że KO „S”
nie przejął całej władzy.
Kolejnymi etapami demontażu PRL były m. in. powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, zmiana nazwy
kraju z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską, zmiana godła państwowego i powrót do orła
w koronie (od 31 grudnia 1989 r.), koniec działalności PZPR i likwidacja Służby Bezpieczeństwa (1990 r.). Zwłaszcza Służba Bezpieczeństwa (nadal kontrolowana przez ministra w rządzie T. Mazowieckiego – Cz. Kiszczaka) była
przedmiotem licznych ataków ze strony opozycji, co wiązało się z jej działalnością w okresie wcześniejszym.
Pokonanie przez „Solidarność” w czerwcowych wyborach głównego przeciwnika, jakim była PZPR, spowodowała głęboki kryzys i w konsekwencji rozwiązanie partii. Natomiast gdy zabrakło wspólnego wroga,
rozpoczął się również proces polaryzacji w obrębie Obywatelskiego Kluby Parlamentarnego, a także środowisk pozaparlamentarnych, wywodzących się z „Solidarności”. W roku 1990 odbyły się pierwsze wolne
wybory prezydenckie, które doprowadziły do podziału obozu „Solidarności” na popierających Lecha Wałęsę
i Tadeusza Mazowieckiego. „Wojna na górze” – jak proces ten został nazwany przez Lecha Wałęsę – doprowadziła do trwałego podziału tego obozu.
Wybory czerwcowe 1989 r. były zwieńczeniem procesów zachodzących już od połowy lat 80. Okazały
się swoistą bramą pomiędzy PRL a suwerenną III Rzeczpospolitą. Zdaniem historyka Henryka Głębockiego znaczna część polskiego społeczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego nabrała nieufności wobec
władz, ale z drugiej strony zdystansowała się od idei głoszonych przez „Solidarność”. Uważa on, że wybory
czerwcowe były jedynie głosem sprzeciwu wobec panującego systemu komunistycznego, a głosujący na KO
„S” w ten sposób odreagowali upokorzenia, jakich doznali wcześniej ze strony władz, lecz nie było to wyrazem utożsamiania się z ideami „Solidarności”. Zjawiska tego wówczas nie dostrzeżono, stało się ono dopiero
bardziej widoczne w drugiej turze wyborów prezydenckich w roku 1990, do której obok lidera „Solidarności”
Lecha Wałęsy, kosztem premiera Tadeusza Mazowieckiego, dostał się mało znany polonijny biznesmen.
Wybory stały się punktem wyjścia do szeregu reform, określanych ogólnie jako transformacja ustrojowa.
Polska zaczęła się radykalnie zmieniać i zmierzać w kierunku struktur zachodnich. W okresie stanu wojennego za nierealne uchodziły marzenia o choćby „finlandyzacji” Polski (czyli ograniczenie przez ZSRR polityki
zagranicznej Polski w zamian za brak interwencji w politykę wewnętrzną i możliwość swobodnego kształtowania np. spraw gospodarczych). Po wyborach czerwcowych nikt już nie myślał o „finlandyzacji”, gdyż całkiem realne wydawało się wejście do Paktu Północnoatlantyckiego i integracja z Unią Europejską. Proces ten
przebiegał wiele lat, ale zakończył się pomyślnie. Faktycznie rozpoczęto go właśnie w czerwcu 1989 r.
Okrągły Stół i wybory kontraktowe zapoczątkowały proces, który na poziomie kraju przyniósł suwerenność, a w wymiarze osobistym wolność obywateli. Stały się także początkiem Jesieni Narodów Europy
Wschodniej. Zachęceni rozwojem sytuacji w Polsce mieszkańcy innych „demoludów” zaczęli pozbywać się
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minister for two months and a government introducing reforms. And all that happened as a result of bloodless
actions, which was not the only option. That is why the Round Table and its consequences in the form of the
June elections are generally considered a great success of the Poles and Poland. The author of this text shares
this opinion. However, there are others who perceive the whole process as something negative, and treat the
Round Table talks as a conspiracy of the elites: the communists and the Solidarity movement under the patronage of the Security Service. They see the Magdalenka talks as the symbol of that conspiracy. The differences in
assessing the Round Table talks and all other spectacular events such as knocking down the Berlin Wall are the
reason why the chance to commemorate those events in collective consciousness (non only in the Polish one) as
vital elements leading to freedom in the communised part of Europe have been lost as it seems irretrievably.
The economic reforms implemented at the beginning of 1990, called colloquially ‘the Balcerowicz’s plan’,
initiated introducing Poland into the group of the liberal countries with a free market economy. In addition to
many positive phenomena resulting from the reforms they brought about bankruptcy of many enterprises and
unemployment, the phenomena that had been unknown in the PRL. It was especially felt by the inhabitants
of the PGR villages (PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne, English: State Agricultural Farm). After several years
Marcin Król – in 1989 the editor-in-chief of the quarterly “Res Publica”, which promoted liberalism – assessed
his own views of that period in one blunt and bitter phrase: “We were stupid”. After several years it turned out
that FREEDOM that was introduced in June 1989 cost quite a lot. Yet, the transformation was necessary so that
Poland becoming a European Union and NATO member state could belong to the group of democratic and
highly developed countries.
***
The majority of those events have been richly documented in the materials kept in the state archives. On
the one hand there are a lot of such materials, on the other they do not depict all the aspects. For obvious reasons as far as the quantity is concerned the records documentation is dominant, there are a lot of announcements, posters; photos are the least numerous group. Marek Kietliński writes in a more detailed way on what
can be found in the state archives. That is why in some cases at the exhibition an element or a person that is
important for 1989 might be missing, yet it might result from the lack of the proper materials in the state archives or the other archives participating in the preparations for the exhibition.
The exhibition is composed of several parts where the following things have been presented: an introduction, which shows the starting point, i.e. the Martial Law Poland; next, a turning point, which led to the
liberalisation of the law and the decriminalisation of the opposition activity, as well as the events of 1987-1988
that led to the talks with the authorities at the Round Table (“Towards the Elections”); creating the Citizens’
Committee ‘Solidarity’ at Lech Wałęsa; the course of the Round Table talks; recreating the NSZZ ‘Solidarity’;
some confrontational aspects of the electoral campaign; the campaign of the victorious side, i.e. the KO ‘S’;
the campaign of the defeated side, i.e. the government coalition; participating or boycotting the elections by
opposition groupings that had not participated in the Round Table talks; the attitude of the Catholic Church
towards the elections; the organisation, the course and the results of the elections and the consequences of
the June elections in the political life of the country.
Whenever it was possible in the captions beneath the photos there are surnames of their authors. In some
cases the surnames were not known.

Dariusz A. Rymar
The State Archives in Gorzów Wlkp.
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komunistycznych władz i uwalniać od radzieckiej zależności. Kiedy w nocy z 9 na 10 listopada 1989 r.
w Berlinie Niemcy obalili mur dzielący to miasto, Polacy już od dwóch miesięcy mieli niekomunistycznego
premiera i rząd pracujący nad reformami. A wszystko to dokonało się na drodze bezkrwawych działań, co
wcale nie musiało mieć miejsca. Dlatego przez wielu i Okrągły Stół, i jego następstwa w postaci wyborów
czerwcowych są uważane za wielki sukces Polski i Polaków. Inni jednak postrzegają ten proces negatywnie,
a podjęte rozmowy przy Okrągłym Stole traktują jako zmowę elit: komunistycznej i części „Solidarnościowej”
pod patronatem Służby Bezpieczeństwa, czego symbolem stały się rozmowy w Magdalence. Wobec braku
zgody co do oceny znaczenia rozmów Okrągłego Stołu, a także braku jakiegoś spektakularnego zdarzenia (jak np. wyburzenie muru w Berlinie), utracono – jak się wydaje – bezpowrotnie szansę na utrwalenie
tych przemian w szerszej (pozapolskiej) świadomości jako istotnych elementów prowadzących do wolności
w skomunizowanej części Europy.
Wprowadzone na początku roku 1990 reformy gospodarcze, potocznie zwane planem Balcerowicza,
rozpoczęły przekształcanie Polski w kraj liberalny, tworzący gospodarkę wolnorynkową. Obok wielu pozytywnych zjawisk z tym związanych, przyniosły one również bankructwa wielu zakładów pracy i bezrobocie,
w okresie PRL zupełnie nieistniejące. Szczególnie odczuli to mieszkańcy PGR-owskich wsi i małych miejscowości. Po latach Marcin Król – w roku 1989 redaktor kwartalnika „Res Publica” promującego liberalizm
– ocenił własne poglądy z tego okresu krótko, dosadnie i gorzko: „Byliśmy głupi”. Po latach okazało się, że
wolność, którą powiało w czerwcu 1989 roku, miała swoją wysoką cenę. Trzeba ją było jednak zapłacić, by
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej i NATO, mogła należeć do grona państw demokratycznych
i wysoko rozwiniętych.
***
Większość z tych wydarzeń znajduje swoje odbicie w materiałach przechowywanych w archiwach
państwowych. Materiałów tych z jednej strony jest dużo, z drugiej nie oddają one wszystkich aspektów. Z
oczywistych powodów, jeśli chodzi o ilość, dominuje dokumentacja aktowa, dużo jest ogłoszeń, plakatów,
a najmniej zdjęć. Szerzej na temat tego, co znajduje się w archiwach państwowych pisze Marek Kietliński.
Stąd też na wystawie brakuje czasem jakiegoś elementu czy osoby ważnej dla roku 1989, jednak wynikać to
może z braku odpowiednich materiałów w zasobie archiwów państwowych oraz innych archiwów uczestniczących w przygotowaniu niniejszej wystawy.
Wystawa składa się z kilku zasadniczych części. Zaprezentowano: wprowadzenie, które ukazuje punkt
wyjścia, czyli Polskę okresu stanu wojennego; następnie zwrot polityczny, który doprowadził do liberalizacji
prawa i depenalizacji działalności opozycyjnej, a także wydarzenia z lat 1987–1988 prowadzące do rozmów
władz z opozycją przy Okrągłym Stole („Na drodze do wyborów”); powstanie Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” przy Lechu Wałęsie; przebieg obrad Okrągłego Stołu; odtwarzania NSZZ „Solidarność”; aspekty konfrontacyjne kampanii wyborczej; kampanię wyborczą obozu zwycięskiego, czyli KO „S”; kampanię
obozu przegranego, czyli koalicyjno-rządowego; udział w wyborach lub ich bojkot przez ugrupowania
opozycyjne nieuczestniczące w rozmowach Okrągłego Stołu; postawę Kościoła katolickiego wobec wyborów; organizację, przebieg i wyniki wyborów oraz skutki, jakie wybory czerwcowe spowodowały w życiu
politycznym kraju.
W podpisach zdjęć starano się umieszczać nazwiska ich autorów. Nie zawsze było to jednak możliwe,
gdyż nie są one znane.
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Plakat „...aby jutro były z nas dumne – głosujcie 4 czerwca!” (ze zbiorów D. A. Rymara)
Poster „...May tomorrow be proud of us – Vote on June 4th!” (from D. A. Rymar’s collection)
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Archival Materials Depicting the 1989 Events in the Polish State Archives
The presentation of the vast archival material kept in the state archives depicting the period and events in question is
begun with the collection of the state central archives, i.e. the Central Archives of Modern Records (AAN). The main
part of the materials is found in the records of the PZPR Central Committee in the following departments: Propaganda,
Culture, Social and Legal, Ideological, the Secretariat of Law and Order, the Commission of Party Work, General Policy, the
Secretariat of Wojciech Jaruzelski. The archival materials produced by the following political parties are also valuable: the
Christian National Union (1989–1991), Fighting Solidarity (1982–2002), the Confederation of Independent Poland (1974–
1985, 1990), Social Democracy of the Republic of Poland (Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej). In the collections of
the AAN there are several fonds which in their titles have the word ‘Solidarity’; they are the archivalia obtained from the
Region ‘Mazovia’ (Mazowsze) of the NSZZ Solidarity and the so called Archives of the Polish Left, i.e. the materials of the
PZPR Central Committee. There are also gifts from private persons; especially valuable are Stanisław Stomma’s Archives. In
2014 the AAN were expanded by the archives of (barrister) Władysław Siła-Nowicki, participant of the Round Table talks.

1. Collections and Legacies
The State Archives in Bydgoszcz:
– Doctor Andrzej Bogucki’s Archives (1989–1991);
– periodicals: “Free Unions” (“Wolne Związki”) and “News of the Free Unions” (“Wiadomości Wolnych Związków”), “Information Service” (“Serwis Informacyjny”), “Testimony” (“Świadectwo”), “Christian Source on Culture” (“Chrześcijański Informator Kulturalny”), “Truth and Justice” (“Prawda i Sprawiedliwość”), “Bulletin of the Christian Democracy Movement” (“Biuletyn
Ruchu Chrześcijańskiej Demokracji”), “Voice of the Nation” (“Głos Narodu”).
The State Archives in Gorzów Wielkopolski: a collection of documents of Zbigniew Bodnar (1981–1989) containing
among other things: an authorisation for Stefania Hejmanowska and Stanisław Żytkowski from Lech Wałęsa to create the
NSZZ ‘S’ (April 8th, 1989); an announcement of the results of the parliamentary election; Information Bulletins of the Gorzów
Solidarity – “Phoenix” (“Feniks”) of 1989, and the posters and leaflets of 1981–1991; a collection of documents of Bolesław
Greiser, containing among other things: leaflets calling to vote for S. Hejmanowska and S. Żytkowski, a donation for the
Electoral Fund of the Citizens’ Committee; a letter of the Citizens’ Committee in Międzychód to Tadeusz Mazowiecki, the
Prime Minister; a collection of documents of Stefania Hejmanowska (1982–1989) including photos of a pre-election meeting with Lech Wałęsa (April 1989); photos of the 1989 electoral campaign to the Sejm and the Senate.
The State Archives in Koszalin: “Gabriela Cwojdzińska’s Legacy” of 1972–1973 and 1979–2009. The opposition and
parliamentary activity of Gabriela Cwojdzińska in the 1989–1991 period includes about 60 portfolios of documents containing among other things: publications, information bulletins and ephemera edited by both the NZSS Solidarity from
the Koszalin region and the Solidarity structures from other regions of Poland, materials concerning the cooperation of G.
Cwojdzińska with the Voivodship Citizens’ Committee in Koszalin and materials of the 1989 election to the Senate and the
correspondence related to the senatorial activity of Gabriela Cwojdzińska.
The State Archives in Leszno: Jerzy Zielonka – a legacy (a journalist of “Panorama Leszczyńska”): the 1989 elections to
the Sejm and the Senate (leaflets, photos of the candidates).
The State Archives in Warsaw, the Łowicz Branch: Wiesław Wysocki’s collection (1976–1990) – letters, poster and
organisational materials of the NSZZ Solidarity, the Citizens’ Committee in Łowicz and the Mazovia Region of the NSZZ
Solidarity, the Skierniewice Branch (1989–1990).
The State Archives in Płock: the private collection of Jakub Leszek Chmielewski (1980–1994): the weekly “Solidarność”
(“Solidarity”) – 1-37 issues, bulletins of the NSZZ Solidarity, newspaper clippings, samizdat (clandestine circulation) publications, the statute of the NSZZ Solidarity, materials concerning the 1990 local elections. The local elections (among other
things the visit of Tadeusz Mazowiecki, the Prime Minister in Płock in 1990), and photos depicting the Mass in the Parish of
St Joseph’s, the labourer, in Płock in 1990; the electoral rally before the election to restored the local government, the electoral rally of the Citizens’ Committee in Płock, the Town’s Amphitheatre, a meeting of the Citizens’ Committee in Płock.
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Materiały archiwalne obrazujące wydarzenia roku 1989
w polskich archiwach państwowych
Prezentację po rozległym materiale archiwalnym przechowywanym przez archiwa państwowe w interesujących nas
okresie i tematyce rozpoczynam od zasobu centralnego archiwum Rzeczypospolitej, a takim jest Archiwum Akt Nowych. Gros materiałów znajduje się w aktach Komitetu Centralnego PZPR w Wydziałach: Propagandy, Kultury, Społeczno-Prawnym, Ideologicznym, Sekretariacie Komisji Prawa i Praworządności, Komisji Pracy Partyjnej, Polityczno-Ogólnym, Sekretariacie Wojciecha Jaruzelskiego. Na uwagę zasługują materiały archiwalne wytworzone przez następujące
partie polityczne: Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 1989–1991, Solidarność Walcząca 1982–2002, Konfederacja
Polski Niepodległej 1974–1985, 1990, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. W zbiorach AAN znajduje się kilka
zespołów, które w swej nazwie mają „Solidarność”. Są to archiwalia pozyskane z Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
oraz z tzw. Archiwum Lewicy Polskiej, czyli po KC PZPR. Są też dary od osób prywatnych. Na uwagę zasługuje Archiwum
Stanisława Stommy. W roku 2014 do zasobu AAN przejęto archiwum mecenasa Władysława Siły-Nowickiego, uczestnika rozmów przy Okrągłym Stole.

1. Kolekcje i spuścizny
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy:
– Archiwum dra Andrzeja Boguckiego 1989–1991;
– czasopisma: „Wolne Związki” i „Wiadomości Wolnych Związków”, „Serwis Informacyjny”, „Świadectwo”, „Chrześcijański Informator Kulturalny”, „Prawda i Sprawiedliwość”, „Biuletyn Ruchu Chrześcijańskiej Demokracji”, „Głos Narodu”.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim: zbiór dokumentów Zbigniewa Bodnara, 1981–1989, w tym
między innymi: upoważnienie dla Stefanii Hejmanowskiej i Stanisława Żytkowskiego od Lecha Wałęsy ich do utworzenia NSZZ „S” (8 IV 1989); ogłoszenia z wynikami wyborów do parlamentu; Biuletyny Informacyjne Gorzowskiej „Solidarności” – „Feniks” z 1989 r. oraz plakaty i ulotki z lat 1981–1991, zbiór dokumentów Bolesława Greisera, w tym między
innymi: ulotki wzywające do głosowania na S. Hejmanowską i S. Żytkowskiego, cegiełka na Fundusz Wyborczy Komitetu Obywatelskiego, list Komitetu Obywatelskiego w Międzychodzie do premiera Tadeusza Mazowieckiego, zbiór dokumentów Stefanii Hejmanowskiej 1982–1989; w tym zdjęcia z przedwyborczego spotkania S. Hejmanowskiej z Lechem
Wałęsą w Gdańsku (IV 1989), zdjęcia z kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu 1989.
Archiwum Państwowe w Koszalinie: „Spuścizna Gabrieli Cwojdzińskiej” z lat 1972–1973, 1979–2009. Okres 1989–
1991 związany z działalnością opozycyjną oraz senatorską Gabrieli Cwojdzińskiej obejmuje około 60 teczek dokumentacji zawierającej m. in.: wydawnictwa, biuletyny informacyjne i druki ulotne wydane zarówno przez NSZZ „Solidarność”
z regionu koszalińskiego, jak i struktury „Solidarności” z innych regionów Polski, materiały dotyczące współpracy G.
Cwojdzińskiej z Wojewódzkim Komitetem Obywatelskim w Koszalinie w 1989 r., materiały wyborcze do Senatu oraz korespondencja związana z działalnością senatorską Gabrieli Cwojdzińskiej, stanowiące zdecydowaną większość wspomnianych wyżej około 60 teczek dokumentacji z lat 1989–1991.
Archiwum Państwowe w Lesznie: Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”): Wybory do
Sejmu i Senatu, 1989 (ulotki, zdjęcia kandydatów na posłów i senatorów).
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu: Zbiór Wiesława Wysockiego 1976–1990 – pisma, afisz
oraz materiały organizacyjne NSZZ ,,Solidarność” Komitetu Obywatelskiego w Łowiczu i NSZZ ,,Solidarność” Regionu
Mazowsze Oddział w Skierniewicach z lat 1989–1990.
Archiwum Państwowe w Płocku: Zbiór prywatny Jakuba Leszka Chmielewskiego 1980–1994: Tygodnik „Solidarność” – numery 1-37, biuletyny NSZZ „Solidarność”, wycinki prasowe, wydawnictwa drugiego obiegu, statut NSZZ
„Solidarność”, materiały dotyczące wyborów samorządowych w 1990. Wybory samorządowe (m. in. wizyta premiera
Tadeusza Mazowieckiego w Płocku), 1990 oraz fotografie o następujących tematach: msza święta w parafii św. Józefa
– robotnika, Płock 1990, wiec wyborczy przed wyborami do restytuowanego Samorządu Terytorialnego, wiec wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Płocku, Płock, Amfiteatr Miejski, Zebranie Komitetu Obywatelskiego w Płocku.
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The State Archives in Kalisz: the Legacy of Tadeusz Martyn form Kalisz: the minutes of the agreements between the
government commissions and the strike committees, materials concerning the NSZZ Solidarity gathered by the Security
Service, a photo of the rally on the marketplace in Kalisz, a banner with the inscription: “Do we need freedom? But you do
have Solidarity”.
The State Archives in Suwałki: Senator Andrzej Wajda’s materials (1989–1991), among other things, publications by
the Sejm and the Senate, materials depicting the Senate’s debates, press clippings concerning the Parliament’s activities,
official correspondence of private people and institutions. Photos, inter alia the commemoration of November 11th, 1989 in
Suwałki with the participation of A. Wajda (the Solidarity office might have been blessed then).
The State Archives in Gdańsk:
1. The collections of art photographs and exhibits (1840–2002); in Department 8 (Social and Legal Issues) there are
leaflets, posters, information materials of the NSZZ Solidarity, posters and leaflets of Solidarity, of the citizens’ committees
and of other groupings belonging to the anti-communist opposition, of the 1989 electoral campaign.
2. A collection of photos, which is part of the fonds. The Lenin Shipyard in Gdańsk (1945–1996), there are photos of the
anniversary celebration of the 1980 August, of the ceremony at the Monument to Fallen Shipyard Workers, of the people
– from Poland and abroad – who visited that place and the shipyard, of the meetings of the NSZZ Solidarity activists, including the Gdańsk Shipyard, an agreement of Lech Wałęsa to transfer his Nobel Prize to modernise the Gdańsk Shipyard
Hospital. In this collection there are also several dozen items the titles and descriptions of which are similar to the above
mentioned, as well as portrait photos of Solidarity activists, yet they are not designated with dates.
3. The photograph collection of Janusz Uklejewski (mainly contact positive prints) contains – inter alia – photos of the
anniversary ceremony commemorating the 1989 December events at the Memorial of the December Victims in Gdynia and
at the Monument to Fallen Shipyard Workers in Gdańsk, of the visits of foreign delegations in Gdańsk in 1989: of François
Mitterand and Richard von Weizsäcker, with the participation of politicians coming from Solidarity and people supporting
the opposition, including Lech Wałęsa, the Reverend Henryk Jankowski and Bishop Tadeusz Gocławski; photos of the 1989
elections in Gdynia related to the activity of the NSZZ Solidarity, of some events in the Gdańsk Shipyard and of the exhibition in August 1980 with the participation of Lech Wałęsa.
The State Archives in Szczecin: a collection of the records of the democratic opposition activists in West Pomerania:
1. Zbigniew Zdanowicz’s collection – materials concerning the Citizens’ Coordinating Committee of the Szczecin Region, its organisation, reports on its activity, the activity of the Charitable Commission (1989–1991), index of addresses
and telephone numbers of the OKP members (1989–1990), photos of the ceremonies with the participation of Zdanowicz
(1990–1991), posters, ephemera (1989), press articles concerning the OKP in “Jedność” (1989–1990), “Kurier Szczeciński”
(1989–1991), “Głos Szczeciński” (1989–1991).
2. Dominik Górski’s collection: the statute and ephemera concerning the NSZZ of Individual Farmers (1989); materials
concerning the Citizens’ Coordinating Committee of West Pomerania – the list of founders, its organisation and logo (1989);
materials concerning the June 1989 elections to the Sejm and the Senate, the division into districts, the guidelines concerning the organisation of the elections, authorisations to represent the OKP in the electoral commissions (1989); materials
concerning the Second General Convention of the NSZZ Solidarity, the list of delegates, the electoral statute to the regional
governments, resolutions (1989–1990).
3. Jan Wesołowski’s collection: thanks to Jan Wesołowski from the Citizens’ Coordinating Committee Solidarity of West
Pomerania in Szczecin for the participation in the organisation of the June 1989 elections; electoral posters of the OKP
Solidarity candidates, for the senatorial seat (Edmund Bilicki) and for the Sejm seats (Jerzy Zimowski and Józef Kowalczyk);
information of the Citizens’ Committee Solidarity to its representatives who were members of electoral commissions on the
tasks and modus operandi of the commissions of June 4th, 1989; a leaflet issued on May 23rd, 1989 in Warsaw; guidelines
of the Citizens’ Committee Solidarity to the members of the district commissions and returning officers in relation to the
June 4th 1989 elections; the timetable of meetings of the candidates to the Senate and Sejm seats with the electorate; a
list of the district electoral commissions in army units; the Border Guard Army (WOP, now: the Polish Border Guard, Polish:
Straż Ochrony Pogranicza) and Motorized Reserves of the Citizens’ Militia (ZOMO), information on the pre-election rally of
the candidates to the Senate and Sejm held by the OKP Solidarity on April 30th, 1989 in Szczecin in the Kasprowicz Park
Summer Theatre; the electoral programme of the Citizens’ Committee; the appeal of the OKP Solidarity of West Pomerania
to the soldiers and militia officers of June 2nd, 1989; blank election prints of the candidates to the Sejm of the 10th Term (Contract Sejm): Jerzy Zimowski, Artur Balazs, Józef Kowalczyk, and the candidates to the Senate: Mieczysław Ustasiak, Edmund
Bilicki; a letter dated May 24th, 1989 from the OKP Solidarity of West Pomerania to the commanding officers of the army
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Archiwum Państwowe w Kaliszu: Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza: protokoły porozumień komisji rządowych z komitetami strajkowymi, materiały dotyczące NSZZ „Solidarność” zgromadzone przez służby bezpieczeństwa,
fotografia wiecu na Rynku w Kaliszu, transparent z napisem: „Po co nam wolność?! Przecież macie Solidarność”.
Archiwum Państwowe w Suwałkach: Materiały senatora Andrzeja Wajdy z lat 1989–1991, są tam m. in.: wydawnictwa sejmowe i senackie, materiały z prac senatu, wycinki prasowe dotyczące działalności parlamentu, korespondencja
związana z pełnioną funkcją z osobami prywatnymi i instytucjami. Fotografie: m. in. obchody 11 Listopada 1989 roku
w Suwałkach z udziałem A. Wajdy, prawdopodobnie odbyło się wtedy także poświęcenie siedziby „Solidarności”.
Archiwum Państwowe w Gdańsku:
1. Kolekcja fotogramów i eksponatów z lat 1840–2002, w dziale 8. Zagadnienia społeczno-polityczne i prawne znajdują się ulotki, plakaty, materiały informacyjne NSZZ „Solidarność”, plakaty i ulotki „Solidarności”, komitetów obywatelskich i innych ugrupowań wywodzących się z opozycji antykomunistycznej, z kampanii wyborczej w 1989 r.
2. Kolekcja zdjęć wchodzącej w skład zespołu Stocznia Gdańska im. Lenina w Gdańsku z lat 1945–1996, są zdjęcia
z obchodów rocznicy Sierpnia 1980 r., z uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, z odwiedzin tego miejsca i stoczni przez osoby publiczne z Polski i zagranicy, zebrań działaczy NSZZ „Solidarność”, w tym Stoczni Gdańskiej,
zgoda Lecha Wałęsy na przekazanie Pokojowej Nagrody Nobla na modernizację szpitala Stoczni Gdańskiej. W tej kolekcji znajduje się też kilkadziesiąt jednostek o tytułach i opisach zbliżonych do wyżej wymienionych, a także zdjęcia
portretowe działaczy „Solidarności”, jednak nie są one oznaczone datami skrajnymi.
3. Kolekcja fotografii Janusza Uklejewskiego (głównie odbitki pozytywowe stykowe) zawiera m. in. zdjęcia z uroczystości w rocznicę wydarzeń grudniowych w 1989 r. pod Pomnikiem Ofiar Grudnia w Gdyni i pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców w Gdańsku, z wizyt w Gdańsku w 1989 r. delegacji zagranicznych: François Mitterranda i Richarda von
Weizsäckera, w których uczestniczyli politycy wywodzący się z „Solidarności” i osoby wspierające opozycję, w tym Lech
Wałęsa, ks. Henryk Jankowski i bp Tadeusz Gocłowski, zdjęcia z wyborów w 1989 r. w Gdyni związane z działalnością
NSZZ „Solidarność” i z wydarzeń, w tym w Stoczni Gdańskiej i Lecha Wałęsy z otwarcia wystawy na temat wydarzeń
z sierpnia 1980 r.
Archiwum Państwowe w Szczecinie: Zbiór akt działaczy opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim:
1. Zbiór Zbigniewa Zdanowicza: materiały dot. Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej
– organizacja, sprawozdania z działalności, działalność Komisji Charytatywnej (1989–1991), informator adresowy i telefoniczny OKP z 1989 i 1990 r., fotografie z obchodów uroczystości z udziałem p. Zdanowicza (1990–1991), plakaty,
afisze, druki ulotne (1989), artykuły prasowe dot. OKP w „Jedność” (1989–1990), „Kurier Szczeciński” (1989–1991), „Głos
Szczeciński” (1989–1991),
2. Zbiór Dominika Górskiego: statut i druki ulotne dot. NSZZ Rolników Indywidualnych z 1989 r., materiały dot. Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorza Zachodniego – lista założycieli, organizacja, logo (1989),
materiały dot. wyborów do Sejmu i Senatu z czerwca 1989 r. – podział na okręgi i obwody, wytyczne dot. przeprowadzenia wyborów, pełnomocnictwo do reprezentowania OKP w komisjach wyborczych (1989), materiały dot. II Walnego
Zjazdu NSZZ „Solidarność” – wykaz delegatów, ordynacja wyborcza do władz regionalnych, uchwały (1989–1990).
3. Zbiór Jana Wesołowskiego: podziękowanie dla Jana Wesołowskiego od Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego w Szczecinie za udział w organizacji wyborów z czerwca 1989 r.;
plakaty wyborcze kandydatów OKP „Solidarność” na senatora – Edmunda Bilickiego oraz na posłów – Jerzego Zimowskiego, Józefa Kowalczyka; informacja Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” dla jego przedstawicieli będących członkami komisji wyborczych o zadaniach i trybie pracy tych komisji w dniu 4 czerwca 1989 r. – broszura wydana 23 maja
1989 r. w Warszawie; wytyczne Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” dla członków komisji obwodowych i mężów
zaufania w związku z wyborami 4 czerwca 1989 r.; terminarz spotkań kandydatów na senatorów i posłów z wyborcami;
wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w jednostkach wojskowych; WOP i ZOMO, informacja o wiecu przedwyborczym kandydatów do Senatu i Sejmu organizowanym przez OKP „Solidarność” w Szczecinie 30 kwietnia 1989 r.
w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza; program wyborczy Komitetu Obywatelskiego; odezwa OKP „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego do żołnierzy i milicjantów z 2 czerwca 1989 r.; puste druki wyborcze kandydatów na posłów do Sejmu X Kadencji – Jerzego Zimowskiego, Artura Balazsa, Józefa Kowalczyka oraz na senatora – Mieczysława
Ustasiaka, Edmunda Bilickiego; pismo datowane 24 maja 1989 r. od OKP „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
do dowódców jednostek wojskowych informujące o spotkaniu z kandydatami na senatorów i posłów z ramienia OKP
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units informing them about a meeting with the OKP candidates planned to take place on June 3rd, 1989 in the Youth Culture
Centre ‘Słowianin’ in Szczecin; a specimen of the donation certificate issued by the OKP Solidarity of West Pomerania before
the elections in the form of medals with the price many times higher than other donation units.
4. Waldemar Gil’s collection: the electoral declaration of the Stargard Citizens’ Coordinating Committee Solidarity signed
by its members placed in “Ziemia Stargardzka” (1989).
5. Antoni Kadziak’s collection: the meeting minutes of the OKP representatives with the First Secretary of the PZPR
Voivodship Committee of April 4th, 1989; materials concerning the organisation of the June 1989 elections: rules of appointing electoral district commissions, lists of electoral district commissions in the voivodship; lists of people designated by
the OKP to the electoral district commissions; a report of the OKP meeting of April 4th, 1989; a list of the OKP members, an
announcement of creating the OKP and its tasks, and an appeal to the inhabitants of West Pomerania to support the OKP
candidates in the elections; an authorisation concerning the representation of the OKP in the electoral commissions, copies
of the Senate election protocols in the districts of the Szczecin Voivodship in the June 1989 election, a certificate issued by
the PWRN [Presidium of the Voivodship National Council] in Szczecin appointing A. Kadziak for a member of the Electoral
Voivodship Commission, information bulletins “Solidarity”, materials for the Citizens’ Committee Solidarity – the characteristics of the domestic news; a poster concerning the demonstration against W. Jaruzelski planned on April 22nd, 1989 in
Poznań; letters of the Catholics’ Club of Szczecin concerning candidates for returning officers or members of the electoral
commissions in the June elections; parliamentary bulletins of the OKP and the Citizens’ Committees of Solidarity of 1989.
6. Marek Przygodzki’s collection of records: protocols of the Economic Supervisory Board of the OKP Electoral Fund,
financial settlements of the OKP Electoral Fund and the donation certificates and commemorative medals, materials concerning the creation and organisation of the OKP, the first issue of “Gazeta Wyborcza” in Szczecin of May 11th,1989; the
Bulletin of the Second Convention of the NSZZ Solidarity of West Pomerania (November 24th, 1989); materials concerning
preparations to the June 1989 elections – lists of the candidates, the electoral programme, a poster encouraging to participate in the elections and vote for Solidarity, a portfolio to keep documents with the logo of Solidarity.
7. Michał Paziewski’s collection: a social monthly “Obraz”, issues 5-6 of 1989, a letter by Stanisław Wądołowski of May
22nd, 1989 about the selection of the candidates to the Parliamentary seats from the Solidarity lists; an appeal to the MPs
who participated in ‘the Agreement for democratic elections within the NSZZ Solidarity’; information to the inhabitants of
West Pomerania on creating the OKP of West Pomerania; the periodical of the Provisional Board of the West Pomeranian
NSZZ Solidarity “Jedność”, issue 2 of May 17th, 1989; a statement of the Movement “Freedom and Peace” on the protest
march against the events that took place on Tiananmen Square in Beijing, China; an appeal by Lech Wałęsa to participate
in the 1989 elections; the Bulletin “OKAP”, issue 1 of January, 1990; and an appeal made by the Citizens’ Committee Solidarity of April 1989 to participate in the elections and to purchase electoral donation certificates; a communiqué of May
8th, 1989 on the meeting of the representatives of the MKO NSZZ Solidarity in Szczecin with Marian Jurczyk and Stanisław
Wądołowski, with the participation of Lech Kaczyński, a member of the Executive Commission Presidium of the NSZZ Solidarity, and on the compromise reached by both sides; an authorisation signed by Lech Wałęsa on April 8th, 1989 for the MKO
NSZZ Solidarity in Szczecin to represent the NSZZ Solidarity in West Pomerania; an appeal made by the MKO NSZZ Solidarity dated April 14th, 1989 to the Solidarity members and sympathisers to join the Union; a communiqué dated March 23rd,
1989 on creating the OKP of the West Pomeranian Region.
8. A collections of the records from the Polish Senate’s archives: materials concerning the creation of the OKP of West
Pomeranian Region; protocols of the Electoral Convention in the Szczecin Voivodship; materials concerning the electoral
campaign before the elections to the Sejm and the Senate on June 4th, 1989; Lidia Więckowska’s remarks on editing “Gazeta
Wyborcza” and on the responsibilities of the spokesman of the West Pomeranian Region of the OPK; OKP texts prepared
to print in the second issue of “Gazeta Wyborcza”; the bulletin of the MKO Solidarity “Korespondent”, issues 9-10, 12, 13; the
OKP periodical “Komunikat”, issue 7 of May 25th, 1989; the periodical of the NSZZ Solidarity “Kurier Międzystrajkowy”, issue
28 of April 7th, 1989.
The State Archives in Przemyśl: a collection of photos: photos taken by Andrzej Rudzik, photos of Solidarity given to
the SA and prepared to enter the exhibition as reproductions of the materials, among other things, lent in 1989, Ryszard
Głowacki’s portfolios.
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zaplanowane na 3 czerwca 1989 r. w Centrum Kultury Młodzieżowej „Słowianin” w Szczecinie; wzory cegiełek emitowanych przez OKP „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego przed wyborami w formie medali z ceną zakupu
wielokrotnie przewyższającą inne cegiełki.
4. Zbiór Waldemara Gila: deklaracja wyborcza stargardzkiego Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” wraz z podpisami członków zamieszczona w „Ziemi Stargardzkiej” z 1989 r.
5. Zbiór Antoniego Kadziaka: protokół zebrania przedstawicieli OKP z I Sekretarzem KW PZPR z 4 kwietnia 1989 r.;
materiały dotyczące organizacji wyborów w czerwcu 1989 r. – zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,
wykazy siedzib obwodowych komisji wyborczych w województwie; wykazy osób delegowanych z ramienia OKP do
składów obwodowych i okręgowych komisji wyborczych; sprawozdanie z zebrania OKP z 4 kwietnia 1989 r., wykaz
członków OKP, komunikat informujący o powstaniu OKP i jego zadaniach oraz apel do mieszkańców Pomorza Zachodniego o poparcie kandydatów OKP w wyborach, pełnomocnictwo dot. reprezentowania OKP w komisjach wyborczych,
kopie protokołów głosowania na senatorów w obwodach na terenie woj. szczecińskiego w wyborach czerwcowych
1989 r., zaświadczenie wydane przez PWRN w Szczecinie dotyczące powołania A. Kadziaka na członka Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej, biuletyny informacyjne NSZZ „Solidarność”, materiały informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” – charakterystyka nowin krajowych; plakat-afisz dotyczący planowanej na 22 VI 1989 r. demonstracji
przeciwko W. Jaruzelskiemu w Poznaniu; pisma Szczecińskiego Klubu Katolików w sprawie kandydatów na mężów
zaufania lub członków komisji wyborczych w wyborach czerwcowych; informatory parlamentarne OKP i Komitetów
Obywatelskich Solidarność z 1989 r.
6. Zbiór Akt Marka Przygodzkiego: protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej Gospodarki Funduszem Wyborczym OKP,
rozliczenia finansowe Funduszu Wyborczego OKP oraz cegiełek i medali pamiątkowych, materiały dotyczące powstania i organizacji OKP, pierwszy numer „Gazety Wyborczej” w Szczecinie z 11 V 1989 r., Biuletyn II Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego – 24 XI 1989 r., materiały dot. przygotowań do wyborów w czerwcu 1989
r. – wykazy kandydatów, program wyborczy, plakat zachęcający do udziału w wyborach i głosowania na „Solidarność”,
teczka do przechowywania dokumentów z logo „Solidarność”.
7. Zbiór Michała Paziewskiego: miesięcznik społeczny „Obraz” nr 5-6 z 1989 r., list Stanisława Wądołowskiego z 22
maja 1989 r. w sprawie wyboru kandydatów na posłów z list „Solidarności”; apel do posłów i senatorów uczestników
„Porozumienia na rzecz demokratycznych wyborów w NSZZ „Solidarność”; informacja dla mieszkańców Pomorza Zachodniego o utworzeniu OKP Region Pomorze Zachodnie; pismo Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Pomorza Zachodniego „Jedność” nr 2 z 17 maja 1989 r.; oświadczenie Ruchu „Wolność i Pokój” w sprawie marszu protestacyjnego przeciw wydarzeniom na pl. Niebiańskiego Spokoju w Pekinie w Chinach; apel L. Wałęsy o udział w wyborach w 1989 r.; Biuletyn Informacyjny „OKAP” nr 1 ze stycznia 1990 r.; apel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
z kwietnia 1989 r. w sprawie udziału w wyborach i zakupu cegiełek wyborczych; komunikat z 8 maja 1989 r. o spotkaniu
przedstawicieli MKO NSZZ „Solidarność” w Szczecinie z Marianem Jurczykiem i Stanisławem Wądołowskim przy udziale członka Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Lecha Kaczyńskiego i zawarciu kompromisu
przez obie strony, upoważnienie podpisane 8 kwietnia 1989 r. przez L. Wałęsę dla MKO NSZZ „Solidarność” w Szczecinie
do reprezentowania NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim; apel MKO NSZZ Solidarność z 14 kwietnia 1989 r. do
członków i sympatyków „Solidarności” o przystępowanie do Związku; komunikat z 23 marca 1989 r. o utworzeniu OKP
Region Pomorze Zachodnie.
8. Zbiór akt przekazanych przez archiwum Senatu RP: materiały dotyczące utworzenia OKP Region Pomorze Zachodnie; protokoły posiedzeń Konwentu Wyborczego w woj. szczecińskim; materiały dotyczące kampanii wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r.; uwagi Lidii Więckowskiej o redagowaniu „Gazety
Wyborczej” oraz o pracy rzecznika prasowego OKP Region Pomorze Zachodnie; teksty OKP przygotowane do druku
w drugim numerze „Gazety Wyborczej”; biuletyn MKO „Solidarność”„Korespondent” nr 9–10, 12, 13, pismo OKP pn. „Komunikat” nr 7 z 25 maja 1989 r., pismo NSZZ „Solidarność” pt. „Kurier Międzystrajkowy” nr 28 z 7 kwietnia 1989 r.
Archiwum Państwowe w Przemyślu: Zbiór fotografii: fotografie wykonane przez Andrzeja Rudzika, fotografie „Solidarności” darowane AP oraz wykonane na wystawę jako reprodukcje z pożyczonych materiałów m. in. z 1989 r., teki
Ryszarda Głowackiego.
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2. Materials of the Citizens’ Committees
The State Archives in Warsaw, the Łowicz Branch: materials concerning the creation and activities of the NSZZ
Solidarity of the Łowicz Region and of the Citizens’ Committee in Łowicz, among other things a copy of the Łowicz KO
Bulletin, issues 2-3, 1989-1990.
The State Archives in Zielona Góra: the Voivodship Citizens’ Committee Solidarity in Zielona Góra, materials on
the elections to the Sejm and the Senate, materials and documents of Solidarity in Kożuchowo, Solidarity in Świebodzin,
bulletins and leaflets of the NSZZ Solidarity, the Works Committee of the NSZZ Solidarity in ‘Zastal’ in Zielona Góra.
The State Archives in Siedlce: the Voivodship Citizens’ Committee Solidarity in Siedlce; protocols of the electoral
Commissions of the People’s Republic of Poland (PRL) in the Siedlce Voivodship during the elections to the Sejm and
the Senate held on June 4th and 18th, 1989.

3. Ephemera
The State Archives in Leszno: the elections to the Sejm and the Senate of the PRL – posters of 1989.
The State Archives in Rzeszów:
1. Periodicals, publications and ephemera of the political opposition (1974–2000); the collection includes: underground periodicals, Samizdat (Russian: самиздат) publications, ephemera, opposition periodicals, posters and leaflets
of the June 1989 Parliamentary elections, press clippings of the Round Table period; “Pobudka”, the KPN periodical of
1989; patriotic poetry and political satire; materials and ephemera of the NSZZ Solidarity after 1989.
2. A collection of posters and ephemera of the electoral campaign (1989–2007). In the collection there are posters
of the Parliamentary elections of 1898 and 1991, and of the Presidential Election of 1990.
The State Archives in Olsztyn: a collection of leaflets and underground publications; they are national and regional Solidarity publications of 1981-1989.
The State Archives in Warsaw: a collection of posters; the poster “Vote for Solidarity – 1989 Elections”; the Announcement of the District Electoral Commissions of May and June 1989 (of various districts of Warsaw); the Toolmaker
Industry Complex ‘VIS’ in Warsaw; resolutions of the NSZZ Solidarity Commission (1989–1995); protocols of the Works
Commission of the NSZZ Solidarity of Public Roads in Warsaw (1989–1992). Altogether, 19 posters of the Citizens’ Committee of the Skierniewice Voivodship and of Ludomir Goździkiewicz, candidate for a Sejm seat representing the Peasants’ Party, which are propagandist materials to the June 4th election.
The State Archives in Kalisz: the propagandist materials of the electoral campaigns; election instructions; candidates to the Sejm and the Senate of June 1989.
The State Archives in Piotrków Trybunalski: a collection of posters and ephemera concerning the registration of
candidates for Parliamentary seats from the Piotrków Trybunalski Voivodship; information on the electoral districts in
1989.
The State Archives in Opole: a leaflet of the Executive Committee of ‘Fighting Solidarity’ in Opole dated May 30th,
1989, entitled “Jaruzelski must leave”; a leaflet with the surnames of the Solidarity candidates in the 1989 elections.
The State Archives in Łódź: the election leaflets: of Jan Płócienniczak, a candidate for a Senate seat; of the Citizens’ Committee of the PZPR candidates, of the Solidarity candidates from the Łódź Voivodship, of Janusz Baranowski,
candidate for a Sejm seat; a programme declaration of the Citizens’ Committee in Łódź; an open letter written by Jerzy
Kropiwnicki to Jerzy Dłużniewski, the candidates for MPs of the Voivodship Citizens’ Committee Solidarity; the Electoral
Committee of Alfred Miodowicz; information to the electorate which is a contents table of the ballot paper in the election to the Polish Sejm according to the districts; of Jerzy Jończyk, candidate for a Sejm seat on behalf of the Christian
Democracy; of Solidarity candidates to the Sejm and the Senate; of the Voivodship Citizens’ Committee Solidarity together with the photos of Stefan Niesiołowski, Wiesław Kowalski, Jerzy Dietl, Jerzy Dłużniewski, candidates supported
by the Voivodship Branch of the Polish Catholic Social Union in Łódź; an announcement of the Voivodship Branch of the
Polish Catholic Social Union in Łódź about a meeting with the MP candidates.
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2. Materiały Komitetów Obywatelskich
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu: Materiały dot. powołania i działalności NSZZ ,,Solidarność” Ziemi Łowickiej oraz Komitetu Obywatelskiego w Łowiczu, w tym kopia Biuletynu KO w Łowiczu, nr 2-3, 1989–
1990.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze: Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Zielonej Górze (materiały wyborcze do Sejmu i Senatu, materiały i dokumenty „Solidarności” w Kożuchowie, „Solidarność” w Świebodzinie,
biuletyny i ulotki NSZZ „Solidarność”, Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” w „Zastalu” w Zielonej Górze.
Archiwum Państwowe w Siedlcach: Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Siedlcach; akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 i 18 czerwca 1989 roku.

3. Druki ulotne
Archiwum Państwowe w Lesznie: Wybory do Sejmu i Senatu PRL – plakaty z 1989 r.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie:
1. Periodyki, wydawnictwa i druki ulotne opozycji politycznej, 1974–2000. W zespole tym znajdują się: periodyki
podziemne, wydawnictwa bezdebitowe, druki ulotne, czasopisma opozycyjne, plakaty i ulotki z okresu wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku, wycinki prasowe z okresu „Okrągłego Stołu”, „Pobudka” – Pismo KPN z 1989 roku,
poezja patriotyczna i satyryczno-polityczna, materiały i druki ulotne NSZZ „Solidarność” po 1989 roku.
2. Zbiór afiszów i druków ulotnych z kampanii wyborczych, 1989–2007. W omawianym zespole znajdują się plakaty
i afisze z wyborów parlamentarnych z 1989 i 1991 roku oraz wyborów prezydenckich z 1990 roku.
Archiwum Państwowe w Olsztynie: Zbiór ulotek i wydawnictw podziemnych; znajdują się ogólnopolskie i regionalne wydawnictwa „Solidarności” 1981–1989.
Archiwum Państwowe w Warszawie: Zbiór afiszów, afisz: „Głosuj na »Solidarność« – Wybory 89” – 1989; Obwieszczenia Okręgowych Komisji Wyborczych z maja i czerwca 1989 r. (z poszczególnych dzielnic Warszawy); Kombinat Przemysłu Narzędziowego ,,VIS” w Warszawie, uchwały komisji NSZZ ,,Solidarność” 1989–1995; protokoły z posiedzeń Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” Rejon Dróg Publicznych w Warszawie, 1989–1992. Ogółem 19 afiszów i plakatów
Komitetu Obywatelskiego woj. skierniewickiego NSZZ ,,Solidarność” i kandydata na posła z ramienia Chłopskiej Partii
– Ludomira Goździkiewicza, stanowiących materiały propagandowe do wyborów z 4 czerwca 1989 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu: Materiały propagandowe z kampanii wyborczych; instrukcje wyborcze, kandydaci do Sejmu i Senatu z czerwca 1989 r.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim: Zbiór plakatów i druków ulotnych; dotyczy zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów z woj. piotrkowskiego; informacji o okręgach wyborczych w 1989 r.;
Archiwum Państwowe w Opolu: Ulotka Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej” w Opolu z dnia
30.05.1989 r. pt. „Jaruzelski musi odejść”, ulotka z nazwiskami kandydatów „Solidarności” na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu w 1989 r.
Archiwum Państwowe w Łodzi: Ulotki wyborcze: kandydata na senatora Jana Płócienniczaka, wyborczego komitetu obywatelskiego kandydatów PZPR, kandydatów „Solidarności” z województwa łódzkiego do Sejmu i Senatu,
kandydata na posła na Sejm Janusza Baranowskiego, deklaracja programowa Komitetu Obywatelskiego w Łodzi, list
otwarty Jerzego Kropiwnickiego do Jerzego Dłużniewskiego; kandydatów na posłów i senatorów Wojewódzkiego
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Komitetu Wyborczego Alfreda Miodowicza, informacja dla wyborcy będąca
spisem treści karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na okręgowe listy kandydatów na
posłów, kandydata na posła Chrześcijańskiej Demokracji Jerzego Jończyka, kandydatów „Solidarności” do Sejmu i Senatu, Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” ze zdjęciami Stefana Niesiołowskiego, Wiesława Kowalskiego, Jerzego Dietla, Jerzego Dłużniewskiego, kandydatów popieranych przez Oddział Wojewódzki Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Łódź, ogłoszenie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Łódź
o spotkaniu z kandydatami do Sejmu i Senatu.
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The State Archives in Częstochowa: a collection of posters and ephemera from Częstochowa (1901–1989): election posters of the PZPR, election posters of the candidates to the Sejm: (a scout leader) Zbigniew Kamiński, Jacek
Kasprzyk, Krystyna Panienkowska and Józef Wypych.
The State Archives in Poznań: materials and ephemera: photos of the candidates from the Electoral District of
Poznań, election posters of Marek Lis, Jerzy Lutomski, Wacław Rogalewicz, Ryszard Witkowski, Wiesława Ziółkowska,
Kazimierz Bałęczny, Wojciech Kornowski, Józef Waligóra, Jan Kołodziejczak, Tadeusz Russ, Marian Zawadzki; a poster
with the inscription ‘How to vote for the candidates of the Citizens’ Committee Solidarity’; short life histories of the candidates; the candidates of the Citizens’ Committee Solidarity in Poznań; the Poznań Confederates’ Guide (life histories
of W. Pęgiel and M. Urbański).
The State Archives in Siedlce: a collection of occasional posters: a leaflet of Gabriel Janowski, a candidate of the
Citizens’ Committee Solidarity to the Senate from the Siedlce Voivodship; a leaflet of the Voivodship Citizens’ Committee
Solidarity with some information about the candidates to the Parliament. There was a non-party candidate to the Senate from District 85 Garwolin, Romuald Starosielec, he was of Christian-nationalist orientation and passed himself off as
a WKO candidate; an election leaflet with the surnames of the candidates of the Citizens’ Committee Solidarity from the
Siedlce Voivodship; a programme leaflet of Tadeusz Kłopotowski, candidate to the Senate from the Siedle Voivodship;
“Gazeta Wyborcza” issue 1 of May 18th, 1989; an electoral comic strip made by Zbirek ‘89 (Mirosław Andrzejewski).
The State Archives in Lublin: a poster informing about a pre-election meeting in the SA (State Archives) in Lublin with the Solidarity opposition candidates; an election poster of Solidarity; election posters of Teresa Liszcz, Witold
Chemperek and General Mirosław Hermaszewski; election posters of Dariusz Wójcik, Henryk Czarkowski, Ryszard Bender; an announcement of the District Electoral Commission in Lublin containing some information about the candidates
to the Sejm.

4. Records of the Electoral Commissions
The State Archives in Łódź: registration protocols of the candidates to the Senate and statements of: Jerzy Dietl,
Andrzej Ostoja-Owsiany, Andrzej Pęczak and Jan Płócienniczak; protocols of voting for the Senate seats; protocols of
voting for the Sejm seats in the Electoral District no 61 in Łódź-Śródmieście; a comparison of voting results and election
results from the district lists of candidates to the Sejm taken from random electoral lists.
The State Archives in Piotrków Trybunalski: the records of the Electoral Commissions from the Piotrków Voivodship at the Presidential election.
The State Archives in Suwałki: the records of the Electoral Commissions at the eletions to the Sejm and the Senate
of the PRL held on April 4th, 1989; posters, announcements, leaflets (1933–1995); materials of Senator Andrzej Wajda
(1989–1991); a photographic legacy of Roman Łysionek (1975–1995).
The State Archives in Siedlce: the records of Electoral Commissions at the elections to the Sejm and the Senate held
on June 4th and 18th, 1989 from the Siedlce Voivodship; a protest of the Citizens’ Committee Solidarity in Sokołów Podlaski against the rejection of part of the candidates for the members of the Electoral Commissions on behalf of the KO; a
voting paper for seat no 335 from the Electoral District no 86 in Siedlce; Krzysztof Szymański, number five on the list of
the candidates and later a MP on behalf of the Citizens’ Committee in Siedlce; information of the District Electoral Commission in Siedlce about the voting results at the election to the Sejm on June 4th, 1989 in the Electoral District no 86.
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Archiwum Państwowe w Częstochowie: Zbiór afiszy i druków ulotnych z terenu Częstochowy 1901–1989: plakaty
wyborcze PZPR, plakaty wyborcze kandydatów na posłów: harcmistrza Zbigniewa Kamińskiego, Jacka Kasprzyka, Krystyny Panienkowskiej i Józefa Wypycha.
Archiwum Państwowe w Poznaniu: Materiały i druki ulotne: fotografie kandydatów Okręgu Wyborczego w Poznaniu, plakaty wyborcze Marka Lisa, Jerzego Lutomskiego, Wacława Rogalewicza, Ryszarda Witkowskiego, Wiesławy
Ziółkowskiej, Kazimierza Bałęcznego, Wojciecha Kornowskiego, Józefa Waligóry, Jana Kołodziejczaka, Tadeusza Russa,
Mariana Zawadzkiego, plakat „Jak głosować na kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, krótkie życiorysy
kandydatów, kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu, Poznański Informator Konfederatów (życiorysy W. Pęgiela i M. Urbańskiego).
Archiwum Państwowe w Siedlcach: Zbiór afiszów okolicznościowych: ulotka Gabriela Janowskiego kandydata
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na senatora z województwa siedleckiego, ulotka Wojewódzkiego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarności” o kandydatach na posłów i senatorów. O mandat senatora w okręgu nr 85 Garwolin
ubiegał się bezpartyjny kandydat o orientacji chrześcijańsko-narodowej Romuald Starosielec, który podawał się za kandydata WKO, ulotka wyborcza z nazwiskami kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” z województwa siedleckiego, ulotka programowa Tadeusza Kłopotowskiego kandydata na senatora z województwa siedleckiego, „Gazeta
Wyborowa” nr 1 z 18 V 1989 r. Komiks wyborczy, autor Zbirek`89 (Mirosław Andrzejewski).
Archiwum Państwowe w Lublinie: Plakat informujący o spotkaniu przedwyborczym w AP w Lublinie z kandydatami opozycji solidarnościowej, plakat wyborczy „Solidarności”, plakaty wyborcze Teresy Liszcz, Witolda Chemperka i gen.
Mirosława Hermaszewskiego, ulotki wyborcze Dariusza Wójcika, Henryka Czarkowskiego, Ryszarda Bendera, obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z danymi o kandydatach do Sejmu.

4. Akta komisji wyborczych
Archiwum Państwowe w Łodzi: Protokoły rejestracji zgłoszenia kandydata na senatora i oświadczenia, m. in. Jerzego Dietla, Andrzeja Ostoja-Owsianego, Andrzeja Pęczaka i Jan Płócienniczaka, protokół głosownia na senatorów,
protokół z wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 61 w Łodzi-Śródmieście, zestawienia wyników głosowania i wyników wyborów z okręgowych list kandydatów na posłów z przykładowych list wyborczych.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim: Akta komisji wyborczych z terenu województwa piotrkowskiego z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Archiwum Państwowe w Suwałkach: Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu PRL przeprowadzonych w dn. 4 czerwca 1989 r.; afisze, obwieszczenia, plakaty i ulotki 1933–1995; materiały senatora Andrzeja Wajdy
1989–1991; akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu PRL przeprowadzonych w dn. 4 czerwca 1989 r.;
spuścizna fotograficzna Romana Łysionka 1975–1995.
Archiwum Państwowe w Siedlcach: Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 i 18 czerwca 1989 r.: protest Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sokołowie Podlaskim przeciwko odrzuceniu części zgłoszonych kandydatur na członków
komisji wyborczych z ramienia KO, karta do głosowania na mandat 335 Okręg Wyborczy nr 86 w Siedlcach. Jako nr 5 na
liście kandydat Komitetu Obywatelskiego Krzysztof Szymański, późniejszy poseł, informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o wynikach głosowania w dniu 4 czerwca 1989 r. i wyborze na posłów w okręgu wyborczym nr 86.
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5. The Recods of the NSZZ Solidarity
The State Archives in Cracow: a collection of Solidarity (1970–1996): an announcement of the authorities of the
NSZZ Solidarity, the NZS (Independent Students’ Association) and other organisations concerning the organisational
questions and the current political and economic situation of Poland (1980–1989); election materials – the Parliamentary election (1989–1990); election materials from the Cracow District and other districts; candidates for the Parliament
on behalf of the Citizens’ Committee Solidarity and Lech Wałęsa; a PZPR poster; a leaflet concerning the 1990 local
election.
The State Archives in Płock: the Independent Self-Governing Trade Union (NSZZ) Solidarity at the Meat Factory
in Płock (1980–1992) – protocols of the meetings of the NSZZ Solidarity (1991–1992); resolutions (1989); lists of the
members (1991); records of the Independent Trade Union Solidarity at the Radio Components Factory ‘MIFLEX’ in Kutno
(1980–1989); the fonds contains: the statute and programme of the Independent Self-Governing Trade Union (NSZZ)
Solidarity, resolutions, communiqués and recommendations of the Presidium of the National Coordinating Commission of the Independent Self-Governing Trade Union the Bulletin of the Local Government published by the Citizens’
Committee at the President of the NSZZ Solidarity, issues 1, 2, 4.
The State Archives in Kalisz: the Works Commission of the Independent Self-Governing Trade Union (NSZZ) Solidarity at the Council Housing Construction Conglomerate in Kalisz; the Works Commission of the Independent SelfGoverning Trade Union (NSZZ) Solidarity at the Powstańcy Wielkopolscy Repair Plant of Railway Rolling Stock in Ostrów
Wielkopolski.
The State Archives in Toruń: the Region Board of the Independent Self-Governing Trade Union (NSZZ) Solidarity in Toruń (1980–1981, 1992): underground periodicals (1988–1989) and some older ones, e.g. “Toruński Informator
Solidarności” – a few issues of 1988–1994; “Wolne Słowo” – a weekly of the Independent Self-Governing Trade Union
(NSZZ) Solidarity of the Toruń Region – a few issues of 1989 and 1990; “Rzeczychłopska”, “Liberał”, “Impuls”, “Immunitet”
– a few issues of 1989 and 1990; “Gazeta Gospodarcza” – issues of 1988 and 1989; there is also a collection of leaflets and
posters of the 1989 elections and of the subsequent ones; it is worth mentioning that the records have a continuation
in the period of the ‘first’ Solidarity and in the period of martial law and the subsequent one; among the most interesting records there are chronicles of the Pomeranian Factory of Ship Equipment “Warma” in Grudziądz; the factory was
the first in the Region to go on sympathy strike in 1980; in the chronicles there are photos, press clippings and other
materials depicting the situation in the factory, including – inter alia – the strikes of 1980 and 1981 and, to a lesser
extent, of the years 1988–1992.
The State Archives in Szczecin: a collection of the records of the Independent Self-Governing Trade Union (NSZZ)
Solidarity [1976] (1980–1996):
1. The editing of the weekly “Jedność”, “Solidarność Szczecińska” and other press titles of 1980-1996; petitions, complaints, letters addressed to the editorial offices, articles going to press from the Szczecin Voivodship and quotations
from domestic periodicals, communiqués, press clippings, copies of other Solidarity periodicals.
2. The Region Board of the NSZZ Solidarity (1980–1991): the election statute of the NSZZ Solidarity (1980); materials for the First National Convention of NSZZ Solidarity representatives (1981); activities – resolutions and appeals of
the Inter-Enterprise Workers’ Commission of the NSZZ Solidarity (1980–1981); the activity of the National Commission
and the Region Board of the NSZZ Solidarity of West Pomerania (1980–1981) – the composition, resolutions, appeals,
surveys of the Works Commissions of the NSZZ Solidarity; correspondence of the Region Board.
3. The NSZZ Solidarity ‘80 (1989–1992): communiqués, resolutions and appeals of the KKP NSZZ Solidarity ‘80; a report of the activities of the Intervention Office of the NSZZ Solidarity ‘80; correspondence addressed to Marian Jurczyk;
a letter written by Marian Jurczyk to Vaclav Havel (1989); signatures under ‘the Protests of August 1990’; a scenario of
the celebration of the 20th anniversary of December ‘70 (1990); the origin of the NSZZ Solidarity ‘80; programme theses
of the NSZZ Solidarity ‘80; an open letter of the NSZZ Solidarity ‘80 to the President of the Council of Ministers (1992).
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5. Akta NSZZ „Solidarność”
Archiwum Narodowe w Krakowie: Zbiór „Solidarności” 1970–1996: oświadczenia władz NSZZ „Solidarność”, NZS
i innych organizacji dot. ich spraw organizacyjnych oraz aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju 1980–1989;
materiały wyborcze – wybory do parlamentu 1989–1990 mat. wyborcze z okręgu krakowskiego i z innych okręgów;
kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i Lecha Wałęsy do parlamentu, programy wyborcze; plakat PZPR;
ulotka dot. wyborów samorządowych z 1990 r.
Archiwum Państwowe w Płocku: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Zakładach Mięsnych w Płocku 1980–1992 – protokoły z zebrań NSZZ „Solidarność”, 1989–1991; protokoły z zebrań NSZZ „Solidarność”,
1991–1992; uchwały, 1989; listy członków, 1991. Akta Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zakładów
Podzespołów Radiowych MIFLEX w Kutnie 1980–1989. Zespół zawiera: statut i program Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, uchwały, komunikaty i zalecenia Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, „Biuletyn Komisji Samorządu Terytorialnego” wyd. przez Komitet
Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, nr 1, 2, 4.
Archiwum Państwowe w Kaliszu: Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Kaliszu; Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich
w Ostrowie Wielkopolskim.
Archiwum Państwowe w Toruniu: Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Toruniu z lat 1980–1981 [1992]: pisma podziemne z lat 1988–1989 oraz wcześniejsze, np. „Toruński Informator
Solidarności” – kilka egzemplarzy z lat 1988–1989 oraz do 1994 r., „Wolne Słowo” – tygodnik NSZZ „Solidarność” reg.
toruńskiego – kilka egz. z 1989 r. i 1990 r., „Rzeczychłopska”, „Liberał”, „Impuls”, „Immunitet” – kilka numerów tych pism
z 1989 i 1990 r.; „Gazeta Gospodarcza” – numery z 1988 i 1989. Znajduje się tu również zbiór ulotek i plakatów, także
z okresu wyborów 1989 roku i późniejszych. Należy podkreślić, że wspomniane akta mają swoją kontynuację w okresie
„pierwszej” „Solidarności” i w okresie stanu wojennego i późniejszym. Do interesujących akt należą także kroniki Pomorskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu. Zakład ten jako pierwszy w regionie podjął strajk solidarnościowy w 1980 roku. W kronikach znajdują się zdjęcia, wycinki i inne materiały obrazujące sytuację w zakładzie,
w tym m. in. ze strajków 1980 roku z 1981 roku oraz w mniejszym stopniu z lat 1988–1992.
Archiwum Państwowe w Szczecinie: Zbiór akt ruchu związkowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność [1976] 1980–1996.
1. Redakcja tygodnika „Jedność”, „Solidarność Szczecińska” i inne organa prasowe 1980–1996; wnioski i skargi, listy
kierowane do redakcji pism, artykuły kierowane do druku – z terenu woj. szczecińskiego oraz przedruki z pism krajowych, komunikaty, wycinki prasowe, egzemplarze pism solidarnościowych.
2. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 1980–1991: statut i ordynacja wyborcza do NSZZ „Solidarność” (1980), materiały na i z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” (1981), działalność – uchwały, apele, rezolucje Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” (1980–1981), działalność Komisji Krajowej i Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Pomorza Zachodniego (1980–1981) – skład osobowy, uchwały, apele, rezolucje, ankiety ewidencyjnoinformacyjne komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, korespondencja Zarządu Regionu.
3. NSZZ „Solidarność ‘80” 1989–1992: komunikaty, uchwały i odezwy KKP NSZZ „Solidarność ‘80”, sprawozdanie
z działalności Biura Interwencyjnego NSZZ „Solidarność ‘80”, korespondencja kierowana do Mariana Jurczyka, list Mariana Jurczyka do Vaclava Havla (1989), podpisy osób pod „Protestem Sierpnia 1990”, scenariusz obchodów i przebieg
obchodów XX rocznicy Grudnia 70 (1990), geneza powstania NSZZ „Solidarność ’80”, tezy programowe NSZZ „Solidarność ‘80”, list otwarty NSZZ „Solidarność ‘80” do Prezesa Rady Ministrów (1992).
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6. Records of the PZPR Voivodship Committees
The State Archives in Gdańsk: a large group of records of a similar character concerning the 1989 Parliamentary
Elections contains propagandist materials of the PZPR and – in some units – of the opposition. There are units the titles
of which refer directly to Solidarity and opposition activists, or indicate their contents – strikes, demonstrations and
social protests. In addition to the above mentioned units, in many from among several hundred units of the records of
the PZPR Voivodship Committee (1909–1990) – in materials from the plenary sessions, the executive, the secretariat or
other Party’s bodies, in analyses and current reports included in telexes sent between various Party’s institutions – there
are dispersed pieces of information on the activities of the NSZZ Solidarity and the whole movement of opposition in
a wider context: the development of the social, political and economic situation of that period, social moods, as well
as on the attitudes towards the opposition and the changes that were taking place in different milieux, including the
Party itself; similar materials may be found in the fonds of the party’s records at its lower levels, as well as in the records
of other socio-political organisations such as PRON (Patriotic Movement for National Rebirth or National Renaissance
Patriotic Movement), but in the titles of such units there is no clear reference to that topic.
The State Archives in Siedlce: in the records of the PZPR Voivodship Committee the following units deal with the
1989 elections: 867, 868, 1336, 1853, 1883. A very interesting thing is the documentation concerning the inventorying
of the property of the PZPR in the Mińsk Mazowiecki Region (1989-1996), which is now in the Regional Office in Mińsk
Mazowiecki.
The State Archives in Rzeszów: the PZPR Voivodship Committee in Rzeszów (1948–1990): in the fonds in question
there are: materials form a PZPR Voivodship reporting conference; protocols of the plenary sessions of the Voivodship
Committee and the Executive of the Voivodship Committee; records of the matters dealt with by the Voivodship Commission of Audit and Control; protocols of sessions and reports from the activities of the Voivodship Commission of
Audit and Control; information on the current socio-political situation (confidential) in Poland; materials of the parliamentary electoral campaign; information materials from the Central Committee; materials of the Inter-Voivodship Party
School; materials about the Round Table.
The State Archives in Olsztyn: among the materials of the PZPR Voivodship Committee (KW) there are units concerning Solidarity (1989–1991) dispersed in numerous portfolios; among other things there are: protocols of the plenary sessions of the PZPR Voivodship Committee (KW); protocols of the sessions of the Executive of the PZPR Voivodship
Committee (KW); protocols of the sessions of the PZPR Secretariat; information of the PZPR Voivodship Committee and
Central Committee, in the majority concerning the June 1989 Parliamentary elections; the portfolio, catalogue no APO
1141/1590, contains leaflets, satirical pictures, press clippings concerning martial law and the elections of 1980–1989.
The State Archives in Suwałki: the PZPR Voivodship Committee (KW): inter alia there are reports from the whole
Voivodship about the electoral campaign and the day of elections; resolutions of the KW PZPR in Suwałki in favour of
showing support for the candidates to the Sejm and the Senate to Party’s members and non-party candidates; in the
party records there are also documents published by the Citizens’ Committee Solidarity; a very interesting thing are
blank ballot papers.
The State Archives in Elbląg, the Malbork Office: the PZPR Voivodship Committee – the assumptions of the campaign at the elections to the Sejm and the Senate in the Elbląg Voivodship; an Electoral May Fête in Elbląg, in the Kajka
Park.
The State Archives in Kielce: the PZPR Voivodship Committee: inter alia there are electoral leaflets, protocols of
the Executive sessions, assessments of the preparations and the course of the electoral campaign, information about
the voter turnover in the first and second round of the June 1989 elections, information on the socio-political situation
in the Kielce Voivodship.
The State Archives in Katowice: the PZPR Voivodship Committee: documentation concerning the electoral tactic,
which was to be employed in the elections, an analysis of the lost elections, a handwritten map prepared in the context
of the planned electoral tactic of the PZPR Voivodship Committee in Katowice.
The State Archives in Opole: the PZPR Voivodship Committee: protocol no 9/89 dated June 6th, 1989 of the session
of the Executive of the PZPR Municipal Committee in Kolonowskie, containing an assessment of the first round of the
elections to the Sejm and the Senate.
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6. Akta Komitetów Wojewódzkich PZPR
Archiwum Państwowe w Gdańsku: Z wyborami parlamentarnymi w 1989 r. jest związana tematycznie duża grupa akt o podobnym charakterze, zawierająca wyborcze materiały propagandowe PZPR i, w niektórych jednostkach,
opozycji. Są jednostki, których tytuły odnoszą się bezpośrednio do „Solidarności” i działaczy opozycji lub wskazują na
zawarte w nich informacje o strajkach, manifestacjach i protestach społecznych. Poza wyżej wymienionymi, w wielu
spośród kilkuset innych jednostek akt KW PZPR z lat 1989–1990 (w tym w materiałach plenum, egzekutywy, sekretariatu czy innych gremiów, w analizach i informacjach bieżących, zawartych m. in. w teleksach, przesyłanych pomiędzy
różnymi instancjami partyjnymi) są rozproszone informacje na temat działalności NSZZ „Solidarność” i całego nurtu
opozycji oraz szerszego kontekstu: rozwoju sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej tego okresu, nastrojów,
a także stosunku do opozycji i dokonujących się przemian w różnych środowiskach, w tym w łonie samej partii. Podobnych materiałów można poszukiwać w zespołach akt instancji partii niższych szczebli, a także w aktach innych organizacji społeczno-politycznych, jak np. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON), w których tytułach zwykle nie
ma wyraźnych odniesień do tego tematu.
Archiwum Państwowe w Siedlcach: W aktach KW PZPR wyborów 1989 dotyczą jednostki: 867, 868, 1336, 1853,
1883. Ciekawostką jest dokumentacja inwentaryzacji majątku po PZPR rejonu Mińska Mazowieckiego z lat 1989–1996,
która znajdowała się w Urzędzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie
1948–1990 r.: w omawianym zespole znajdują się: materiały z wojewódzkiej konferencji sprawozdawczej PZPR, protokoły posiedzeń plenarnych KW i Egzekutywy KW, akta spraw prowadzonych przez Wojewódzką Komisję KontrolnoRewizyjną, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, informacje
o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej (poufne) dla I Sekretarza KW, informacje teleksowe o sytuacji społecznopolitycznej w kraju, informacje o kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, materiały z kampanii wyborczej do Sejmu
i Senatu, materiały informacyjne z Komitetu Centralnego, materiały Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej, materiały
dotyczące Okrągłego Stołu.
Archiwum Państwowe w Olsztynie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: znajdują się
materiały dot. „Solidarności” w latach 1989–1991 rozproszone są w licznych teczkach, m. in. są to: protokoły posiedzeń
plenarnych KW PZPR, protokoły posiedzeń egzekutywy KW PZPR, protokoły posiedzeń Sekretariatu KW PZPR, informacje Sekretarza KC PZPR do KW PZPR i dotyczą przede wszystkim czerwcowych wyborów 1989 r. do Sejmu i Senatu.
Teczka o sygn. APO 1141/1590 zawiera ulotki, rysunki satyryczne, wycinki prasowe dot. stanu wojennego i wyborów
z lat 1980–1989.
Archiwum Państwowe w Suwałkach: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: są tam m.
in.: meldunki z terenu województwa z kampanii wyborczej i dnia wyborów, uchwały KW PZPR w Suwałkach w sprawie
udzielenia poparcia dla kandydatów na posłów i senatorów, członków partii oraz kandydatów bezpartyjnych. W aktach
partyjnych zachowały się również dokumenty rozpowszechniane przez Komitet Obywatelski „Solidarność”. Ciekawostką są zachowane czyste karty do głosowania.
Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej: założenia kampanii do Sejmu i Senatu w województwie elbląskim, Majowy Festyn Wyborczy w Elblągu,
park Kajki.
Archiwum Państwowe w Kielcach: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: są tam m. in.
ulotki wyborcze, protokoły posiedzeń Egzekutywy, oceny przygotowań i przebiegu kampanii wyborczej, informacje
o frekwencji wyborczej w I i II turze wyborów z czerwca 1989 r., informacje o sytuacji społeczno-politycznej w województwie kieleckim.
Archiwum Państwowe w Katowicach: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: dokumentacja dotycząca spraw taktyki wyborczej, która miała być zastosowana w wyborach, analiza przegranych wyborów,
odręczna mapka przygotowana w związku z planowaną taktyką wyborczą KW PZPR w Katowicach.
Archiwum Państwowe w Opolu: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: protokół nr 9/89
z dnia 6 czerwca 1989 r. z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Kolonowskiem, zawierający
ocenę I tury wyborów do Sejmu i Senatu.
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The State Archives in Radom: the PZPR Voivodship Committee: information of the State Electoral Commission about
the validity of the votes, propagandist posters calling for voting for: Jan Józef Lipski, Jan Łopuszański, Józef Ślisz and General Józef Kuropieska; an appeal of Solidarity ‘The Elections of the Radom Region’.
The State Archives in Częstochowa: the PZPR Voivodship Committee: daily communiqués of the Information and
Analysis Sector of the Political and Organisational Department of the PZPR Voivodship Committee in Częstochowa.
The State Archives in Lublin: the PZPR Voivodship Committee: a telex of the PZPR Voivodship Committee in Lublin
with a preliminary assessment of the first round of the June 4th elections; information of the Voivodship Office of Internal
Affairs in Lublin concerning the tactic of the opposition’s activities in the campaign at the Parliamentary elections in June
1989.

7. Patriotic Movement for National Rebirth
(or National Renaissance Patriotic Movement) (PRON)
The State Archives in Łódź: press clippings concerning the electoral campaign to the Sejm and the Senate, inter alia
including:
– "Głos Robotniczy" of May 4th, 1989 – “The Łódź start to the New Century. The ‘89 Elections”;
– "Dziennik Łódzki" of May 4th, 1989 – “We Know Him. Lieutenant-Colonel Jan Półcienniczak, a Candidate to the Senate”;
– "Express Ilustrowany" of May 4th, 1989 – “A Demonstration at Liberty Square” (a press note concerning the anniversary
celebration of the Third-of-May Constitution);
– "Express Ilustrowany" of May 4th, 1989 – “A Test of Popularity of the Author of the [TV] Programme «997»”; “LieutenantColonel Jan Półcienniczak Collects Signatures Supporting his Candidature to the Senate”; “Documents Have Been Lost”
(a press note concerning the theft of portfolios with 4,000 signatures authorising Edward Bryl to run in the elections);
– "Express Ilustrowany" of May 8th, 1989 – “The Łódź Candidates Soliciting for Votes”;
– "Głos Robotniczy" of May 13th, 1989 – “The 21st Century Woman. The ‘89 Elections”;
– "Głos Robotniczy" of May 12th, 1989 – “They Are Worth Being Voted for and Elected” (in the article there are candidates’
statements and photos);
– "Express Ilustrowany" of May 15th, 1989 – “A Right to Have Healthy Offspring. A Press Conference of Solidarity”;
– "Dziennik Łódzki" of May 17th, 1989 – “Lech Sosnowski or a Merchant in the Senate. The ‘89 Elections”;
– "Głos Robotniczy" of May 12th, 1989 – “Is This Just a Game? The 1989 Elections” (an article concerning the pre-election
propaganda, with photos);
– "Głos Robotniczy", "Dziennik Łódzki" of May 19th, 1989 – “The Statement of the Presidium of the Łódź Council of PRON (a
note concerning the so called ‘Cracovian May of 1989’); altogether 11 pages of various formats.

8. Records of Central (General) Administration
The State Archives in Białystok: the Voivodship Office in Białystok. The Voivodship Committee of Defence, protocols
of the sessions of the Voivodship Committee of Defence of 1989 containing an analysis of the socio-political situation in
the Białystok Voivodship.
The State Archives in Wrocław: archival materials of the WRN [Voivodship National Council] in Wrocław concerning
the elections of June 4th, 1989: an announcement of the Presidium of the WRN in Wrocław about the electoral districts; resolutions of the Presidia of National Councils to create electoral districts; resolutions of the Presidia of National Councils to appoint district electoral commissions. An announcement of the Presidium of the WRN in Wrocław about electoral districts.
The State Archives in Białystok: the Office of the Voivodship National Council (BWRN) in Białystok: an announcement
about the electoral districts; resolutions of the Presidia of WRNs to create electoral districts; resolutions of the Presidia of
National Councils to appoint district electoral commissions.
The State Archives in Kielce: the Presidium of the Municipal National Council in Kielce: resolutions to appoint district
electoral commissions to hold the elections to the Sejm and the Senate in Kielce in 1989.

42

Archiwum Państwowe w Radomiu: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: informacje
Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach ważności oddanych głosów, plakaty propagandowy wzywające do głosowania, plakaty wzywające do głosowania na: Jana Józefa Lipskiego, Jana Łopuszańskiego, Józefa Ślisza i generała Józefa
Kuropieskę, odezwa „Solidarności”: „Wyborcy Ziemi Radomskiej”.
Archiwum Państwowe w Częstochowie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: komunikaty dzienne Sektora Informacji i Analiz Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR w Częstochowie.
Archiwum Państwowe w Lublinie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: teleks KW PZPR
w Lublinie z wstępną oceną I tury głosowania w dniu 4 czerwca, Informacja Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie dotycząca taktyki działań opozycji w kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 r.

7. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
Archiwum Państwowe Łodzi: Wycinki prasowe dotyczące kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, w tym m. in.:
– Głos Robotniczy z 4 V 1989 r. – „Łódzki start do nowego stulecia. Wybory ‘89”,
– Dziennik Łódzki z 4 V 1989 r. – „Znamy go z 997. Ppłk Jan Płócienniczak kandyduje na senatora”,
– Express Ilustrowany z 4 V 1989 r. – „Manifestacja na Placu Wolności” (notatka prasowa dotycząca uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja),
– Express Ilustrowany z 4 V 1989 r. – „Test popularności autora programu 997. Ppłk Jan Płócienniczak zbiera podpisy
popierające jego kandydaturę na senatora”, „Zginęły dokumenty” (notatka prasowa dotycząca kradzieży teczek z 4
tys. podpisów uprawniających Edwarda Bryla do kandydowania w wyborach),
– Express Ilustrowany z 8 V 1989 r. – „Łódzcy kandydaci na posłów i senatorów zabiegają o głosy wyborców”,
– Głos Robotniczy z 13 V 1989 r. – „Kobieta XXI wieku. Wybory ‘89”,
– Głos Robotniczy z 12 V 1989 r. – „Warto na nich postawić i ich wybrać” (w artykule zamieszczono wypowiedzi kandydatów wraz ze zdjęciami),
– Express Ilustrowany z 15 V 1989 r. – „Prawo do zdrowego potomstwa. Konferencja prasowa Solidarności”,
– Dziennik Łódzki z 17 V 1989 r. – „Lech Sosnowski czyli kupiec w Senacie. Wybory ‘89”,
– „Głos Robotniczy z 12 V 1989 – „Czy to tylko gra? Wybory 1989” (artykuł dotyczący propagandy przedwyborczej,
zamieszczono również zdjęcia),
– Głos Robotniczy, Dziennik Łódzki z dn. 19 V 1989 r. – „Oświadczenie Prezydium Rady Łódzkiej PRON” (notatka dotycząca „krakowskiego maja 1989 roku”). W sumie 11 str. różnego formatu.

8. Akta administracji ogólnej
Archiwum Państwowe w Białymstoku: Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Wojewódzki Komitet Obrony, Protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony z 1989 r. zawierające analizę sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Materiały archiwalne WRN we Wrocławiu dot. wyborów 4 czerwca 1989 r.:
obwieszczenie PWRN we Wrocławiu o okręgach wyborczych, uchwały prezydiów rad narodowych w sprawie utworzenia obwodów głosowania, uchwały prezydiów rad narodowych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Obwieszczenie PWRN we Wrocławiu o okręgach wyborczych
Archiwum Państwowe w Białymstoku: Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku: obwieszczenie
o okręgach wyborczych, uchwały prezydiów rad narodowych w sprawie utworzenia obwodów głosowania, uchwały
prezydiów rad narodowych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Archiwum Państwowe w Kielcach: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach: uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie miasta wyborów do Sejmu i Senatu PRL
w 1989 r.
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9. Magistrates’ Courts
The State Archives in Gdańsk: the Magistrates’ Court in Gdańsk (1982–1994); several dozen portfolios of records
of misdemeanours of the 1980s concerning sentencing for the opposition activities. Some of the portfolios contain
records of the year 1989 and of the later ones, which testify the legal procedures applied from that moment, resulting in
refraining from sentencing for such activities committed in 1988-1989; there are resolutions of the District Magistrates’
Court at the President of Gdańsk to waive the sentences imposed on the grounds of the law of May 29th, 1989, which
waives some offences and misdemeanours. Similar materials may be found in some of the remaining portfolios.
***
The archival materials on the events of 1989–1991 are dispersed in various archival fonds. The most materials
concerning the NSZZ Solidarity, the Round Table, the June elections are kept in the Voivodship Committees of the
PZPR, presented selectively (some of the archival inventories, including some fonds, are available on the website of the
NDAP). In addition to their own materials, of which the most interesting ones are the telexes addressed to the Central
Committee of the PZPR, there are also original publications of Solidarity and of other opposition organisations – monographic publications, periodicals and ephemera gathered by party’s activists. The documents of the general (central)
administration and of PRON, which are kept in collections of the state archives, are presented only selectively or only
mentioned.
The National Digital Archives have very interesting iconographic and film collections, e.g. in the weekly “Za i
Przeciw” there are 1,469 photos of the period in question; a fonds concerning the Central Photographic Agency there
are 12 million photos from 1944–1990. These collections are very valuable and useful.
The materials which have been gathered in the Polish state archives allow to reconstruct the events which had led
to the Round Table talks; they elucidate the preparations to the ‘contract’ elections; they show the electoral campaign of
the NSZZ Solidarity and other opposition organisations on the one hand, and on the other the propagandist machine
of the PZPR, the ZSL, the SD and other organisations related to the authorities.

Marek Kietliński
The State Archives in Białystok
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9. Kolegia ds. Wykroczeń
Archiwum Państwowe w Gdańsku: Kolegium do Spraw Wykroczeń w Gdańsku z lat 1982–1994: kilkadziesiąt teczek akt spraw o wykroczenie z lat osiemdziesiątych dotyczących ukarania za działania opozycyjne. Część z nich zawierają akta z roku 1989 i dalszych dokumentujące stosowane od tego momentu procedury prawne, których efektem było
odstąpienie od ukarania za te czyny z lat 1988–1989, w których znajdują się postanowienia Kolegium Rejonowego
do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska o darowaniu kar na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1989
o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Podobne materiały mogą znajdować się
także w niektórych z pozostałych teczek.
***
Materiały archiwalne dotyczące wydarzeń z lat 1989–1991 rozproszone są w szeregu zespołach archiwalnych. Najwięcej materiałów dotyczących NSZZ „Solidarność”, Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych, a więc wydarzeń z 1989 r.
zachowało się w Komitetach Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powyżej zaprezentowanych tylko
wybiórczo (część inwentarzy archiwalnych tychże zespołów dostępnych jest na stronie internetowej NDAP). Oprócz
materiałów własnych, z których najciekawsze to teleksy kierowane do KC PZPR, są wśród nich również oryginalne publikacje „Solidarności” i innych organizacji opozycyjnych – wydawnictwa zwarte, czasopisma i druki ulotne zgromadzone
przez działaczy partyjnych. Również fragmentarycznie omówiono wyżej, a raczej zasygnalizowano tylko dokumentację
administracji ogólnej oraz PRON, która znajduje się także w zbiorach archiwów państwowych.
Bardzo ciekawe zbiory ikonograficzne oraz filmowe posiada też Narodowe Archiwum Cyfrowe, tutaj na przykład
tygodnik „Za i Przeciw”, gdzie jest tysiąc czterysta sześćdziesiąt dziewięć fotografii właśnie z tego okresu, czy zespół
dotyczący Centralnej Agencji Fotograficznej, gdzie mamy dwanaście milionów fotografii z lat 1944–1990. Zasoby te są
niezwykle przydatne i mają wielkie znaczenie.
Materiały, które zostały zgromadzone w polskich archiwach państwowych, pozwalają na odtworzenie wydarzeń,
które doprowadziły do rozmów przy Okrągłym Stole, naświetlają przygotowania do wyborów kontraktowych, pokazującą z jednej strony kampanię wyborczą NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych, z drugiej działania
machiny propagandowej PZPR, ZSL, SD i innych organizacji powiązanych z władzą.

Marek Kietliński
Archiwum Państwowe w Białymstoku
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Katalog wystawy
Exhibition Catalogue

The Martial Law Poland
After imposing martial law (on December 13th, 1981) the authorities succeeded in breaking up the NSZZ (Independent Self-Governing Trade Union) Solidarity, as well as pacifying public feeling. The Poles’ hopes for a quick democratisation of the communist system
were shattered. Next, the authorities undertook an attempt to implement economic reforms and to regain wider support. The results of the authorities’ action were rather poor.
Indeed, the economy got out of the deep crisis, nevertheless it had not been reformed.
The supply in shops was increased thanks to a significant rise in prices; for example, in
1982, during the ‘price-income operation’ (as it was called euphemistically), the food
prices went up 241%, as a result the disposable income of the population fell by one
third in relation to 1981. Because of the economic sanction imposed by Western countries for imposing martial law, the PRL authorities had problems of getting credits that
were necessary for the country’s economy to function properly. After a few better years
the economic situation again started to deteriorate. The foreign debt was increasing, the
inflation was accelerating.
Part of the Solidarity leaders and ordinary members of the Union did not resign to the
martial law reality. The first underground structures of Solidarity had already appeared
in December 1981. The clandestine movement differentiated, including youth organisations composed of people who had not belonged to Solidarity before. The resistance
sometimes took a dramatic turn. One of the widespread protests took place on August
31st, 1982 when the demonstrations against martial law were held in 66 towns (in Lublin
three people were killed). There appeared a publishing movement, independent from
the authorities. Several hundred periodicals were published in the whole country annually, and more than ten radio stations were functioning (although some of them had a
very limited range).
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Polska stanu wojennego
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r. władzom udało się rozbić Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a także spacyfikować nastroje społeczne.
Nadzieje Polaków na szybką demokratyzację systemu komunistycznego zostały zniweczone. Następnie władze podjęły próby wdrożenia reform gospodarczych i odzyskania
szerszego poparcia. Podejmowane działania przyniosły ograniczone rezultaty. Wprawdzie gospodarka została wyciągnięta z głębokiego kryzysu, ale nie przeprowadzono jej
reformy. Poprawę zaopatrzenia w sklepach osiągnięto dzięki znacznym podwyżkom cen:
np. w roku 1982 w czasie wprowadzenia „operacji cenowo-dochodowej” (jak eufemistycznie nazywano podwyżki cen) żywność z dnia na dzień zdrożała o 241%, co spowodowało realny spadek dochodów ludności o blisko 1/3 w stosunku do roku 1981. Z uwagi
na sankcje gospodarcze ogłoszone przez państwa zachodnie jako restrykcje z powodu
wprowadzenia stanu wojennego, władze PRL miały problem z uzyskaniem kredytów niezbędnych do funkcjonowania gospodarki. Po kilkuletniej poprawie sytuacja gospodarcza
ponownie zaczęła się pogarszać. Rosło zadłużenie zagraniczne, przyspieszała inflacja.
Część liderów „Solidarności” oraz zwykłych członków Związku nie pogodziła się z rzeczywistością stanu wojennego. Już od grudnia 1981 r. powstawały konspiracyjne struktury
„Solidarności”. Z czasem rodziły się nowe ugrupowania podziemne, także organizowane
przez środowiska młodzieżowe, których członkowie wcześniej nie należeli do „Solidarności”. Organizowany przez podziemie opór przybierał niekiedy dramatyczny obrót. Jeden
z większych protestów miał miejsce 31 VIII 1982 r., kiedy demonstracje przeciwko stanowi
wojennemu odbyły się w 66 miastach (w Lubinie było trzech zabitych). Powstawał także
niezależny od władz ruch wydawniczy. W skali kraju rocznie ukazywało się kilkaset czasopism, działało kilkanaście radiostacji, które miały jednak ograniczoną słuchalność.
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Polska stanu wojennego
1. Plakat „Kto tu łamie prawa człowieka?” – propagandowy plakat, jaki władze rozpowszechniały na
początku stanu wojennego. Miał pokazywać, że Stany Zjednoczone domagają się przestrzegania
praw człowieka w Polsce, a same ich nie respektują (ze zbiorów D. A. Rymara)
2. Obrazek z początku lat 80. W sklepach zawsze byli sprzedawcy, a rzadziej pojawiał się towar. Na
zdjęciu przysłowiowe i dosłowne puste haki w sklepie mięsnym (fot. MAW, ze zbiorów AAN w Warszawie)
3-4. Demonstracje z 31 VIII 1982 r. (w drugą rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich) należały do
największych protestów po wprowadzeniu stanu wojennego. Manifestacje odbyły się w 66 miastach
Polski. Na zdjęciu demonstracja w Gorzowie Wlkp. (fot. Jarosław Romański (?), ze zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)
5-8. W latach 80. znacznie rozwinęła się podziemna poligrafia. W skali kraju ukazywało się kilkaset
tytułów prasowych, wydawano również publikacje książkowe

The Martial Law Poland
1. Poster „Who Breaks Human Rights?”, a propagandist poster popularised by the authorities at the
beginning of martial law. Its purpose was to show that the United States of America demands that
human rights be observed by others whereas it itself does break them (from D. A. Rymar’s collection)
2. A picture from the beginning of the 1980s. In the shops there were always shop assistants, commodities not always. In the picture you can see the empty hooks in a butcher’s shop, both proverbially empty and physically empty (a photo by MAW, from the AAN Collection in Warsaw)
3-4. The demonstrations on August 31st, 1982 (the second anniversary of signing the Gdańsk Agreement); they were the most massive protests after the imposition of martial law. They took place in
66 Polish towns. In the picture – the demonstration in Gorzów Wielkopolski (a photo by Jarosław
Romański [?], from the State Archives in Gorzów Wielkopolski)
5-8. In the 1980s the underground printing facilities developed quickly. In the country several periodicals were published, in addition to numerous books
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2. Obrazek z początku lat 80. W sklepach zawsze byli sprzedawcy, a rzadziej pojawiał się towar. Na zdjęciu przysłowiowe
i dosłowne puste haki w sklepie mięsnym (fot. MAW, ze zbiorów AAN w Warszawie)
2. A picture from the beginning of the 1980s. In the shops there were always shop assistants, commodities not always. In the
picture you can see the empty hooks in a butcher’s shop, both proverbially empty and physically empty (a photo by MAW,
from the collections of the AAN in Warsaw)
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3-4. Demonstracje z 31 VIII 1982 r. (w drugą rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich) należały do największych protestów
po wprowadzeniu stanu wojennego. Manifestacje odbyły się w 66 miastach Polski. Na zdjęciu demonstracja w Gorzowie
Wlkp. (fot. Jarosław Romański (?), ze zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)
3-4. The demonstrations on August 31st, 1982 (the second anniversary of signing the Gdańsk Agreement); they were the most
massive protests after the imposition of martial law. They took place in 66 Polish towns. In the picture – the demonstration in
Gorzów Wielkopolski (a photo by Jarosław Romański [?], from the State Archives in Gorzów Wielkopolski)

52

5-8. W latach 80. znacznie rozwinęła się podziemna poligrafia. W skali kraju ukazywało się kilkaset tytułów prasowych, wydawano również publikacje książkowe
5-8. In the 1980s the underground printing facilities developed quickly. In the country several periodicals were published, in
addition to numerous books
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Towards the Elections
In 1985 there were political changes in the Party’s executive of the Soviet Union. The
ideas of restructuring and openness preached by Mikhail Sergeyevich Gorbachev (Russian: Михаил Сергеевич Горбачёв), the General Secretary of the KPZR (Communist Party
of the Soviet Union) opened up a possibility of far-reaching system changes in Eastern
Europe.
In the mid-1980s the Party’s authorities (which was synonymous with the Government)
of the PRL decided to make a political turnabout. Acting under pressure of the deteriorating economic situation which later might lead to an uncontrolled social explosion,
the authorities decided to introduce another amnesty and to release all the political
prisoners. Since the summer of 1986 any political activity had been decriminalised, and
the penalty for it had been reduced to fines imposed by magistrates’ courts. Softening
repression the authorities expected the opposition to divide and – at least part of it – to
support the continuation of the economic reforms. As a result, in some regions Solidarity
structures resumed an overt activity. On September 29th, 1986 Lech Wałęsa appointed
the Provisional Solidarity Council (TRS), which acted overtly and was composed of seven
outstanding activists of the underground Union. Its most important postulate was to get
the authorities’ consent for Solidarity to act legally again. Yet, the authorities failed to get
the support from the Council (TRS), or even from the union structures that recognised
the authorities’ leading role. That is why they decided to appeal to the society and hold
a referendum. They expected the Poles to accept more sacrifices and in the process a
vote of confidence would be won by the executive of the PZPR, General W. Jaruzelski including. The referendum held on November 29th, 1987 was lost by the authorities, as the
proposed drastic economic changes were not accepted. A very important event was the
third pilgrimage of John Paul 2 to his homeland (June, 1987). In addition to its religious
dimension, the pilgrimage had a political one as at the Masses there appeared numerous
groups of activists of Solidarity and other associations who – in spite of frequent checks
– smuggled banners which they later displayed. It confirmed the attachment of part of
the society to Solidarity. After the Masses there were political demonstrations (e.g. on
June 12th, 1987 in Gdańsk).
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Na drodze do wyborów
W roku 1985 doszło do zmian politycznych w kierownictwie partyjnym Związku Radzieckiego. Głoszone przez sekretarza generalnego KPZR Michaiła Gorbaczowa hasła przebudowy i jawności życia otworzyły możliwość głębokich zmian systemowych w Europie
Wschodniej.
W połowie lat 80. władze partyjno-rządowe PRL zdecydowały o dokonaniu zwrotu politycznego. Działając pod presją pogarszającej się sytuacji gospodarczej, która mogła
w przyszłości spowodować niekontrolowany wybuch społeczny, władze zdecydowały się
na wprowadzenie kolejnej amnestii i zwolnienie prawie wszystkich więźniów politycznych. Od lata 1986 r. działalność polityczna została zdepenalizowana, a kary za nią sprowadzono do grzywien wymierzanych przez kolegia do spraw wykroczeń. Złagodzenie represji było obliczone na podzielenie opozycji i uzyskanie poparcia, przynajmniej przez jej
część, dla kontynuacji reform gospodarczych. W rezultacie w regionach zaczęły wznawiać
jawną działalność struktury „Solidarności”. 29 IX 1986 r. Lech Wałęsa powołał jawnie działającą Tymczasową Radę „Solidarności” (TRS), w skład której weszło siedmiu wybitnych
działaczy podziemnego Związku. Jej najważniejszym postulatem była zgoda władz na
ponowne legalne działanie „Solidarności”. Jednak władzom nie udało się uzyskać poparcia TRS (ani uznających jej kierowniczą rolę struktur związkowych), dlatego postanowiły
się odwołać do społeczeństwa w postaci referendum. Oczekiwano, iż w referendum Polacy zaakceptują kolejne wyrzeczenia i tym samym udzielą poparcia kierownictwu PZPR
z gen. W. Jaruzelskim na czele. Przeprowadzone 29 XI 1987 r. referendum przyniosło jednak niekorzystne wyniki dla władz, gdyż proponowane drastyczne zmiany gospodarcze
nie uzyskały wystarczającego poparcia.
Ważnym wydarzeniem była trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do kraju w czerwcu 1987
r.). Miała ona wymiar nie tylko religijny, ale również polityczny, gdyż na mszach pojawiały
się grupy działaczy „Solidarności” i innych ugrupowań, które pomimo kontroli przemycały transparenty, a następnie je eksponowały. Potwierdzało to przywiązanie części społeczeństwa do „Solidarności”. Po mszach dochodziło także do manifestacji politycznych
(jak np. w Gdańsku 12 VI 1987 r.).
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Na drodze do wyborów
1. Fragment informacji teleksowej o sytuacji społeczno-politycznej po wprowadzeniu amnestii i uwolnieniu więźniów politycznych w województwie opolskim z 16 IX 1986 r., opracowanej przez Komitetu
Wojewódzkiego PZPR i przesłanej do Komitetu Centralnego PZPR – fragment. Wśród działaczy PZPR
aprobowano zmiany, jednak uważano, że „tacy jak Bujak i Michnik” nigdy nie zaprzestaną działalności
politycznej (AP w Opolu, sygn. 45/2583/20)
2. Msza papieska na gdańskim osiedlu Zaspa. Pomimo ścisłych kontroli działaczom opozycji udało się wnieść i rozwinąć transparenty, 12 VI 1987 r. (fot. Janusz Uklejewski, AP w Gdańsku sygn.
3385/417/11/35)
3. 1 V 1988 r. w 14 miastach Polski miały miejsca demonstracje działaczy opozycji. Protestowano przeciwko podwyżkom cen oraz głoszono poparcie dla strajkujących w Nowej Hucie i innych miastach. Na
zdjęciu funkcjonariusze SB rozbijają manifestację gorzowskiej „Solidarności”, której działacze wmieszali się w oficjalny pochód pierwszomajowy (fot. Maria Mora (?), ze zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)
4. Tadeusz Mazowiecki i Lech Wałęsa po zakończeniu strajku w Stoczni Gdańskiej, 10 V 1988 r. – tu na
plakacie z roku 1990 (AP w Poznaniu, sygn. 982/812)

Towards the Elections
1. A fragment of telex information about the socio-political situation after the introduction of amnesty and releasing the political prisoners in the Opole Voivodship on September 16th, 1986, written
by the Voivodship Committee of the PZPR – a fragment. Some of the PZPR activists accepted the
changes, yet it was generally thought that ‘Bujak and Michnik and the like’ would never give up political activities (the State Archives in Opole, catalogue no 45/2583/20)
2. The papal Mass at Zaspa in Gdańsk. In spite of thorough security checks opposition activists succeeded in smuggling banners, which they later unfurled, June 12th, 1987 (photos by Janusz Uklejski,
State Archives in Gdańsk, catalogue no 3385/417/11/35)
3. On May 1st, 1988 in 14 Polish towns there were demonstrations led by opposition activists against
price increases; the protesters expressed their support for the strikers in Nowa Huta and other towns.
In the picture Security Service functionaries are breaking up a demonstration of the Gorzów Solidarity, the activists of which have mingled into the May Day March (photos by Maria Mora [?], from the
collections of the State Archives in Gorzów Wielkopolski)
4. Tadeusz Mazowiecki and Lech Wałęsa after the strike in the Gdańsk Shipyard, May 10th, 1988, in a
poster of 1990 (State Archives in Poznań, catalogue no 982/812)
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1. Fragment informacji teleksowej o sytuacji społeczno-politycznej po wprowadzeniu amnestii i uwolnieniu więźniów politycznych w województwie opolskim z 16 IX 1986 r., opracowanej przez Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu i przesłanej
do Komitetu Centralnego PZPR – fragment. Wśród działaczy PZPR aprobowano zmiany, jednak uważano, że „tacy jak Bujak
i Michnik” nigdy nie zaprzestaną działalności politycznej (AP w Opolu, sygn. 45/2583/20)
1. A fragment of telex information about the socio-political situation after the introduction of amnesty and releasing the
political prisoners in the Opole Voivodship on September 16th, 1986, written by the Voivodship Committee of the PZPR –
a fragment. Some of the PZPR activists accepted the changes, yet it was generally thought that „Bujak and Michnik and the
like” would never give up political activities (the State Archives in Opole, catalogue no 45/2583/20)
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2. Msza papieska na gdańskim osiedlu Zaspa. Pomimo ścisłych kontroli działaczom opozycji udało się wnieść i rozwinąć transparenty, 12 VI 1987 r. (fot. Janusz Uklejewski,
AP w Gdańsku sygn. 3385/417/11/35)
2. The papal Mass at Zaspa in Gdańsk. In spite of thorough
security checks opposition activists succeeded in smuggling banners, which they later unfurled, June 12th, 1987
(photos by Janusz Uklejewski, State Archives in Gdańsk,
catalogue no 3385/417/11/35)
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Towards the Elections
On February 1st, 1988 the authorities raised the prices again. As a result there were a few
strikes; in the public transport in Bydgoszcz (April 24th), and later in the Lenin Steel Mill
in Nowa Huta and in the Steel Mill in Stalowa Wola. On May 2nd a strike was begun by
part of the crew of the Gdańsk Shipyard. On May 1st in the supportive atmosphere for the
strikers opposition activists and sympathisers staged marches in 14 Polish towns. A strike
in Nowa Huta was liquidated by force by the Motorized Reserves of the Citizens’ Militia
(ZOMO) during the night of May 4th. Before May 10th all the other strikes had been called
off. The strikes turned out to be too weak to win concessions from the authorities. In such
circumstances on June 19th, 1988 there was held the election to the National Councils,
which was generally boycotted (Solidarity called for the boycott, too); officially the turnout was at the level of 56%, which was an extremely low result as for the elections held in
the People’s Republic of Poland.
In mid-August 1988 there was another wave of strikes. The ‘Manifest Lipcowy’ Mine went
on strike, and shortly after some other mines followed suit; the strikes again spread over
the Baltic coast: the Szczecin harbour, the Gdańsk North Port and the Gdańsk Shipyard.
They provided another proof of a deteriorating economic situation of the country and of
a necessity to gain support from the opposition for fundamental economic reforms. On
August 31st (an anniversary of signing the Gdańsk Agreement) General Czesław Kiszczak,
Minister of Internal Affairs and one of the main co-authors of the martial law, met Lech
Wałęsa and announced it was possible to enter into talks with the opposition at a round
table. A prerequisite for the talks to be initiated was to call off all the strikes, which Lech
Wałęsa successfully achieved after a few days. However, the talks with the opposition
were not the only possible option; at the same time, the authorities began preparations
for martial law.
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Na drodze do wyborów
1 II 1988 r. władze wprowadziły kolejną podwyżkę cen. Jej skutkiem było kilka strajków
– w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (24 IV), a następnie w Hucie im. Lenina w Nowej
Hucie i w hucie w Stalowej Woli. 2 V strajk podjęła część załogi Stoczni Gdańskiej. W atmosferze poparcia dla strajkujących 1 V w 14 miastach Polski doszło do pochodów działaczy i sympatyków opozycji. Strajk w Nowej Hucie został zlikwidowany siłą przez ZOMO
w nocy z 4 na 5 maja. Inne strajki wygasły do 10 maja. Strajki okazały się za słabe, aby
zmusić władze do ustępstw. W takiej atmosferze 19 VI 1988 r. odbyły się wybory do rad
narodowych, zbojkotowane dość powszechnie (do bojkotu wezwała również „Solidarność”): oficjalnie ogłoszono frekwencję na poziomie 56%, co jak na wybory prowadzone
w PRL było niezwykle mało.
W połowie sierpnia 1988 r. doszło do kolejnej fali strajków. Stanęła kopalnia „Manifest
Lipcowy”, a po niej kilkanaście innych kopalń, strajki ponownie objęły Wybrzeże: port
w Szczecinie, Port Północny w Gdańsku oraz ponownie stocznię w Gdańsku. Stały się
one kolejnym dowodem na pogarszającą się sytuację ekonomiczną kraju i konieczność uzyskania poparcia opozycji dla gruntownych reform gospodarczych. 31 sierpnia
(w rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich) gen. Czesław Kiszczak – Minister Spraw
Wewnętrznych spotkał się z Lechem Wałęsą i zapowiedział zorganizowanie rozmów
z opozycją przy Okrągłym Stole. Warunkiem podjęcia rozmów było wygaszenie strajków,
co po kilku dniach udało się Lechowi Wałęsie osiągnąć. Rozmowy z opozycją nie były
jednak jedynym możliwym wariantem rozwoju sytuacji. Równolegle władze rozpoczęły
przygotowania do wprowadzenia stanu wyjątkowego.
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Na drodze do wyborów
5. Ulotka „Solidarności” nawołująca do bojkotu wyborów do rad narodowych przeprowadzonych
19 czerwca, 30 V 1988 r. (AP w Elblągu, KW PZPR w Elblągu, sygn. 824/3131, s. 4)
6. Ulotka „Przełam samego siebie” nawołująca do udzielenia poparcia postulatom „Solidarności”, sierpień 1988 (AP w Elblągu, KW PZPR w Elblągu, sygn. 824/3131, s. 5v)
7. „Nie ma wolności bez Solidarności” – najprościej i najczęściej wyrażany postulat przez podziemną
„Solidarność” w latach 80., 12 VIII 1988 r. (AP w Elblągu, Biuletyn Elbląskiej Solidarności z 12 VIII 1988 r.,
KW PZPR w Elblągu, sygn. 824/3130, s. 35)
8-9. Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1988 r. W strajku dominowało nowe
pokolenie młodych robotników, którzy nie uczestniczyli w strajku z lata roku 1980, gdyż wtedy jeszcze byli za młodzi (fot. Janusz Uklejewski, AP w Gdańsku, sygn. 3385/391/31/16 i 3385/391/31/3)

Towards the Elections
5. A leaflet of Solidarity calling for boycotting the elections to the National Councils held on June 19th,
1988 (State Archives in Elbląg, the PZPR Voivodship Committee in Elbląg, catalogue no 824/3131,
page 4)
6. The leaflet ‘Force yourself’ calling for supporting the Solidarity postulates, August 1988 (State Archives in Elbląg, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 824/3131, page 5)
7. ‘There is no freedom without Solidarity’ – the simplest and the most frequent postulate of the
underground Solidarity in the 1980s; August 12th, 1988 (State Archives in Elbląg, the Bulletin of
the Elbląg Solidarity of August 12th, 1988, the PZPR Voivodship Committee in Elbląg, catalogue no
824/3130, page 35)
8-9. The sit-in in the Lenin Shipyard in Gdańsk in August 1988. The sit-in was dominated by a new
generation of young workers, who had not participated in the strikes of the 1980 summer, because
they had been too young then (photos by Janusz Uklejewski, State Archives in Gdańsk, catalogue no
3385/391/31/16 and 3385/391/31/3)
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5. Ulotka „Solidarności” nawołująca
do bojkotu wyborów do rad narodowych przeprowadzonych 19 czerwca,
30 V 1988 r. (AP w Elblągu, KW PZPR
w Elblągu, sygn. 824/3131, s. 4)
5. A leaflet of Solidarity calling for boycotting the elections to the National
Councils held on June 19th, 1988 (State
Archives in Elbląg, the PZPR Voivodship Committee in Elbląg, catalogue
no 824/3131, page 4)

7. „Nie ma wolności bez Solidarności” – najprościej i najczęściej wyrażany postulat przez podziemną „Solidarność” w latach 80., 12 VIII 1988 r. (AP w Elblągu, Biuletyn
Elbląskiej Solidarności z 12 VIII 1988 r., KW PZPR w Elblągu, sygn. 824/3130, s. 35)
7. ‘There is no freedom without Solidarity’ – the simplest
and the most frequent postulate of the underground
Solidarity in the 1980s; August 12th, 1988 (State Archives
in Elbląg, the Bulletin of the Elbląg Solidarity of August
12th, 1988, the PZPR Voivodship Committee in Elbląg,
catalogue no 824/3130, page 35)

6. Ulotka „Przełam samego siebie” nawołująca do udzielenia
poparcia postulatom „Solidarności”, sierpień 1988 r. (AP w Elblągu, KW PZPR w Elblągu, sygn. 824/3131, s. 5v)
6. The leaflet ‘Force yourself’ calling for supporting the Solidarity postulates, August 1988 (State Archives in Elbląg, the PZPR
Voivodship Committee, catalogue no 824/3131, page 5)
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8-9. The sit-in in the Lenin Shipyard in Gdańsk in August 1988. The sit-in was dominated by a new generation of young workers, who had not participated in the strikes of the 1980 summer, because they had been too young then (photos by Janusz
Uklejewski, State Archives in Gdańsk, catalogue no 3385/391/31/16 and 3385/391/31/3)
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8-9. Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1988 r. W strajku dominowało nowe pokolenie młodych
robotników, którzy nie uczestniczyli w strajku z lata roku 1980, gdyż wtedy jeszcze byli za młodzi (fot. Janusz Uklejewski, AP
w Gdańsku, sygn. 3385/391/31/16 i 3385/391/31/3)
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The Citizens’ Committee Solidarity
Lech Wałęsa’s decision to enter into negotiations with the authorities on the possibility of talks
at a round table polarised the opposition. Part of it rejected any possibility of starting talks
with the people who had introduced martial law a few years before. The talks were rejected by
– among others – activists of the Confederation of Independent Poland (KPN), the Federation
of Fighting Youth (FMW), and the Working Group of the Independent Self-Governing Trade Union ‘Solidarity’ (which embraced union leaders from 1981 who were in conflict with Wałęsa).
It took some time to start the talks at a round table. The authorities did not want to agree
for some opposition activists to participate in the talks. There was still no political decision to
agree to legalise Solidarity, which was the most important postulate of the opposition clustered around Lech Wałęsa. In September 1988 there was a government crisis, and a new government was formed by Mieczysław F. Rakowski (PZPR), who was perceived as a member of the
group that had introduced martial law on the one hand, and on the other as a party liberal.
One of the impulses that broke the stalemate was a television debate between the Solidarity’s
leader (Lech Wałęsa) and the leader of the pro-government All-Poland Alliance of Trade Unions
(Alfred Miodowicz), which took place on November 30th, 1988. According to a unanimous opinion of the observers the debate was a decisive victory of the Solidarity’s boss. Lech Wałęsa left
the TV studio as a strong leader of an alternative political option.
On December 18th, 1988 119 people invited by Lech Wałęsa created the Solidarity Citizens’
Committee at the President of the Independent Self-Governing Trade Union Solidarity (KO ‘S’).
Among the members of the Committee there were some union activists from 1981, as well as
some new people, for example leaders of the 1988 strikes. Henryk Wujec was appointed Secretary of the Committee, in which Bronisław Geremek and Tadeusz Mazowiecki played important
roles. The Citizens’ Committees of Solidarity was divided into working groups, which were going to become partners for the talks with the authorities at a round table. The most important
postulates were: to legalise Solidarity (including the Rural Solidarity), a consent for freedom of
association, liberalisation of the censorship law, gaining access to the mass media, a right to
have independent press, and introducing economic reforms. Spring of 1989 saw the creation
of regional Citizens’ Committees of Solidarity in voivodships (Poland’s administrative regions).
Yet, there was still no consent for talks with Solidarity and its legalisation among the members
of the Polish United Workers’ Party (PZPR). The PZPR leaders obtained that consent during the
10th Plenary Session of the Central Committee (January 16-18, 1989), when they threatened to
resign in case of refusal.
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Komitet Obywatelski „Solidarność”
Podjęcie przez Lecha Wałęsę negocjacji z władzami na temat rozmów przy Okrągłym
Stole spolaryzowało środowiska opozycyjne. Część opozycji odrzuciła możliwość podjęcia rozmów z ekipą, która kilka lat wcześniej wprowadziła stan wojenny. Rozmowy te
kontestowali np. działacze Konfederacji Polski Niepodległej, Federacji Młodzieży Walczącej, a także Grupy Roboczej NSZZ „Solidarność” (skupiającej skłóconych z Lechem
Wałęsą liderów związkowych z roku 1981) i inni.
Rozpoczęcie rozmów przy Okrągłym Stole się przeciągało. Władze nie chciały się zgodzić na udział w nich niektórych działaczy opozycji. Brakowało także decyzji politycznej dotyczącej zgody na legalną działalność „Solidarności”, co było najważniejszym postulatem dla środowiska skupionego wokół Lecha Wałęsy. We wrześniu 1988 r. doszło
do przesilenia rządowego, a nowy gabinet sformował Mieczysław F. Rakowski (PZPR),
postrzegany z jednej strony jako członek ekipy wprowadzającej stan wojenny, z drugiej jako partyjny liberał.
Jednym z impulsów przełamujących impas była debata telewizyjna pomiędzy liderami „Solidarności” – Lechem Wałęsą i prorządowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Alfredem Miodowiczem, która odbyła się 30 XI 1988 r.
Wedle zgodnej oceny obserwatorów zakończyła się zdecydowanym sukcesem szefa
„Solidarności”. Ze studia telewizyjnego wyszedł on jako poważny lider alternatywnej
opcji politycznej.
18 XII 1988 r. 119 osób zaproszonych przez Lecha Wałęsę utworzyło Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” (KO „S”). W grupie tej znaleźli się niektórzy
działacze związkowi z roku 1981, a także nowe osoby, np. liderzy strajków z roku 1988.
Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” został Henryk Wujec, a czołowe
role odgrywali w nim Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. KO „Solidarność” został
podzielony na zespoły robocze, które miały być partnerem do rozmów z władzami przy
Okrągłym Stole. Do najważniejszych postulatów KO „Solidarność” należała zgoda na legalną działalność „Solidarności” (również rolniczej), zgoda na swobodę zrzeszania się,
liberalizacja ustawy o cenzurze, uzyskanie dostępu do środków masowego przekazu,
posiadania własnej prasy, wprowadzenie reform gospodarczych. Wiosną 1989 r. w województwach tworzono regionalne komitety obywatelskie „Solidarność”.
Nadal jednak wśród członków PZPR nie było zgody na rozmowy z „Solidarnością” i jej
legalizację. Kierownictwo PZPR uzyskało ją w trakcie X Plenum KC PZPR (16-18 I 1989 r.),
w razie odmowy grożąc dymisją.
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Komitet Obywatelski „Solidarność”
1. Obrazki z debaty Lech Wałęsa (z prawej) – Alfred Miodowicz (z lewej), 30 XI 1988 (fot. MAW, ze zbiorów AAN
w Warszawie)
2. Uchwała podjęta podczas X Plenum Komitetu Centralnego PZPR oznaczająca m. in. zgodę na przywrócenie
pluralizmu związkowego – zob. pkt. 10 (AN w Krakowie, sygn. 29-1312-960AP)
3. Protokół z posiedzenia 16 IV 1989 r., na którym ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarności” w Siedlcach – pierwsza strona (AP w Siedlcach, Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Siedlcach,
sygn. 1 k. 1)
4. Informacja o ukonstytuowaniu się w Zielonej Górze Komitetu Obywatelskiego. Podpis odręczny Waleriana Piotrowskiego – przewodniczącego Komitetu, 6 IV 1989 r. (AP w Zielonej Górze, Wojewódzki Komitet Obywatelski
„Solidarność” w Zielonej Górze, sygn. 2, s. 178)
5. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie „dotycząca taktyki działań opozycji w kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku”, informująca również o powstaniu w Lublinie KO
„Solidarność” – pierwsza strona, 26 IV 1989 r. (z zasobu AP w Lublinie)
6. Spotkanie działaczy komitetów obywatelskich. Referuje sekretarz KO „S” Henryk Wujec, 18 IV 1989 r. (fot. Jacek
Doktór, ze zbiorów Archiwum Senatu)
7. Spotkanie działaczy komitetów obywatelskich, 18 IV 1989 r. (fot. Jacek Doktór, ze zbiorów Archiwum Senatu)

The Citizens’ Committee Solidarity
1. Pictures of the debate between Lech Wałęsa (right) and Alfred Miodowicz (left), November 30th, 1988 (photos of
MAW, from the collections of the AAN in Warsaw)
2. The resolution passed at the 10th Plenary Session of the PZPR Central Committee, by virtue of which – inter alia
– trade union pluralism was restored – cf. Point 10 (the AN in Cracow, catalogue no 29-1312-960AP)
3. The protocol of the session of April 16th, 1989, the Voivodship Citizens’ Committee of Solidarity was created in Siedlce
– the first page (State Archives in Siedlce, the Voivodship Citizens’ Committee of Solidarity, catalogue no 1 page 1)
4. Information on the creation of the Citizens’ Committee in Zielona Góra. A handwritten signature by Walerian
Piotrowski – the president of the Committee, April 6th, 1989 (State Archives in Zielona Góra, the Voivodship Citizens’ Committee of Solidarity in Zielona Góra, catalogue no 2, page 178)
5. Information of the Voivodship Security Service Office in Lublin ‘concerning the tactic of the opposition in the
campaign before the elections to the Sejm and the Senate in June 1989’, which also mentioned that the Citizens’
Committee of Solidarity had been created – the first page, April 26th, 1989 (from the collections of the State Archives in Lublin)
6. A meeting of the Citizens’ Committees activists. A report of Henryk Wujec, the Citizens’ Committee of Solidarity
secretary, April 18th, 1989 (photos by Jacek Doktór, from the collections of the Senate Archives)
7. A meeting of the Citizens’ Committees activists, April 18th, 1989 (photos by Jacek Doktór, from the collections
of the Senate Archives)
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3. Protokół z posiedzenia 16 IV 1989 r., na którym ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarności”
w Siedlcach – pierwsza strona (AP w Siedlcach, Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Siedlcach, sygn. 1 k. 1)
3. The protocol of the session of April 16th, 1989, the Voivodship Citizens’ Committee of Solidarity was created in Siedlce
– the first page (State Archives in Siedlce, the Voivodship Citizens’ Committee of Solidarity, catalogue no 1 page 1)
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6. Spotkanie działaczy komitetów obywatelskich. Referuje sekretarz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
Henryk Wujec, 18 IV 1989 r. (fot. Jacek Doktór, Archiwum Senatu)
6. A meeting of the Citizens’ Committees activists. A report of Henryk Wujec, the Citizens’ Committees secretary,
April 18th, 1989 (photos by Jacek Doktór, from the collections of the Senate Archives)
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7. Spotkanie działaczy komitetów obywatelskich, 18 IV 1989 r. (fot. Jacek Doktór, Archiwum Senatu)
7. A meeting of the Citizens’ Committees activists, April 18th, 1989
(photos by Jacek Doktór, from the collections of the Senate Archives)
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The Round Table
On February 6th, 1989 the Round Table talks were inaugurated in the grand hall of the
Governor’s (now: President’s) Palace. Among their participants there were several hundred people both from the authorities and the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity, divided into three teams (economy and social policy, union pluralism and political
reforms), nine subgroups and three working groups. In addition to the official meetings
the leaders of both sides met unofficially in Magdalenka, near Warsaw. The thing the
authorities especially wanted to obtain was the opposition’s consent to participate in
the parliamentary elections – non-confrontational elections – based on one list and one
common programme. Yet, the Solidarity did not agree to that.
Among the most important decisions resulting from the Round Table were: the opposition’s consent to participate in the elections in exchange for another legalisation of Solidarity; the restoration of the Senate, chosen in a completely free election; to guarantee
35% of the seats in the Sejm (the lower chamber of the Polish Parliament) for non-party
candidates which were going to be filled as a result of a free electoral game, the remaining 65% were left for PZPR activists and its allies from the government coalition; the next
elections were to be completely free; to liquidate the State Council and to restore the
office of President that would be chosen by the National Assembly (the joined chambers
of Sejm and Senate). The prerogatives of the office were also defined; among others, it
was decided that the President would be head of the armed forces and would be also
responsible for the internal and external security of the country.
On April 5th the Round Table talks were finished, and several documents containing the
most important decisions were signed.
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Okrągły Stół
6 II 1989 r. w wielkiej sali Pałacu Namiestnikowskiego (dziś Prezydenckiego) rozpoczęły
się obrady Okrągłego Stołu. Uczestniczyło w nim kilkaset osób ze strony władz i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, podzielonych na trzy zespoły (gospodarki i polityki
społecznej, pluralizmu związkowego i reform politycznych), dziewięć podzespołów i trzy
grupy robocze. Oprócz oficjalnych posiedzeń liderzy obu stron spotykali się również nieformalnie w podwarszawskiej Magdalence.
Władzom szczególnie zależało na uzyskaniu zgody opozycji na udział w wyborach parlamentarnych i to w drodze wyborów niekonfrontacyjnych – z jedną listą i na podstawie
wspólnego programu. Na to nie zgodziła się jednak strona opozycyjno-solidarnościowa.
Do najważniejszych ustaleń Okrągłego Stołu należały: zgoda opozycji na udział w wyborach w zamian za powtórną legalizację „Solidarności”; przywrócenie Senatu, do którego
wybory miały być całkowicie wolne; przyznanie 35% miejsc w Sejmie dla osób bezpartyjnych, które również miały być obsadzone w wyniku wolnej gry wyborczej, pozostałe
65% miejsc było przeznaczonych dla działaczy PZPR i jej sojuszników z koalicji rządowej;
kolejne wybory miały być już całkowicie wolne; zniesienie Rady Państwa i przywrócenie
urzędu prezydenta, który miał być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe (połączony
Sejm i Senat). Uzgodniono także prerogatywy tego urzędu ustalając, że prezydent będzie
zwierzchnikiem sił zbrojnych, będzie odpowiadał za zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo kraju.
5 kwietnia obrady Okrągłego Stołu zakończyły się podpisaniem kilku dokumentów zawierających najważniejsze ustalenia.
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Okrągły Stół
1. Okrągły stół na plakacie wyborczym koalicji rządzącej (AP w Kielcach, sygn. 867/10)
2. Teleks z dnia 14 II 1989 r. z Komitetu Wojewódzkiego PZPR do pierwszych sekretarzy Komitetów
Miejskich PZPR w Płocku i w Kutnie na temat okrągłego stołu (AP w Płocku, KW PZPR w Płocku, sygn.
820, k. 9)
3. Widok na lokal Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Placu Legionów nr 1 w Przemyślu
(fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 137-011)
4. Adam Michnik relacjonuje przebieg rozmów przy Okrągłym Stole w Gorzowie Wlkp., 19 II 1989 r.
(ze zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)

The Round Table
1. The Round Table in an electoral poster of the government coalition (State Archives in Kielce, catalogue no 867/10)
2. A telex of February 14th, 1989 from the PZPR Voivodship Committee to the first secretaries of the
PZPR Municipal Committees in Płock and in Kutno about the Round Table (State Archives, the PZPR
Voivodship Committee in Płock, catalogue 820, k. 9)
3. A photo of the office of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity at Legionów Square, no 1, in
Przemyśl (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, the Collections of Photos, catalogue
no 137-011)
4. Adam Michnik reports on the Round Table talks in Gorzów Wielkopolski, February 19th, 1989 (from
the collections of the State Archives in Gorzów Wielkopolski)
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1. Okrągły stół na plakacie wyborczym koalicji rządzącej (AP w Kielcach, sygn. 867/10)
1. The Round Table in an electoral poster of the government coalition
(State Archives in Kielce, catalogue no 867/10)
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Reconstruction of the NSZZ
(Independent Self-Governing Trade Union) Solidarity
One of the results of the Round Table was a chance to reconstruct the NSZZ Solidarity.
The Trade Union banned in 1982 restored its political activities in April. However, quite
soon it became clear that it was going to be much less numerous than in 1981, when it
had almost 10 million members. The repeat legalisation of Solidarity was a tangible proof
that something was changing and that the decision taken at the Round Table would have
a guarantee in the revived Trade Union. In Spring activists of the ‘new’ Solidarity met with
the representatives of the local authorities; it was the first such contact after martial law.

1. The communiqué about the resumption of activities by the Regional Board of the NSZZ Solidarity
in Zielona Góra on January 22nd, 1989 (State Archives in Zielona Góra)
2. An authorisation for Stefania Hejmanowska and Stanisław Żytkowski to organise the NSZZ Solidarity in the Gorzów Wielkopolski Region, April 8th, 1989 (State Archives in Gorzów Wielkopolski, Zbigniew Bodnar’s collection)
3. The report of the meeting between the Siedlce Voivode and the representatives of the Regional
Executive Commission of the NSZZ Solidarity on February 17th, 1989 – the first page (State Archives in
Siedlce, the PZPR Town Committee in Siedlce, catalogue no 110 page 107)
4. “Komunikat” issue 5, May 12th, 1989 informing about the authorisation from Lech Wałęsa for Edward Radziewicz, Jan Tarnowski and Andrzej Milczanowski to organise the NSZZ Solidarity in West
Pomerania. The title page and the third page of the leaflet with the heading of an article from “Kurier
Szczeciński” with a commentary (State Archives in Szczecin, catalogue no 5995, pages 16, 18)
5. The first issue of the revived “Tygodnik Solidarność”; the issue was dated June 2nd, 1989. In the title
page there is a photo showing the end of the strike in the Gdańsk Shipyard on May 10th, 1988 and of
the Round Table talks (State Archives in Gorzów Wielkopolski)
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Odtwarzanie NSZZ „Solidarność”
Jednym z rezultatów Okrągłego Stołu była możliwość ponownej legalnej działalności
NSZZ „Solidarność”. W kwietniu Związek zdelegalizowany w roku 1982 ponownie rozpoczął legalną działalność. Jednak szybko okazało się, iż będzie znacznie mniej liczny niż
w roku 1981, kiedy skupiał blisko 10 mln osób. Powtórne zalegalizowanie „Solidarności”
było jednak namacalnym dowodem zachodzących zmian i potwierdzeniem, że przyjęte przy Okrągłym Stole ustalenia będą miały swojego gwaranta w postaci odrodzonego
Związku. Wiosną działacze formującej się na nowo „Solidarności” spotykali się z przedstawicielami lokalnych władz. Były to pierwsze takie oficjalne kontakty od czasu wprowadzenia stanu wojennego.

1. Komunikat o wznowieniu działalności Zarządu Regionu Zielona Góra NSZZ „Solidarność” w dniu
22 I 1989 r. (ze zbiorów AP w Zielonej Górze)
2. Upoważnienie dla Stefanii Hejmanowskiej i Stanisława Żytkowskiego do organizacji NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzów Wlkp., 8 IV 1989 r. (AP w Gorzowie Wlkp., zbiór Zbigniewa Bodnara)
3. Sprawozdanie ze spotkania wojewody siedleckiego z przedstawicielami Oddziałowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” 17 II 1989 r. – pierwsza strona (AP w Siedlcach, Komitet Miejski PZPR
w Siedlcach (sygn. 110 k.107)
4. „Komunikat” nr 5, 12 maja 1989 informujący o upoważnieniu przez Lecha Wałęsę Edwarda Radziewicza, Jana Tarnowskiego i Andrzeja Milczanowskiego do organizowania NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim. Strona tytułowa i trzecia strona broszury, na której znajduje się nagłówek artykułu
z „Kuriera Szczecińskiego” z dopisanym komentarzem (AP w Szczecinie, KW PZPR w Szczecinie, sygn.
5995, s. 16, 18)
5. Pierwszy numer odrodzonego „Tygodnika Solidarność” ukazał się z datą 2 VI 1989 r. Na stronie
tytułowej zdjęcie z zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej 10 V 1988 r. i z obrad okrągłego stołu
(ze zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)
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2. Upoważnienie dla Stefanii Hejmanowskiej i Stanisława Żytkowskiego do organizacji NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzów
Wlkp., 8 IV 1989 r. (AP w Gorzowie Wlkp., zbiór Zbigniewa Bodnara)
2. An authorisation for Stefania Hejmanowska and Stanisław Żytkowski to organise the NSZZ Solidarity in the Gorzów Wielkopolski Region, April 8th, 1989 (State Archives in Gorzów Wielkopolski, Zbigniew Bodnar’s collection)
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4. „Komunikat” nr 5, 12 V 1989 r. informujący o upoważnieniu przez Lecha Wałęsę Edwarda Radziewicza, Jana Tarnowskiego
i Andrzeja Milczanowskiego do organizowania NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim. Strona tytułowa i trzecia strona
broszury, na której znajduje się nagłówek artykułu z „Kuriera Szczecińskiego” z dopisanym komentarzem (AP w Szczecinie, KW
PZPR w Szczecinie, sygn. 5995, s. 16, 18)
4. “Komunikat” issue 5, May 12th, 1989 informing about the authorisation from Lech Wałęsa for Edward Radziewicz, Jan Tarnowski and Andrzej Milczanowski to organise the NSZZ Solidarity in West Pomerania. The title page and the third page of the
leaflet with the heading of an article from “Kurier Szczeciński” with a commentary (State Archives in Szczecin, catalogue no
5995, pages 16, 18)
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The Winning Campaign:
the Non-Confrontational Elections?
Immediately after the Round Table talks a parliamentary election campaign was initiated.
The opposition had to organise everything from the outset. May 8th saw the first copy of
„Gazeta Wyborcza”, which was edited by the milieu of „Tygodnik Mazowsze”, the biggest
underground newspaper of the 1980s (its last, 290th, issue was dated April 12th, 1989).
The lists of the candidates to the Parliament were being prepared at the beginning of
April, which was not peaceful. The Solidarity opposition kept to the rule that there was
one candidate for one seat, which turned out to be an effective solution because in that
way vote dispersion was avoided, and 161 candidates were chosen to the Sejm (i.e. 35%
of the seats for the non-party candidates) and 100 to the Senate, in their majority coming
from particular regions. In the regions the campaigns were run by the Citizens’ Committees, which were immediately created in all the voivodships.
The confrontational character of the election was obvious from the very beginning, in
spite of the fact that the government candidates competed to win different seats than
the Solidarity candidates. In the case of the Senate the situation was different.
Officially nobody from the KO Solidarity called for crossing out the PZPR candidates and
their allies. Yet in practice it was often done at the local level, especially with reference to
the National List with candidates from the PZPR, the United People’s Party (ZSL), the Alliance of Democrats (SD) and other government parties and groups. The instructions how
to vote were to be found everywhere. It resulted from the fact that a partly free election
was a new experience; and there were elements of negative campaign, for example appeals to cross out candidates of the other side.
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Kampania zwycięska:
wybory niekonfrontacyjne?
Natychmiast po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu rozpoczęła się kampania wyborcza do parlamentu. Opozycja musiała zorganizować wszystko od podstaw. 8 maja zaczęła wychodzić „Gazeta Wyborcza”, którą stworzyli dziennikarze „Tygodnika Mazowsze” – największego tytułu prasy podziemnej z lat 80. (jego ostatni 290 numer wyszedł
z datą 12 IV 1989 r.).
Na początku kwietnia układano już listy kandydatów do parlamentu, co nie przebiegało bezkonfliktowo. Strona opozycyjno-solidarnościowa przyjęła zasadę zgłaszania
tylko jednego kandydata do mandatu, dzięki czemu uniknięto rozpraszania głosów.
Wybrano 161 kandydatów do Sejmu (czyli 35% mandatów sejmowych dla osób bezpartyjnych) i 100 do Senatu, w większości pochodzących z poszczególnych regionów.
W regionach kampanią kierowały komitety obywatelskie, które błyskawicznie powstały we wszystkich województwach.
Od początku ujawnił się jednak konfrontacyjny charakter wyborów i to pomimo iż do
Sejmu działacze strony koalicyjno-rządowej ubiegali się o inne mandaty niż kandydaci
KO „S” i nie konkurowali z sobą o głosy wyborców (w przeciwieństwie do Senatu).
Oficjalnie nikt z kierownictwa Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” nie wzywał do
skreślania kandydatów PZPR i jej sojuszników. W praktyce jednak często nawoływano
do tego na szczeblach lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do listy krajowej, z której
kandydowali czołowi działacze PZPR, ZSL, SD i innych rządowych ugrupowań. W powszechnym obiegu funkcjonowały instrukcje jak głosować. Było to związane z nowym
doświadczeniem, jakimi się stały częściowo wolne wybory, ale niekiedy zawierało elementy kampanii negatywnej wzywającej do skreślania kandydatów strony przeciwnej.
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The Winning Campaign:
the Non-Confrontational Elections?
1-2. The first pages of the last issue of „Tygodnik Mazowsze” and the first issue of „Gazeta Wyborcza”
(State Archives in Gorzów Wielkopolski)
3. An instruction how to vote for the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates from the
Koszalin District in the elections to the Sejm and the Senate, May 1989 (State Archives in Koszalin,
Natalia Legun’s Collection)
4. A leaflet-instruction how to vote for the candidates of the Citizens’ Committee Solidarity in the
Electoral District no 85 Garwolin, the Siedlce Voivodship (State Archives in Siedlce, Collection of Occasional Posters)
5. The Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity leaflet with an instruction how to vote (Szczecin,
Świnoujście, Stargard Szczeciński) (State Archives in Szczecin, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 2605, page 3)
6. An instruction how to vote for the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates and how
to cross out all the other candidates published by the Citizens’ Committee of the Solidarity in Lublin
(State Archives in Lublin)
7. “Electoral Crib” instructing how to vote for the candidates of the Citizens’ Committee of the NSZZ
Solidarity in the Electoral District no 48 Kraków-Śródmieście (the AN in Cracow, Solidarity Collection,
catalogue no ZbS 36, page 59)
8. An instruction how to vote for the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity in Kalisz (State Archives in Kalisz, propagandist materials of the electoral campaigns, catalogue no 1)
9. An electoral poster of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity impelling to vote for the local
Solidarity candidates in the elections to the Sejm and the Senate (State Archives in Toruń, the Reginal
Board of the NSZZ Solidarity in Toruń, catalogue no 107)
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Kampania zwycięska:
wybory niekonfrontacyjne?
1-2. Pierwsze strony ostatniego numeru „Tygodnika Mazowsze” i pierwszego numeru „Gazety Wyborczej” (ze zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)
3. Instrukcja głosowania na kandydatów KO „S” z okręgu koszalińskiego do Senatu i Sejmu, maj 1989 r.
(AP w Koszalin, Zbiór Natalii Legun)
4. Ulotka-instrukcja głosowania na kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w okręgu
wyborczym nr 85 Garwolin, województwo siedleckie (AP w Siedlcach, Zbiór afiszów okolicznościowych)
5. Ulotka KO „S” z instrukcją jak głosować (Szczecin, Świnoujście, Stargard Szczeciński) (AP w Szczecinie, KW PZPR w Szczecinie, sygn. 2605, s. 3.)
6. Instrukcja do głosowania na kandydatów KO „S” i skreślania wszystkich innych wydana przez KO „S”
w Lublinie (ze zbiorów AP w Lublinie)
7. „Ściąga wyborcza” informująca, jak prawidłowo oddać głos na kandydatów KO „S” w Okręgu Wyborczym 48 Kraków-Śródmieście (AN w Krakowie, Zbiór „Solidarności”, sygn. ZbS 36, s. 59)
8. Instrukcja do głosowania KO „S” z Kalisza (AP w Kaliszu, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 1)
9. Plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność sugerujący wybór miejscowych kandydatów Solidarności do Sejmu i Senatu (AP w Toruniu, Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Toruniu, sygn. 107)
10. Instrukcja jak głosować na kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Suwałkach (AP
w Suwałkach, KW PZPR w Suwałkach, sygn. 742, s. 87)
11. Ulotka z apelem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Suwałkach nawołującym do głosowania na wskazanych kandydatów „Solidarności” (AP w Suwałkach, KW PZPR w Suwałkach, sygn. 742, s. 83)
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5. Ulotka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z instrukcją jak głosować (Szczecin, Świnoujście, Stargard Szczeciński)
(AP w Szczecinie, KW PZPR w Szczecinie, sygn. 2605, s. 3.)
5. The Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity leaflet with an instruction how to vote (Szczecin, Świnoujście, Stargard
Szczeciński) (State Archives in Szczecin, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 2605, page 3)
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9. Plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność sugerujący wybór miejscowych kandydatów Solidarności do
Sejmu i Senatu (AP w Toruniu, Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Toruniu,
sygn. 107)
9. An electoral poster of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity impelling to vote for the local Solidarity candidates in
the elections to the Sejm and the Senate (State Archives in Toruń, the Reginal Board of the NSZZ Solidarity in Toruń, catalogue
no 107)
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The Winning Campaign:
the Non-Confrontational Elections?
In the streets a poster battle was raging. The posters were stuck everywhere, even on the
posters of the opposite side. The faces on the posters were often daubed and the posters
themselves were torn off. A frequent practice of MO (Citizens’ Militia or Civic Militia) functionaries or the local administration workers was to tear off the Solidarity posters. There
were even cases when young people who were sticking Solidarity posters were beaten
(for example in Gorzów Wielkopolski, Wałcz, Elbląg, Hrubieszów); some local offices of the
Citizens’ Committees were broken into and the possessions inside damaged (Gdynia); in
Słupsk the office of the Committee was bugged. Sometimes the Censorship Office tried
to interfere in the contents of posters (for example in the case of one of the candidates
from Radom). All such actions were a source of continual conflicts. The Citizens’ Committee had to protest, which is shown in one of the documents placed below.

12. A protest of the Electoral Office of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity to the State
Electoral Commission (PKW) against tearing off posters, May 17th, 1989 (the Archives of the President
of the Polish Republic, PKW, catalogue no 1033/25 t. 4 pages 152-154)
13. A poster that expresses a protest against tearing off the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity
posters by ‘unknown perpetrators’ – the Secret Service functionaries were commonly called like that
(the AN in Cracow, Collection of Posters and Ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 228)
14. The posters of the coalition candidates with other posters stuck on them in Wałbrzych, June 1989
(State Archives in Wrocław, the Kamieniec Ząbkowicki Branch, the PZPR Voivodship Committee in
Wałbrzych, catalogue no 2995)
15. Banners on the bridges over the San River in Przemyśl. Propaganda of one side cannot be left
unanswered by the other side (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collections of
Photos)
16. The government coalition side gave as good as it got. A poster impelling to vote for the PZPR
candidate to the Senate Jan Glemb and to cross out the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity
candidate Aleksander Paszyński (State Archives in Bydgoszcz)
17. This poster of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity of Małopolska was to be ‘unstoppable’ (the AN in Cracow, Collection of Posters and Ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 188)
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Kampania zwycięska:
wybory niekonfrontacyjne?
Na ulicach rozgorzała prawdziwa bitwa na plakaty. Naklejano je masowo wszędzie, gdzie
się dało, nawet na plakaty strony przeciwnej. Częstą praktyką były malunki na twarzach
kandydatów lub wręcz zrywanie ich plakatów. Wielokrotnie plakaty Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” były usuwane przez funkcjonariuszy MO lub pracowników administracji lokalnej. Zdarzały się również przypadki pobicia plakatujących młodych ludzi (np.
w Gorzowie Wlkp., Wałczu, Elblągu, Hrubieszowie), a także włamywania się do siedzib
komitetów obywatelskich i niszczenia ich mienia (Gdynia), czy też założenia podsłuchu
(Słupsk). W treść plakatów niekiedy próbowała ingerować cenzura (np. miało to miejsce
w przypadku jednego z plakatów kandydatów z Radomia). Powodowało to iskrzenie i stałe konflikty. Stało się to nawet przedmiotem ostrych protestów ze strony Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, co pokazuje jeden z zamieszczonych poniżej dokumentów.

12. Protest Biura Wyborczego KO „S” do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zrywania plakatów,
17 V 1989 r. (Archiwum Prezydenta RP, PKW sygn. 1033/25 t. 4 k. 152-154)
13. Plakat zawierający sprzeciw wobec zrywania plakatów KO „S” przez „nieznanych sprawców” – terminem tym potocznie określano funkcjonariuszy SB (AN w Krakowie, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 228)
14. Zaklejone plakaty kandydatów koalicji w Wałbrzychu, czerwiec 1989 r. (AP we Wrocławiu Oddział
w Kamieńcu Ząbkowickim, KW PZPR w Wałbrzychu, sygn. 2995)
15. Transparenty na mostach nad Sanem w Przemyślu. Propaganda jednej, nie mogła pozostać bez
odpowiedzi drugiej strony (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
16. Strona koalicyjno-rządowa nie pozostawała dłużna. Plakat zachęcający do głosowania na kandydata PZPR do Senatu Jana Glemba i skreślania kandydata KO „S” Aleksandra Paszyńskiego (ze zbiorów
AP w Bydgoszczy)
17. Ten plakat Małopolskiego KO „S” miał być „nie do zdarcia” (AN w Krakowie, Zbiór afiszów, plakatów
i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 188)
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12. Protest Biura Wyborczego KO „S” do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zrywania plakatów,
17 V 1989 r. (Archiwum Prezydenta RP, PKW sygn. 1033/25 t. 4 k. 152-154)
12. A protest of the Electoral Office of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity to the State
Electoral Commission (PKW) against tearing off posters, May 17th, 1989 (the Archives of the President
of the Polish Republic, PKW, catalogue no 1033/25 t. 4 pages 152-154)
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15. Transparenty na mostach nad Sanem w Przemyślu. Propaganda jednej, nie mogła pozostać bez odpowiedzi drugiej
strony (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
15. Banners on the bridges over the San River in Przemyśl. Propaganda of one side cannot be left unanswered by the other
side (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collections of Photos)
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The Winning Campaign
A diversified and clever election campaign is considered to be the reason behind the
electoral success of Solidarity. Its candidates were a team, a ‘Wałęsa’s pack’, and the image
of the Solidarity leader was made good use of, especially in the photos of candidates and
Wałęsa.
It is believed to have been one of the best ideas in the electoral campaign of the Citizens’
Committee of the NSZZ Solidarity, which played a decisive role in the victory.
Some posters referred to more universal values, and to the Solidarity catchphrases from
the 1980s. The historic nature of the election was being emphasised, which was only
partly free (35% to the Sejm and 100% to the Senate), yet it was the first time since 1947
that the Poles had any choice at all.
A real hit of the Solidarity campaign was a poster referring to «High Noon», a well-known
American Western film starring Gary Cooper, as a sheriff. The poster was created by Tomasz Sarnecki, a graphics student of the third year from the Warsaw Academy of Fine Arts
(ASP); it symbolised the return of the ‘righteous man’, i.e. the Solidarity candidates; in his
hand instead of a revolver the sheriff had a piece of paper with an inscription ‘Wybory’
(Election), and in his waistcoat lapel there was the logo of Solidarity.
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Kampania zwycięska
Jedną z głównych przyczyn sukcesu wyborczego KO „Solidarność” była urozmaicona
i przemyślana kampania wyborcza. Kandydatom nadano charakter zespołu, czyli „drużyny Wałęsy”, co podkreślano poprzez wykorzystanie wizerunku szefa „Solidarności” oraz
wspólne z nim zdjęcia kandydatów. Uważa się, że był to jeden z najlepszych pomysłów na
kampanię wyborczą KO „Solidarność”, który miał istotny wpływ na wynik wyborczy.
Poza tym opracowano szereg plakatów odwołujących się od bardziej uniwersalnych wartości, a także haseł głoszonych przez „Solidarność” w latach 80. Podkreślano historyczność wyborów, które wprawdzie były tylko częściowo wolne (w 35% do Sejmu i w 100%
do Senatu), jednak po raz pierwszy od roku 1947 Polacy w ogóle mieli jakiś wybór.
Prawdziwym przebojem kampanii wyborczej KO „Solidarność”był plakat odwołujący się
do znanego westernu pt. „W samo południe” z Garym Cooperem w roli głównej. Plakat
został opracowany przez studenta III roku grafiki warszawskiej ASP Tomasza Sarneckiego.
Symbolizował on powrót człowieka prawego, czyli kandydatów „Solidarności”. Widoczny
na plakacie szeryf zamiast rewolweru trzyma w ręce kartkę z napisem „Wybory”, a w klapie kamizelki ma znaczek „Solidarności”.
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The Winning Campaign
1. An appeal made by Lech Wałęsa to participate in the elections and to vote for the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates, Gdańsk, May 1989 (State Archives in Gdańsk, catalogue no
2384/21685)
2. High Noon – the famous poster made by Tomasz Sarnecki (from the collections of the Senate Archives)
3. One of the most popular posters of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity: ”It is the first
time you can vote – vote for Solidarity” (State Archives in Przemyśl, posters and ephemera from
Przemyśl, catalogue no 400)
4. One of the most popular posters of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity, which announces the fully free parliamentary elections (State Archives in Zielona Góra)
5. The poster ‘Novelty! Voter – you decide!’ – one of the catchwords of the 1989 elections, which made
the society realise the actual possibility of influencing the results of the elections by participating in
voting (the AN in Cracow, collection of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 171)
6. ‘Overcome resistance. Go and vote!’ a poster of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity motivating to participate in the elections (the AN in Cracow, collection of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 176)
7. ‘Instead of fulminating I am voting’, a poster of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity motivating housewives who were fed up with empty shelves in shops to participate in the elections (the
AN in Cracow, collections of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 171)
8. Lech Wałęsa holding a list of Cracow Solidarity candidates to the Parliament in his hand as a token
of support. The image of Wałęsa was often used as he was commonly known in contrast to many candidates (the AN in Cracow, collection of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, k. 194)
9. The poster ‘Choose your own Poland’ (State Archives in Zielona Góra)
10. The poster of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity ‘If Poland is to be Poland, 2 + 2 must
always be 4’ (State Archives in Rzeszów, collection of posters and ephemera of the electoral campaign, catalogue no 1, page 32)
11. A poster informing about a pre-election fete ‘Let’s take the matter into our own hands’ (State
Archives in Szczecin, collection of posters and ephemera, catalogue no 276)
12. A poster ‘Vote for Solidarity’ (State Archives in Radom, the PZPR Voivodship Committee, catalogue
no 1549, page 12)
13. A poster ‘Vote for Solidarity’ with reference to the letter ‘V’, which symbolises victory (State Archives in Katowice, the Oświęcim Branch, posters, announcements, ephemera)
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Kampania zwycięska
1. Apel Lecha Wałęsy o udział w wyborach 1989 r. i głosowanie na kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Gdańsk, maj 1989 r. (AP w Gdańsku, sygn. 2384/21685)
2. „W samo południe” – słynny plakat autorstwa Tomasza Sarneckiego (ze zbiorów Archiwum Senatu)
3. Jeden z bardziej znanych plakatów KO „S”: „Pierwszy raz możesz wybrać – wybierz Solidarność” (AP
w Przemyślu, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla, sygn. 400)
4. Jeden z bardziej znanych plakatów KO „S” zapowiadający w pełni demokratyczne kolejne wybory
parlamentarne (ze zbiorów AP w Zielonej Górze)
5. Plakat „Nowość! Wyborco, Ty decydujesz” – jedno z wielu haseł kampanii wyborczej z 1989 roku
uświadamiających społeczeństwu faktyczną możliwość wpływu na wynik wyborów poprzez udział
w głosowaniu (AN w Krakowie, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 171)
6. „Pokonaj opory, idź na wybory” – plakat KO „S” motywujący do aktywnego uczestnictwa w wyborach (AN w Krakowie, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 176)
7. „Zamiast pomstować, idę głosować” – plakat KO „S” motywujący do aktywnego uczestnictwa
w wyborach gospodynie domowe mające dość braków w zaopatrzeniu sklepów (AN w Krakowie,
Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 171)
8. Lech Wałęsa trzymający w dłoni na znak poparcia listę krakowskich kandydatów do Sejmu i Senatu
z ramienia KO „S”. Chętnie wykorzystywano wizerunek przewodniczącego „Solidarności”, gdyż był on
powszechnie znany, w przeciwieństwie do wielu kandydatów na posłów i senatorów (AN w Krakowie,
Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 194)
9. Plakat „Wybierz swoją Polskę” (ze zbiorów AP w Zielonej Górze)
10. Plakat KO „S”: „Żeby Polska była Polską 2+2 zawsze musi być 4” (AP w Rzeszowie, Zbiór afiszów
i druków ulotnych z kampanii wyborczych, sygn. 1, s. 32)
11. Plakat informujący o festynie przedwyborczym „Weźmy sprawy w swoje ręce” (AP w Szczecinie,
Zbiór plakatów i afiszów, sygn. 276)
12. Plakat „Głosuj na Solidarność” (AP w Radomiu, KW PZPR, sygn. 1549, s. 12)
13. Plakat „Głosuj na Solidarność” odwołujący się do litery „V” symbolizującej zwycięstwo (AP w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane)

95

1. Apel Lecha Wałęsy o udział w wyborach 1989 r. i głosowanie na kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”,
Gdańsk, maj 1989 (AP w Gdańsku, sygn. 2384/21685)
1. An appeal made by Lech Wałęsa to participate in the elections and to vote for the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity
candidates, Gdańsk, May 1989 (State Archives in Gdańsk, catalogue no 2384/21685)
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2. „W samo południe” – słynny plakat autorstwa Tomasza Sarneckiego (Archiwum Senatu)
2. High Noon – the famous poster made by Tomasz Sarnecki (from the collections of the
Senate Archives)
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4. Jeden z bardziej znanych plakatów KO „S” zapowiadający w pełni demokratyczne kolejne wybory parlamentarne
(ze zbiorów AP w Zielonej Górze)
4. One of the most popular posters of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity, which announces the fully free
parliamentary elections (State Archives in Zielona Góra)
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9. Plakat „Wybierz swoją Polskę” (ze zbiorów AP w Zielonej Górze)
9. The poster ‘Choose your own Poland’ (State Archives in Zielona Góra)
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12. Plakat „Głosuj na Solidarność” (AP w Radomiu, KW PZPR, sygn. 1549, s.12)
12. A poster ‘Vote for Solidarity’ (State Archives in Radom, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 1549, page 12)

100

13. Plakat „Głosuj na Solidarność” odwołujący się do litery „V” symbolizującej zwycięstwo
(AP w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane)
13. A poster ‘Vote for Solidarity’ with reference to the letter ‘V’, which symbolises victory
(State Archives in Katowice, the Oświęcim Branch, posters, announcements, ephemera)
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The Winning Campaign
For the first time in the electoral campaign volunteers were employed to such an extent,
in most cases they were young people, pupils, students, who put up posters, distributed
electoral materials. In the promotion of the candidates there was a lot of humour and
satire. Jacek Fedorowicz, a satirist, was especially known for it in TV programmes.

14. Sandomierz full of posters. ‘Go with us’ was a popular catchword at the time of martial law chanted
at street demonstrations (State Archives in Kielce, the Sandomierz Branch, materials of the Association ‘Memory and Solidarity’)
15. The same catchword ‘Go with us’ was used in the campaign of the popular actor Andrzej Łapicki,
a candidate to the Sejm from Warsaw (State Archives in Piotrków Trybunalski, fonds of posters and
ephemera, catalogue no 6331)
16. A caravan which was used as a Solidarity information point at the electoral campaign in Wrocław
(State Archives in Wrocław, the PZPR Voivodship Committee in Wrocław, catalogue no 2356)
17. A satirical poster that suggests that Joseph Vissarionovich Stalin’s supports the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates (the AN in Cracow, collection of Solidarity, catalogue no ZbS
36, page 89)
18. ‘Gazeta Wyborowa’ issue no 1, of May 18th, 1989. An electoral comic strip, author Zbirek`89
(Mirosław Andrzejewski) (State Archives in Siedlce, collection of occasional posters)
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Kampania zwycięska
W kampanii wyborczej po raz pierwszy na szeroką skalę wykorzystano wolontariuszy,
najczęściej młodych ludzi, uczniów szkół średnich, studentów, którzy zajęli się plakatowaniem i kolportażem materiałów wyborczych. W propagowaniu kandydatów odwoływano się często do poczucia humoru wyborców i prezentowano plakaty o treści satyrycznej. W programach telewizyjnych Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” zasłynął znany
satyryk Jacek Fedorowicz.

14. Oplakatowany Sandomierz. „Chodźcie z nami” to popularne w latach stanu wojennego hasło
skandowane podczas demonstracji ulicznych (AP w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Materiały Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”)
15. Tym samym hasłem „Chodźcie z nami” posłużono się w kampanii popularnego aktora Andrzeja
Łapickiego, kandydującego na posła w Warszawie (AP w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 6331)
16. Przyczepa campingowa Informacyjnego Punktu Wyborczego „Solidarność” we Wrocławiu (AP we
Wrocławiu, KW PZPR we Wrocławiu, sygn. 2356)
17. Plakat satyryczny sugerujący poparcie Józefa Stalina dla kandydatów KO „S” (AN w Krakowie, Zbiór
„Solidarności”, sygn. ZbS 36, s. 89)
18. „Gazeta Wyborowa” nr 1 z 18 V 1989 r. Komiks wyborczy, autor Zbirek`89 (Mirosław Andrzejewski)
(AP w Siedlcach, Zbiór afiszów okolicznościowych)
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14. Oplakatowany Sandomierz. „Chodźcie z nami” to popularne w latach stanu wojennego hasło skandowane podczas demonstracji ulicznych (AP w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Materiały Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”)
14. Sandomierz full of posters. ‘Go with us’ was a popular catchword at the time of martial law chanted at street demonstrations (State Archives in Kielce, the Sandomierz Branch, materials of the Association ‘Memory and Solidarity’)
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17. Plakat satyryczny sugerujący poparcie Józefa Stalina dla kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
(AN w Krakowie, Zbiór „Solidarności”, sygn. ZbS 36, s. 89)
17. A satirical poster that suggests that Joseph Vissarionovich Stalin’s supports the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity
candidates (the AN in Cracow, collection of Solidarity, catalogue no ZbS 36, page 89)
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The Winning Campaign
To reach voters leaflets were used on an unprecedented scale. It resulted from the experiences of the underground Solidarity, which had to use them commonly. Leaflets of small
size were easier to print in a country suffering from a chronic deficiency of paper and
printing ink; and they were easy to distribute, too.
The May Day, a holiday solemnly celebrated in the PRL, was used in the electoral campaign, too. The traditional May Day marches, organised by the authorities, continued to
be held of their own momentum in 1989. But they were dominated by the approaching
elections, hence the holiday was used by both sides. In some cases Solidarity staged its
own marches.

19. An electoral leaflet of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity ‘Wake up, otherwise they’ll
choose instead of you’, which called voters to wake up from political hibernation, 1989 (State Archives
in Koszalin, Natalia Legun’s collection)
20. A leaflet of the Warsaw Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity ‘Don’t sleep, you may be outvoted’ (State Archives in Radom, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 1549, page 19)
21. An electoral leaflet with the surnames of the candidates of the Citizens’ Committee of the NSZZ
Solidarity from the Siedlce Voivodship (State Archives in Siedlce, collection of occasional posters)
22. In Białystok the authorities were getting ready for street riots organised on May 1st by sympathisers of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity; there is a protocol of the session of the Voivodship Defence Committee – a fragment (State Archives in Białystok, the Voivodship Office in Białystok,
catalogue no I/50, pages 14-16)
23. A Solidarity march sets off from the Salesian church, Marchlewski Street, heading in the direction
of 3-go Maja (May 3rd) Street in Przemyśl, May 1st, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in
Przemyśl, collection of photos, catalogue no 132-007)
24. The May Day march of Solidarity in Przemyśl; at the head of the march Janusz Onyszkiewicz,
Jan Musiał and Marek Kamiński (with a microphone) (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in
Przemyśl, collection of photos, catalogue no 6)
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Częstą formą dotarcia do wyborców były ulotki, które po raz pierwszy zostały wykorzystane na tak dużą skalę. Płynęło to z doświadczeń podziemnej „Solidarności”, która wielokrotnie musiała komunikować się za ich pośrednictwem. Ulotki niewielkich rozmiarów
były łatwiejsze do wydrukowania w kraju cierpiącym na chroniczny brak papieru i farby
drukarskiej, poza tym były łatwiejsze w kolportażu.
W kampanii wyborczej wykorzystano Święto Pracy zawsze uroczyście obchodzone
w PRL. W roku 1989 siłą rozpędu władze zorganizowały jeszcze tradycyjne pochody pierwszomajowe. Odbywały się one jednak już w atmosferze narastającej walki wyborczej, stąd
też święto było wykorzystywane przez obie strony. Niekiedy „Solidarność” organizowała
własne pochody.

19. Ulotka wyborcza KO „S” z wezwaniem „Obudź się, bo wybiorą za ciebie...” – nawołująca wyborców
do wyjścia ze stanu uśpienia politycznego, 1989 r. (AP w Koszalinie, zbiór Natalii Legun)
20. Ulotka warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Nie śpij, bo cię przegłosują” (AP w Radomiu, KW
PZPR, sygn. 1549 s.19)
21. Ulotka wyborcza z nazwiskami kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” z województwa siedleckiego (AP w Siedlcach, Zbiór afiszów okolicznościowych)
22. W Białymstoku władze przygotowywały się na starcia uliczne 1 maja z sympatykami KO „S”, o czym
świadczy zachowany protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony – fragment (AP w Białymstoku, Urząd Wojewódzki w Białymstoku, sygn. I/50, s. 14-16)
23. Pochód „Solidarności” wyrusza spod kościoła oo. salezjanów, ul. Marchlewskiego w kierunku ul.
3-go Maja w Przemyślu, 1 V 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 132007)
24. Pochód pierwszomajowy „Solidarności” w Przemyślu. Z przodu m. in. Janusz Onyszkiewicz, Jan Musiał oraz Marek Kamiński (z mikrofonem) (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 6)
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22. W Białymstoku władze przygotowywały się na starcia uliczne 1 maja z sympatykami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, o czym świadczy zachowany protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony – fragment (AP w Białymstoku,
Urząd Wojewódzki w Białymstoku, sygn. I/50, s. 14-16)
22. In Białystok the authorities were getting ready for street riots organised on May 1st by sympathisers of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity; there is a protocol of the session of the Voivodship Defence Committee – a fragment (State
Archives in Białystok, the Voivodship Office in Białystok, catalogue no I/50, pages 14-16)
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The Winning Campaign
As it was hardly possible to reach the electorate through the mass media (they were just
being created during the campaign) the most important way of communication between the Solidarity candidates and the voters were rallies. The typical feature of such
rallies was that all the Solidarity candidates from the district in question appeared together. They were backed up by celebrities or Solidarity activists (e.g. by Zbigniew Bujak
and Władysław Frasyniuk, who decided not to run for the Parliament, yet they supported
the campaign going around the country and participating in the rallies), or by actors,
who also jointed in the campaign (first of all appearing in TV programmes sponsored by
Solidarity).
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Kampania zwycięska
Wobec braku szerszego dostępu do wyborców za pośrednictwem mediów, te dopiero
tworzyły się w czasie kampanii, najważniejszym sposobem komunikowania się kandydatów KO „S” do parlamentu z wyborcami były wiece. Przyjęto zasadę, że będą na nich
występowali wszyscy kandydaci KO „S” z danego okręgu. Często byli oni wspierani przez
znane postaci życia publicznego, np. działaczy „Solidarności” (Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk zdecydowali się nie ubiegać się o mandaty, jednak kampanię aktywnie
wspomagali, jeżdżąc po kraju i uczestnicząc w wiecach) lub też aktorów, którzy również
licznie włączyli się w kampanię, przede wszystkim występując w programach telewizyjnych KO „Solidarność”.
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25. A pre-election rally in Pyrzyce (the Szczecin Voivodship). On the stage members of the Citizens’
Committee of the NSZZ Solidarity, from left to right: Ewaryst Waligórski (the leader of the rally),
Mieczysław Ustasiak (a candidate for a Senate seat) and Artur Balazs (a candidate for a Sejm seat)
(photos by Dariusz A. Rymar)
26. A pre-election rally of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates in the marketplace in Rawicz, 1989; Bronisław Lachowicz is giving a speech. From left to right: Marek Jurek, Adela
Dankowska, Stanisław Hoffman and Antoni Żurawski (State Archives in Leszno, the NSZZ Solidarity,
the Coordinating Commission of the Rawicz Region, catalogue no 4)
27. Photos of the electoral rally in Stalowa Wola, May 1989. In one of the photos Zbigniew Romaszewski, who was later to become a senator (State Archives in Kielce, the Sandomierz Branch, materials
of the Association ‘Memory and Solidarity’)
28. A pre-election meeting with Bronisław Geremek, Andrzej Wajda, Jerzy Pietkiewicz and Stanisław
Bernatowicz, Suwałki, May 3rd, 1989 (State Archives in Suwałki, a photographic legacy of Roman
Łysionek, catalogue no 130/0028)
29. A pre-election meeting in Gorzów Wielkopolski. Candidates to the Parliament are standing, from
left to right: Włodzimierz Mokry, Stanisław Bożek, Marek Rusakiewicz, Stanisław Żytkowski, Stefania
Hejmanowska and supporting them Władysław Frasyniuk, a legendary leader of the Lower-Silesian
Solidarity, June 2nd, 1989 (State Archives in Gorzów Wielkopolski, Stefania Hejmanowska’s collection)
30. A pre-election rally organised by the Provisional Board of the NSZZ Solidarity and the Citizens’
Committee Solidarity of the Kalisz Voivodship in the Main Marketplace in Kalisz in May 1989 with the
participation of – inter alia – Edward Wende (a candidate to the Senate) and Anna Nehrebecka, Zbigniew Bujak and Anna Binder (State Archives in Kalisz, the Legacy of Stanisław Perliński from Kalisz,
catalogue no 8/1)
31. A pre-election rally in Dębno, the Gorzów Voivodship. From left to right: Zbigniew Bujak, Kazimierz Kaczor (an actor), Włodzimierz Mokry (a candidate to the Sejm) and Leszek Lulka (an activist
of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity from Dębno), May 1989 (State Archives in Gorzów
Wielkopolski)
32-33. A visit paid by Jacek Kuroń during the campaign in Łódź (he himself was a candidate in Warsaw) (State Archives in Łódź, the Łódź Plant of Cotton Industry [named after ‘Defenders of Peace’
(‘Obrońców Pokoju’)] ‘Uniontex’ in Łódź, catalogue no 775)
34. The electoral campaign in Ustka (the Słupsk Voivodship). Before the second round the candidate
to the Senate on behalf of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity Henryk Grządzielski is supported by MPs from other regions. From left to right: senator Zbigniew Romaszewski, behind him
Henryk Grządzielski (a candidate to the Senate), Romuald Kulig, senator Anna Bogucka-Skowrońska,
behind her Władysław Frasyniuk and senator Gabriela Cwojdzińska, June 1989 (The Senate Archives,
Senator Henryk Grządzielski’s collection)
35. An electoral rally in ‘Zwycięstwa’ Square in Słupsk. On the stage from left: Jan Król and Edward
Müller (MPs of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity), Henryk Grządzielski (a candidate to
the Senate). On the left Władysław Frasyniuk and Zbigniew Romaszewski. At the microphone senator
Gabriela Cwojdzińska and senator Anna Bogucka-Skowrońska (The Senate Archives, Senator Henryk
Grządzielski’s collection)
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25. Wiec przedwyborczy w Pyrzycach (woj. szczecińskie). Na scenie od lewej członkowie KO „S”: Ewaryst Waligórski (prowadzący spotkanie), Mieczysław Ustasiak (kandydat na senatora) i Artur Balazs
(kandydat na posła) (fot. Dariusz A. Rymar)
26. Wiec przedwyborczy kandydatów KO „S” na rynku w Rawiczu, 1989 r., przemawia Bronisław Lachowicz. Stoją od prawej: Marek Jurek, Adela Dankowska, Stanisław Hoffman i Antoni Żurawski (AP
w Lesznie, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Komisja Koordynacyjna Ziemi
Rawickiej, sygn. 4)
27. Zdjęcie z wiecu wyborczego w Stalowej Woli, maj 1989 r. Widoczny późniejszy senator Zbigniew
Romaszewski (AP w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Materiały Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”)
28. Spotkanie przedwyborcze z Bronisławem Geremkiem, Andrzejem Wajdą, Jerzym Pietkiewiczem
i Stanisławem Bernatowiczem, Suwałki 3 V 1989 r. (AP w Suwałkach, Spuścizna fotograficzna Romana
Łysionka, sygn. 130/0028)
29. Spotkanie przedwyborcze w Gorzowie Wlkp. Stoją od lewej kandydaci do parlamentu: Włodzimierz Mokry, Stanisław Bożek, Marek Rusakiewicz, Stanisław Żytkowski, Stefania Hejmanowska oraz
wspierający ich legendarny przywódca dolnośląskiej „Solidarności” Władysław Frasyniuk, 2 VI 1989
(fot. Stanisław Sinkowski, AP w Gorzowie Wlkp., Zbiór Stefanii Hejmanowskiej)
30. Wiec przedwyborczy zorganizowany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” i Komitet Obywatelski „Solidarność”Województwa Kaliskiego na Rynku Głównym w Kaliszu w maju 1989 r.
z udziałem m. in. kandydata na senatora Edwarda Wende, aktorki Anny Nehrebeckiej, Zbigniewa Bujaka i Anny Binder (AP w Kaliszu, Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 8/1)
31. Wiec przedwyborczy w Dębnie (woj. gorzowskie). Od lewej: Zbigniew Bujak, Kazimierz Kaczor
(aktor), Włodzimierz Mokry (kandydat na posła) i Leszek Lulka (działacz KO „S” z Dębna), maj 1989 (ze
zbiorów AP w Gorzowie Wlkp.)
32-33. Wizyta Jacka Kuronia w ramach kampanii w Łodzi (sam kandydował w Warszawie) (AP w Łodzi,
Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w Łodzi, sygn. 775)
34. Kampania wyborcza w Ustce (woj. słupskie). Przed drugą turą wyborów kandydata na senatora
z KO „S” Henryka Grządzielskiego wspierają posłowie i senatorowie z innych regionów. Od prawej:
senator Zbigniew Romaszewski, za nim zasłonięty Henryk Grządzielski (kandydat na senatora), Romuald Kulig, senator Anna Bogucka-Skowrońska, za nią Władysław Frasyniuk i senator Gabriela Cwojdzińska, czerwiec 1989 (ze zbiorów Archiwum Senatu, Zbiór senatora Henryka Grządzielskiego)
35. Wiec wyborczy na placu Zwycięstwa w Słupsku. Na scenie od lewej: Jan Król i Edward Müller (posłowie KO „S”), Henryk Grządzielski (kandydat na senatora). Z prawej widoczni Władysław Frasyniuk
i Zbigniew Romaszewski. Przy mikrofonie senator Gabriela Cwojdzińska i senator Anna Bogucka-Skowrońska (ze zbiorów Archiwum Senatu, Zbiór senatora Henryka Grządzielskiego)
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28. Spotkanie przedwyborcze z Bronisławem Geremkiem, Andrzejem Wajdą, Jerzym Pietkiewiczem i Stanisławem Bernatowiczem, Suwałki 3 V 1989 r. (AP w Suwałkach, Spuścizna fotograficzna Romana Łysionka, sygn. 130/0028)
28. A pre-election meeting with Bronisław Geremek, Andrzej Wajda, Jerzy Pietkiewicz and Stanisław Bernatowicz, Suwałki,
May 3rd, 1989 (State Archives in Suwałki, a photographic legacy of Roman Łysionek, catalogue no 130/0028)
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29. Spotkanie przedwyborcze w Gorzowie Wlkp. Stoją od lewej kandydaci do parlamentu: Włodzimierz Mokry, Stanisław
Bożek, Marek Rusakiewicz, Stanisław Żytkowski, Stefania Hejmanowska oraz wspierający ich legendarny przywódca dolnośląskiej „Solidarności” Władysław Frasyniuk, 2 VI 1989 r. (fot. Stanisław Sinkowski, AP w Gorzowie Wlkp., Zbiór Stefanii Hejmanowskiej)
29. A pre-election meeting in Gorzów Wielkopolski. Candidates to the Parliament are standing, from left to right: Włodzimierz
Mokry, Stanisław Bożek, Marek Rusakiewicz, Stanisław Żytkowski, Stefania Hejmanowska and supporting them Władysław
Frasyniuk, a legendary leader of the Lower-Silesian Solidarity, June 2nd, 1989 (State Archives in Gorzów Wielkopolski, Stefania
Hejmanowska’s collection)
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30. Wiec przedwyborczy zorganizowany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” i Komitet Obywatelski „Solidarność” Województwa Kaliskiego na Rynku Głównym w Kaliszu w maju 1989 r. z udziałem m. in. kandydata na senatora
Edwarda Wende, aktorki Anny Nehrebeckiej, Zbigniewa Bujaka i Anny Binder (AP w Kaliszu, Spuścizna Stanisława Perlińskiego
z Kalisza, sygn. 8/1)
30. A pre-election rally organised by the Provisional Board of the NSZZ Solidarity and the Citizens’ Committee Solidarity of the
Kalisz Voivodship in the Main Marketplace in Kalisz in May 1989 with the participation of – inter alia – Edward Wende (a candidate to the Senate) and Anna Nehrebecka, Zbigniew Bujak and Anna Binder (State Archives in Kalisz, the Legacy of Stanisław
Perliński from Kalisz, catalogue no 8/1)

116

33. Wizyta Jacka Kuronia w ramach kampanii w Łodzi (sam kandydował w Warszawie) (AP w Łodzi, Łódzkie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w Łodzi, sygn. 775)
33. A visit paid by Jacek Kuroń during the campaign in Łódź (he himself was a candidate in Warsaw) (State Archives in Łódź, the
Łódź Plant of Cotton Industry [named after ‘Defenders of Peace’ (‘Obrońców Pokoju’)] ‘Uniontex’ in Łódź, catalogue no 775)
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The Winning Campaign
There were candidates who were not connected to any party formally but who were actually supported by the authorities; for example, activists from the ZSMP (Polish Socialist
Youth Union), which was the youth wing of the PZPR. Jerzy Urban was one of such candidates, he was the spokesman of the Government. They were put up for the elections in
order to ‘steal’ part of the electorate from the candidates of the Citizens’ Committee of the
NSZZ Solidarity. The highest number of such candidates were put forward by the authorities in Suwałki, in an attempt to block the candidature of Bronisław Geremek.
In the 1989 elections there were many people who had enjoyed widespread popularity before (e.g. actors, journalists, Solidarity activists); on the other hand, there appeared
new faces. Hence, the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity milieu hit on the idea
that all the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates should have a common
photo with Lech Wałęsa, which would be used in the electoral posters. It turned out to
be a great success: the photos made it possible for the voters to identify the Solidarity
candidates; in addition to that, it emphasised the collectivity, or the esprit de corps, of
the Solidarity team, which was composed of candidates representing various political
profiles. Above a few posters of that kind (‘Lech Wałęsa pack’):

118

Kampania zwycięska
Do mandatów bezpartyjnych kandydowały również osoby związane z obozem władzy,
mające ciche poparcie tego środowiska. Byli to np. działacze ZSMP – przybudówki młodzieżowej PZPR. O mandat bezpartyjny ubiegał się również Jerzy Urban – rzecznik rządu.
Wystawiano ich w nadziei, że odbiorą głosy działaczom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Najwięcej kandydatów do mandatów bezpartyjnych władze zgłosiły w Suwałkach, licząc że uniemożliwią w ten sposób uzyskanie fotela poselskiego przez Bronisława
Geremka.
W wyborach 1989 roku pojawiło się wiele znanych osób, m. in. aktorów, dziennikarzy,
działaczy „Solidarności”. Także bardzo wiele osób zaistniało wtedy na szerszą skalę po raz
pierwszy. Dlatego w kręgu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wymyślono, iż każdy kandydat będzie miał wspólne zdjęcie z Lechem Wałęsą, które następnie wykorzysta
w swoich plakatach wyborczych. Okazało się to przysłowiowym strzałem w dziesiątkę:
ułatwiło wyborcom identyfikację kandydatów, a ponadto podkreślało zespołowy charakter kandydatów o różnej proweniencji politycznej, których skupiał Komitet Obywatelski
„Solidarność”. Poniżej kilka przykładów plakatów osób z „drużyny Lecha Wałęsy”:
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36. The Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity candidates came to the Gdańsk Shipyard in order
to be photographed together with Lech Wałęsa. In the photo: Stefania Hejmanowska – a candidate to
the Senate from Gorzów and Lech Wałęsa, April 1989 (State Archives in Gorzów, Stefania Hejmanowska’s Collection)
37. An electoral leaflet presenting Józefa Hennelowa (a journalist from ‘Tygodnik Powszechny’), a candidate to the Sejm on behalf of the Małopolski Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity (the AN in
Cracow, Solidarity Collection, catalogue no ZbS 36, page 95)
38. An electoral poster of Andrzej Wajda (State Archives in Suwałki, Posters, announcements, leaflets,
catalogue no XV/55)
39. Lech Kaczyński – a candidate to the Senate from the Gdańsk Voivodship on behalf of the Citizens’
Committee of the NSZZ Solidarity; Gdańsk, 1989 (State Archives in Gdańsk, catalogue no 3480/18)
40. An electoral poster of Bronisław Geremek (State Archives in Suwałki, Posters, announcements,
leaflets, catalogue no XV/54)
41. An electoral poster of Krzysztof Kozłowski (State Archives in Katowice, the Oświęcim Branch, Posters,
announcements and ephemera)
42. An electoral poster of Stefan Niesiołowski from Łódź (State Archives in Łódź, Collection of ephemera)
43. Jan Rokita – a candidate to the Sejm on behalf of the Małopolski Citizens’ Committee of the NSZZ
Solidarity – the parliamentary career of that politician was started in 1989 (the AN in Cracow, Collection of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/VIII, page 221)
44. An electoral poster of Marek Jurek, who was born in Gorzów Wielkopolski, in 1989 he was a candidate
from the Leszno Voivodship (State Archives in Leszno, Collection of ephemera, catalogue no 43)
45. An electoral poster of Józef Ślisz, a candidate to the Senate, a peasant activist (State Archives in
Rzeszów, Collection of posters and ephemera of the electoral campaigns, catalogue no 1, page 50)
46. An electoral leaflet of Ryszard Bugaj, a candidate to the Sejm from Warsaw (State Archives in Warsaw)
47. An electoral leaflet of Jacek Kuroń, a candidate to the Sejm from Warsaw (State Archives in Warsaw)
48. An electoral leaflet of Władysław Findeisen, a candidate to the Senate from Warsaw (State Archives
in Warsaw)
49. An electoral leaflet of Anna Radziwiłł, a candidate to the Senate from Warsaw (State Archives in Warsaw)
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36. Kandydaci KO „S” przybyli do Stoczni Gdańskiej w celu sfotografowania się z Lechem Wałęsą. Na
zdjęciu: Stefania Hejmanowska – kandydatka na senatora z Gorzowa i Lech Wałęsa, kwiecień 1989 r.
(AP w Gorzowie, Zbiór Stefanii Hejmanowskiej)
37. Ulotka wyborcza przybliżająca sylwetkę Józefy Hennelowej (publicystki „Tygodnika Powszechnego”), kandydatki na posła do Sejmu z ramienia Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (AN w Krakowie, Zbiór „Solidarności”, sygn. ZbS 36, s. 95)
38. Plakat wyborczy Andrzeja Wajdy (AP w Suwałkach, Afisze, obwieszczenia, plakaty i ulotki, sygn.
XV/55)
39. Lech Kaczyński – kandydat do Senatu z województwa gdańskiego z ramienia KO „S”, Gdańsk 1989
(AP w Gdańsku, sygn. 3480/18)
40. Plakat wyborczy Bronisława Geremka (AP w Suwałkach, Afisze, obwieszczenia, plakaty i ulotki,
sygn. XV/54)
41. Plakat wyborczy Krzysztofa Kozłowskiego (AP w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane)
42. Plakat wyborczy Stefana Niesiołowskiego z Łodzi (AP w Łodzi, Zbiór druków i pism ulotnych)
43. Jan Rokita – kandydat na posła do Sejmu z ramienia Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” – w roku 1989 rozpoczęła się kariera parlamentarna tego polityka (AN w Krakowie,
Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/VIII, k. 221)
44. Plakat wyborczy Marka Jurka, pochodzącego z Gorzowa Wlkp., w roku 1989 kandydującego z woj.
leszczyńskiego (AP w Lesznie, Zbiór druków ulotnych, sygn. 43)
45. Afisz wyborczy kandydata na senatora działacza chłopskiego Józefa Ślisza (AP w Rzeszowie, Zbiór
afiszów i druków ulotnych z kampanii wyborczych, sygn. 1, s. 50)
46. Ulotka wyborcza kandydata na posła z Warszawy Ryszarda Bugaja (ze zbiorów AP w Warszawie)
47. Ulotka wyborcza kandydata na posła z Warszawy Jacka Kuronia (ze zbiorów AP w Warszawie)
48. Ulotka wyborcza kandydata na senatora z Warszawy Władysława Findeisena (ze zbiorów AP
w Warszawie)
49. Ulotka wyborcza kandydata na senatora z Warszawy Anny Radziwiłł (ze zbiorów AP w Warszawie)
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41. Plakat wyborczy Andrzeja Wajdy (AP w Suwałkach, Afisze, obwieszczenia, plakaty i ulotki, sygn. XV/55)
41. An electoral poster of Andrzej Wajda (State Archives in Suwałki, Posters, announcements, leaflets, catalogue no XV/55)
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44. Plakat wyborczy Marka Jurka, pochodzącego z Gorzowa Wlkp., w roku 1989 kandydującego z woj. leszczyńskiego
(AP w Lesznie, Zbiór druków ulotnych, sygn. 43)
44. An electoral poster of Marek Jurek, who was born in Gorzów Wielkopolski, in 1989 he was a candidate from the
Leszno Voivodship (State Archives in Leszno, Collection of ephemera, catalogue no 43)

123

46. Ulotka wyborcza kandydata na posła z Warszawy Ryszarda Bugaja (ze zbiorów AP w Warszawie)
46. An electoral leaflet of Ryszard Bugaj, a candidate to the Sejm from Warsaw (State Archives in Warsaw)
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48. Ulotka wyborcza kandydata na senatora z Warszawy Władysława Findeisena (ze zbiorów AP w Warszawie)
48. An electoral leaflet of Władysław Findeisen, a candidate to the Senate from Warsaw (State Archives in Warsaw)
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The Lost Campaign
The campaign of the government and its allies – PZPR, ZSL, SD, the PAX Association,
PZKS (Polski Związek Katolicko-Społeczny, English: the Polish Catholic-Social Association),
UChS (Unia Chrześcijańsko-Społeczna, English: the Christian-Social Union) – went in the
atmosphere of fundamental changes in their ranks. As far as the election to the Senate
was concerned it was quite common that the party discipline was constantly broken, as
many activists ran for the Senate seats without any party recommendation; it was caused
by the ambitions of many local political activists. There were only 100 Senate seats and
there were as many as 416 government coalition’s candidates; whereas the Solidarity side
entered exactly 100 candidates. Consequently, votes given to the government coalition’s
candidates were spread out on more people. In the case of the election to the Sejm both
the sides entered more candidates than the number of seats (the seat was won by the
candidate who had received the most votes). But it did not make much difference as in
the case of the election to the Senate because the proportion had already been settled.
The government coalition assumed that its campaign would be intensified in the last
phase, and that a stronger voice at the end would influence the electorate in a decisive
way. That assumption turned out to be wrong, and the government campaign not strong
enough.
The 425 Sejm seats were divided into 108 electoral districts; the remaining 35 had been
allocated as a National List, an all-Poland list created for the leaders of the coalition groupings. To get a Sejm seat the candidates had to win 50% of the votes in all the country (and
not only in one district). The underlying aim of the National List was to guarantee some
seats for the coalition’s leaders. It turned out to be a disastrous assumption as the candidates from the National List were generally crossed out, and another round had not been
anticipated.
Like the candidates of the Citizens’ Committee of the NSZZ Solidarity, the representatives
of the coalition often referred to historical associations, in many cases not realising how
negatively it was received.
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Kampania przegrana
Kampania ugrupowań koalicyjno-rządowych (PZPR, ZSL, SD, PAX, PZKS, UChS) przebiegała w atmosferze daleko idących zmian w tych ugrupowaniach. Cechą charakterystyczną wyborów do Senatu było powszechne łamanie dyscypliny partyjnej i ubieganie się o mandaty senatorskie także tych działaczy, którzy nie mieli rekomendacji
partyjnych. Było to spowodowane ambicjami wielu lokalnych działaczy politycznych.
Do walki o 100 mandatów senatorskich koalicja wystawiła aż 416 kandydatów (podczas gdy KO „S” 100). W konsekwencji głosy oddawane na osoby z koalicji rozkładały
się na więcej osób. W przypadku wyborów do Sejmu formacje koalicyjne zgłaszały po
kilku kandydatów (mandat uzyskiwał ten, który otrzymał największą ilość głosów). Nie
miało to jednak takiego znaczenia jak w przypadku Senatu, gdyż i tak mandat uzyskiwał członek danego ugrupowania koalicyjnego.
Koalicja założyła, że jej kampania zostanie zintensyfikowana w ostatnim okresie przedwyborczym. Przyjęto, że głos donośniejszy na końcu kampanii będzie miał większy
wpływ na wyborców. Okazało się to założeniem błędnym, a kampania koalicji nie była
dostatecznie rozwinięta.
425 mandatów poselskich zostało podzielonych na 108 okręgów wyborczych. Pozostałe 35 przypadło na listę krajową – listę ogólnopolską stworzoną dla liderów ugrupowań koalicyjnych. Aby umieszczeni na niej politycy uzyskali mandaty poselskie,
trzeba było uzyskać 50% głosów liczonych w skali całego kraju (a nie poszczególnych
okręgów). Celem utworzenia listy krajowej było ułatwienie uzyskania foteli poselskich
liderom koalicji. Okazało się to błędem, gdyż osoby z listy krajowej były masowo skreślane, a dla listy tej nie przewidziano drugiej tury.
Podobnie jak kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, przedstawiciele koalicji chętnie odwoływali się do skojarzeń historycznych, niekiedy nie dostrzegając ich
negatywnego odbioru wśród wyborców.
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Kampania przegrana
1. Koszaliński Manifest Wyborczy PZPR, 11 V 1989 r. – odwołujący się do manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 r. Nie był to dobry pomysł, gdyż Manifest PKWN był słabo znany
i raczej mało popularny jako symbol wprowadzania systemu komunistycznego w Polsce (AP w Koszalinie, KW PZPR w Koszalinie, sygn. 15.257)
2. Akcja propagandowa przed wyborami do Sejmu i Senatu, Przeworsk, 30 V 1989 r. (fot. Andrzej
Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
3. Festyn wyborczy w parku Kajki w Elblągu, 28 V 1989 r. (AP w Elblągu, KW PZPR w Elblągu, sygn.
824/2951, s. 5)

The Lost Campaign
1. The Koszalin Electoral Manifesto of the PZPR, May 11th, 1989 – referring to the manifesto of the
Polish Committee of National Liberation (PKWN) of 1944. It was not a good idea, as the PKWN Manifesto was not well-known and rather not popular as a symbol of imposing the communist system in
Poland (AP in Koszalin, KW PZPR in Koszalin, catalogue no 15.257)
2. A propagandist action before the elections to the Sejm and the Senate, Przeworsk, May 30th, 1989,
photos by Andrzej Rudzik, (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of Photos)
3. An electoral Fête in the Kajka Park in Elbląg, May 28th, 1989 (State Archives in Elbląg, the Voivodship
Committee of the PZPR in Elbląg, catalogue no 824/2951, page 5)
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1. Koszaliński Manifest Wyborczy PZPR, 11 V 1989 r. – odwołujący się do manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 r. Nie był to dobry pomysł, gdyż Manifest PKWN był słabo znany i raczej mało popularny jako symbol wprowadzania systemu komunistycznego w Polsce (AP w Koszalinie, KW PZPR w Koszalinie, sygn. 15.257)
1. The Koszalin Electoral Manifesto of the PZPR, May 11th, 1989 – referring to the manifesto of the Polish Committee of National
Liberation (PKWN) of 1944. It was not a good idea, as the PKWN Manifesto was not well-known and rather not popular as
a symbol of imposing the communist system in Poland (AP in Koszalin, KW PZPR in Koszalin, catalogue no 15.257)
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The Lost Campaign
The opposition groups often appealed to assent and reconciliation, which probably were
traces of their initial hope for ‘non-confrontational elections’ and of the Round Table itself,
which had been organised – as it was often emphasised – thanks to the PZPR leaders to
a large extent. But many did not perceive the changes that had taken place in the society
in the 1980s. A large part of the voters did not want an ‘assent’ understood as a legitimisation for the people who had been governing Poland for the previous 45 years. The candidates of the (government) coalition had greater propagandist machine at their disposal.
Radio and television media belonged to them, and so did most of the press. And it was
easier for them to put up their posters in shop windows.

4. The PZPR poster ‘Vote for a National Reconciliation Programme’ (State Archives in Częstochowa,
Collection of posters and ephemera from Częstochowa)
5. The PZPR poster ‘Neither a Talk, nor an Agreement, but a National Reconciliation’ (State Archives in
Radom, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 1549, page 61)
6. The poster that promotes the government coalition ‘The Coalition Will Be Constructive, the Disagreement Will Be Destructive’ (State Archives in Katowice, the Oświęcim Branch, Posters, announcements and printed leaflets)
7. The PZPR poster ‘There Is a Chance – Don’t Miss It’. In a country of rising inflation, price increases,
a steady decrease of standard of living, that poster must have been perceived by many as unrealistic
(State Archives in Częstochowie, Collection of posters and prints from Częstochowa)
8. A PZPR electoral poster in Łódź. It predicted a brilliant future for Poland under the rule of the PZPR
(State Archives in Łódź, Ephemera, catalogue no 13406)
9. A shop window stuck with posters in Przemyśl (State Archives in Przemyśl, Collection of photos)
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Kampania przegrana
Ugrupowania koalicyjne często odwoływały się do zgody, co było zapewne echem początkowej ich nadziei na wybory niekonfrontacyjne oraz porozumienia Okrągłego Stołu,
które podkreślano jako w dużej części zasługę kierownictwa PZPR. Ich autorzy nie dostrzegali jednak (lub nie chcieli dostrzegać) zmian, jakie zaszły w społeczeństwie w latach
80. Duża część wyborców nie chciała zgody rozumianej jako legitymizowanie ugrupowania rządzącego Polską przez wcześniejsze 45 lat. Kandydaci koalicji mieli znacznie większe
możliwości propagandowe. Do koalicji należały radio i telewizja, a także zdecydowana
większość prasy. Znacznie łatwiej było im umieścić swoje plakaty w oknach sklepowych,
które również służyły celom propagandowym.

4. Plakat PZPR „Głosuj na program ZGODY narodowej” (AP w Częstochowie, Zbiór afiszów i druków
z terenu Częstochowy)
5. Plakat PZPR „Nie rozmowa, nie umowa, tylko zgoda narodowa” (AP w Radomiu, KW PZPR, sygn.
1549 s. 61)
6. Plakat promujący koalicję rządzącą „Koalicja zbuduje, niezgoda zrujnuje” (AP w Katowicach Oddział
w Oświęcimiu, Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane)
7. Plakat PZPR „Jest szansa – nie psuj”. W kraju rosnącej inflacji, podwyżek cen, systematycznego
spadku poziomu życia plakat ten musiał być odbierany przez wielu jako oderwany od rzeczywistości
(AP w Częstochowie, Zbiór afiszów i druków z terenu Częstochowy)
8. Plakat wyborczy PZPR w Łodzi. Zapowiadał tęczową rzeczywistość kraju pod rządami PZPR (AP
w Łodzi, Druki efemeryczne, sygn. 13406)
9. Oplakatowane okno w jednym ze sklepów w Przemyślu (AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
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4. Plakat PZPR „Głosuj na program ZGODY narodowej” (AP w Częstochowie, Zbiór afiszów i druków z terenu Częstochowy)
4. The PZPR poster ‘Vote for a National Reconciliation Programme’ (State Archives in Częstochowa, Collection of posters and
ephemera from Częstochowa)

5. Plakat PZPR „Nie rozmowa, nie umowa, tylko zgoda narodowa” (AP w Radomiu, KW PZPR, sygn. 1549 s. 61)
5. The PZPR poster ‘Neither a Talk, nor an Agreement, but a National Reconciliation’ (State Archives in Radom, the PZPR Voivodship Committee, catalogue no 1549, page 61)
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9. Oplakatowane okno w jednym ze sklepów w Przemyślu (AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
9. A shop window stuck with posters in Przemyśl (State Archives in Przemyśl, Collection of photos)
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The Lost Campaign
Like the Solidarity Citizens’ Committee in its propaganda, also the government coalition tried to use rhymed slogans and strange graphic forms. Rallies were held but they
did not attract too many participants. That is why, the coalition candidates encouraged people to participate in their rallies with a possibility to purchase attractive merchandise. It was relatively an easy task as part of the PZPR candidates were managers
of enterprises producing goods that were in short supply.

10. The poster of Zbigniew Kamiński ‘Stake Everything on One Card’ – the PZPR (State Archives in
Częstochowa, Collection of posters and prints from Częstochowa)
11. Banner on the fence of the Patient Transport Base at Constitution Square in Przemyśl, June 2nd,
1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of photos)
12. The poster promoting the government coalition ‘Without the Coalition There Is No Opposition.
The Opposition Alone Is No Proposition at All’ (State Archives in Katowice, the Oświęcim Branch, Posters, announcements and printed leaflets)
13. The poster ‘Programme, Changes, Transformation, Reform – Support Them’. Although the poster
was ingenious, for many voters it must have been not credible. It was hardly possible to believe somebody who had been ruling for the last 45 years to be able to introduce changes (State Archives in
Leszno, the PZPR Voivodship Committee in Leszno, catalogue no 1003)
14. The PZPR candidates in vain strove for voters’ support at rallies. One of them was held in Swarządz
(State Archives in Poznań, catalogue no 2183/16918-17)
15. The PZPR electoral leaflet that heralded ‘radical economic changes’ – also that poster must have
been perceived as completely not credible by many voters (State Archives in Rzeszów, Collection of
posters and ephemera of the electoral campaigns, catalogue no 1, page 18)
16. There was an attempt to reinforce the propagandist power of the slogans with electoral sweets
(State Archives in Poznań, catalogue no 2183/16918-40)
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Kampania przegrana
Podobnie do kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” również strona koalicyjno-rządowa starała się nadać swojej propagandzie charakter rymowanych haseł lub
też uciekała się do nietypowych form graficznych. Organizowano także wiece, które
jednak nie przyciągały zbyt wielu uczestników. Dlatego też kandydaci władz niejednokrotnie zachęcali do uczestniczenia w organizowanych przez siebie wiecach możliwością kupna atrakcyjnych towarów. W ten sposób zdobywali sobie poparcie kandydujący
z list PZPR dyrektorzy przedsiębiorstw produkujących deficytowe towary.

10. Plakat „Postaw na tę kartę” Zbigniewa Kamińskiego – PZPR (AP w Częstochowie, Zbiór afiszów
i druków z terenu Częstochowy)
11. Transparent na ogrodzeniu Bazy Transportu Sanitarnego przy placu Konstytucji w Przemyślu,
2 VI 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
12. Plakat promujący koalicję rządzącą „Bez koalicji nie ma opozycji. Sama opozycja to nie propozycja” (AP w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane)
13. Plakat „Program, Zmiany, Przebudowa, Reforma – udziel poparcia”. Choć pomysłowy, dla wielu
wyborców musiał być niewiarygodny. Jak mogli oni uwierzyć w zmiany komuś, kto rządził już 45 lat?
(AP w Lesznie, KW PZPR w Lesznie, sygn. 1003)
14. Kandydaci PZPR próbowali bezskutecznie pozyskać poparcie wyborców na festynach. Jeden
z nich zorganizowano w Swarzędzu (AP w Poznaniu, sygn. 2183/16918-17)
15. Ulotka wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej deklarująca „radykalne zmiany gospodarcze”. Również i ona była zapewne uznana przez wielu wyborców za kompletnie niewiarygodną
(AP w Rzeszowie, Zbiór afiszów i druków ulotnych z kampanii wyborczych, sygn. 1, s. 18)
16. Propagandową siłę haseł próbowano niekiedy wzmocnić cukierkami wyborczymi (AP w Poznaniu, sygn. 2183/16918-40)
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10. Plakat „Postaw na tę kartę” Zbigniewa Kamińskiego – PZPR
(AP w Częstochowie, Zbiór afiszów i druków z terenu Częstochowy)
10. The poster of Zbigniew Kamiński ‘Stake Everything on One Card’ – the PZPR
(State Archives in Częstochowa, Collection of posters and prints from Częstochowa)
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11. Transparent na ogrodzeniu Bazy Transportu Sanitarnego przy placu Konstytucji w Przemyślu, 2 VI 1989 r.
(fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii)
11. Banner on the fence of the Patient Transport Base at Constitution Square in Przemyśl, June 2nd, 1989
(photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of photos)
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The Lost Campaign
All the important leaders of the four coalition parties took part in the elections. Many
from among the coalition candidates were managers of state enterprises. Popular surnames were expected to attract voters, and the authorities hoped that numerous candidates of the coalition would get a lot of seats in the Senate (there were usually ten or
more candidates for one seat, and there were two seats to win in most districts). According to Paulina Codogni, still one week before the election General W. Jaruzelski thought
that 40 seats won in the Senate would be a bad result and he expected to get 51-60 seats.
As it soon turned out the worst possible scenario did happen.

17. Tadeusz Fiszbach – a PZPR candidate to the Sejm, who was collecting signatures in Długa
Street in Gdańsk, May 1990 (photos by Janusz Uklejewski, State Archives in Gdańsk, catalogue no
3385/421/5/3)
18. Mieczysław F. Rakowski, Prime Minister and later the last First Secretary of the PZPR Central Committee was another candidates, in a photo in Suwałki, June 1st, 1989 (State Archives in Suwałki, Roman
Łysionek’s photographic legacy, catalogue no 780/37)
19. General Józef Kuropieska – a participant of the September 1939 campaign, after WW2 a prisoner
of the Stalinist regime; in 1989, at the age of 85 he decided to stand as a candidate to the Senate
from the PZPR list. He lost, yet he got the most votes of the government coalition candidates in the
Radom Voivodship (State Archives in Radom, the PZPR Voivodship Committee in Radom, catalogue
no 1549, page 68)
20. An electoral poster of Mirosław Hermaszewski (PZPR). The fact that he had been the first and only
Polish astronaut was not sufficient to win the election in Lublin (State Archives in Lublin)
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Kampania przegrana
W wyborach wystartowała cała czołówka kierownicza ugrupowań koalicyjnych. Wśród
kandydatów partyjnych licznie reprezentowani byli dyrektorzy państwowych zakładów
pracy. Spodziewano się, że znane szerzej nazwiska przyciągną wyborców. Miano również
nadzieję, że licznie zgłoszeni kandydaci koalicji zdobędą dużo miejsc w Senacie (zwykle
kandydowało ich od kilku do kilkunastu ubiegając się o dwa mandaty senatorskie, jakie były do zdobycia w większości okręgów). Według Pauliny Codogni jeszcze na tydzień
przed wyborami gen. W. Jaruzelski uznawał, że zdobycie poniżej 40 mandatów w Senacie będzie bardzo złym wynikiem i spodziewał się uzyskać 51-60 mandatów. Jak miało
się wkrótce okazać, nawet najczarniejszy scenariusz (z punktu widzenia władz) miał się
sprawdzić w wersji znacznie gorszej.

17. Tadeusz Fiszbach – kandydat PZPR do Sejmu zbierający podpisy pod swoją kandydaturą na
ulicy Długiej w Gdańsku, maj 1989 r. (fot. Janusz Uklejewski, ze zbiorów AP w Gdańsku, sygn.
3385/421/5/3)
18. W wyborach kandydował również premier Mieczysław F. Rakowski (później ostatni I sekretarz
Komitetu Centralnego PZPR). Tu na zdjęciu w Suwałkach, 1 VI 1989 r. (AP w Suwałkach, Spuścizna
fotograficzna Romana Łysionka, sygn. 780/37)
19. Generał Józef Kuropieska – uczestnik kampanii wrześniowej, po wojnie więziony w okresie stalinowskim, w roku 1989, mając 85 lat, zdecydował się na kandydowanie do Senatu z listy PZPR. Przegrał, jednak otrzymał najwięcej głosów wśród kandydatów koalicji rządzącej w woj. radomskim (AP
w Radomiu, KW PZPR w Radomiu, sygn. 1549, s. 68)
20. Plakat wyborczy gen. Mirosława Hermaszewskiego (PZPR). Fakt, iż był pierwszym (i jedynym) polskim kosmonautą, okazał się niewystarczającym do wygrania wyborów w Lublinie (ze zbiorów AP
w Lublinie)
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17. Tadeusz Fiszbach – kandydat PZPR do Sejmu zbierający podpisy pod swoją kandydaturą na ulicy Długiej w Gdańsku,
maj 1989 r. (fot. Janusz Uklejewski, ze zbiorów AP w Gdańsku, sygn. 3385/421/5/3)
17. Tadeusz Fiszbach – a PZPR candidate to the Sejm, who was collecting signatures in Długa Street in Gdańsk, May 1990
(photos by Janusz Uklejewski, State Archives in Gdańsk, catalogue no 3385/421/5/3)
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18. W wyborach kandydował również premier Mieczysław F. Rakowski (później ostatni I sekretarz Komitetu Centralnego
PZPR). Tu na zdjęciu w Suwałkach, 1 VI 1989 r. (AP w Suwałkach, Spuścizna fotograficzna Romana Łysionka, sygn. 780/37)
18. Mieczysław F. Rakowski, Prime Minister and later the last First Secretary of the PZPR Central Committee was another candidates, in a photo in Suwałki, June 1st, 1989 (State Archives in Suwałki, Roman Łysionek’s photographic legacy, catalogue no
780/37)
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The Lost Campaign
Some high-ranking officers of the LWP (People’s Troops of Poland) also stood in the
elections; they ran their campaigns also in the army units directly subordinate to them.
It was easy as the army (and the militia units) voted in closed electoral districts, created inside army units only for the soldiers who were placed in barracks of those units.
Such soldiers could not be reached by any campaign ran by the Solidarity Citizens’
Committee. Here the electoral campaign was much more confrontational, as most
generals of the LWP were strongly indoctrinated. For example, a candidate from the
Stargard Szczeciński District, the commanding officer of the 12th Mechanised Division,
distributed leaflets with the inscription ‘$olidarity’; it was supposed to emphasise that
Solidarity was at the service of the USA Administration. In such a situation it was easier
to collect signatures supporting the candidatures of the superiors, it was a kind of
mobbing. The State Electoral Commission (PKW) registered a protest concerning IDs
taken away from the young men from a unit of Civil Defence (they were doing their
substitute military service there) in Warsaw in order to make a list of support for one
of the coalition candidates. The PKW brought the case to court, but the case, after an
investigation, was dropped, as no irregularities were found.
Still, the results even in the closed electoral districts were not favourable for the coalition; they got 75-87% of votes there.

21. Lieutenant-General Tadeusz Szaciło – a candidate to the Senate from the Suwałki Voivodship
among his potential electorate in Banie Mazurskie, May 1989 (NAC, Photographic Agency of the
Army, catalogue no 39-T-6428-1)
22. The Citizens’ Electoral Committee – an electoral programme of a candidate to the PRL Senate
– Adam Wąsik, doctor of medicine (State Archives in Przemyśl, Posters and ephemera from Przemyśl,
catalogue no 389)
23. An appeal of the Citizens’ Coordinating Committee Solidarity of the West-Pomeranian Region to
soldiers and militia men to send information on the elections in the closed districts, June 2nd, 1989
(State Archives in Szczecin, Collection of records of democratic opposition activists from West Pomerania, catalogue no 311, page 9)
24. Young men of Civil Defence are voting in Warsaw, June 4th, 1989 (NAC, catalogue no 39-T-6436-13)
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Kampania przegrana
W wyborach do parlamentu startowali również wyżsi oficerowie Ludowego Wojska
Polskiego (LWP), którzy swoją kampanię prowadzili także na terenie podległych im
jednostek wojskowych. Było to o tyle łatwiejsze, że wojsko (a także jednostki milicji)
głosowało w obwodach zamkniętych, tworzonych na terenie danej jednostki wojskowej tylko dla jej żołnierzy. Nie docierała tu prawie w ogóle kampania plakatowa KO
„Solidarność”, więc kandydaci-wojskowi mieli ułatwione zadanie. Znacznie częściej dochodziło tu do konfrontacyjnej kampanii wyborczej, gdyż większość generalicji LWP
była silnie zindoktrynowana. Np. kandydujący w okręgu Stargard Szczeciński dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej kolportował ulotki z napisem „$olidarność”. Graficzna zbieżność z symbolem dolara miała sugerować, iż „Solidarność” jest na usługach
rządu USA. W tych warunkach łatwiej było zdobyć podpisy popierające kandydatury
przełożonych, co odbywało się w formie nieformalnych nacisków. Znany jest również
protest, jaki wpłynął do Państwowej Komicji Wyborczej w sprawie zebrania dowodów
osobistych junaków z oddziału Obrony Cywilnej (odbywających ją w zamian za służbę wojskową) w Warszawie i sporządzenia na ich podstawie list poparcia dla jednego
z kandydatów koalicji. PKW skierowała tę sprawę do prokuratury, a ta przeprowadził
śledztwo, które jednak nie wykazało nieprawidłowości.
Jak na warunki głosowania w obwodach zamkniętych, wyniki wyborów również nie były
najlepsze dla władz, gdyż kandydaci otrzymali tam 75-85% głosów.

21. Generał broni Tadeusz Szaciło – kandydat na senatora z woj. suwalskiego wśród potencjalnego elektoratu w Baniach Mazurskich, maj 1989 r. (NAC, Wojskowa Agencja Fotograficzna, sygn. 39-T-6428-1)
22. Obywatelski Komitet Wyborczy – program wyborczy kandydata do Senatu PRL – dra nauk medycznych Adama Wąsika (AP w Przemyślu, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla, sygn. 389)
23. Odezwa Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego do żołnierzy i milicjantów o nadsyłanie informacji o przebiegu wyborów w obwodach
zamkniętych, 2 VI 1989 r. (AP w Szczecinie, Zbiór akt działaczy opozycji demokratycznej na Pomorzu
Zachodnim, sygn. 311, s. 9)
24. Głosują junacy z Obrony Cywilnej w Warszawie, 4 VI 1989 r. (NAC, sygn. 39-T-6436-13)
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21. Generał broni Tadeusz Szaciło – kandydat na senatora z woj. suwalskiego wśród potencjalnego elektoratu w Baniach Mazurskich, maj 1989 r. (NAC, Wojskowa Agencja Fotograficzna, sygn. 39-T-6428-1)
21. Lieutenant-General Tadeusz Szaciło – a candidate to the Senate from the Suwałki Voivodship among his potential electorate in Banie Mazurskie, May 1989 (NAC, Photographic Agency of the Army, catalogue no 39-T-6428-1)
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23. Odezwa Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego do żołnierzy i milicjantów o nadsyłanie informacji o przebiegu wyborów w obwodach zamkniętych, 2 VI 1989 r. (AP w Szczecinie, Zbiór akt
działaczy opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim, sygn. 311, s. 9)
23. An appeal of the Citizens’ Coordinating Committee Solidarity of the West-Pomeranian Region to soldiers and militia men
to send information on the elections in the closed districts, June 2nd, 1989 (State Archives in Szczecin, Collection of records of
democratic opposition activists from West Pomerania, catalogue no 311, page 9)

145

A Third Force Caught between the Devil
and the Deep Blue Sea
In addition to Solidarity, other (opposition) milieux also decided to stand in the elections.
The second biggest group of candidates came form the Confederation of Independent
Poland (KPN), a party that in 1989 was ten years old. Another force participating in the
election was the Working Group of the National Commission NSZZ Solidarity, a group
of trade union activists who were in conflict with Lech Wałęsa over the results of the
Round Table; its candidates were registered in Szczecin, Łódź and Wrocław. The above
mentioned parties condemned the elections as undemocratic, still they decided to participate as they came to the conclusion that boycotting the elections they would be supporting the PZPR.
Still another party that decided to enter their candidates in the elections was the Real Politics Union (UPR), as well as some representatives of independent milieux. For example,
in Wrocław ‘Major’ Waldemar Fydrych stood for a seat in the Senate, he was the creator of
the happening ‘Orange Alternative’.

1. An electoral poster of the Bydgoszcz district of the Confederation of Independent Poland (State
Archives in Bydgoszcz)
2. An electoral poster of Dariusz Wójcik from the KPN (State Archives in Lublin)
3. An electoral poster of Andrzej Ostoja Owsiany, a candidate to the Senate from the Łódź District,
a KNP activist (State Archives in Piotrków Trybunalski, Fonds Collection of posters and ephemera,
catalogue no 8270)
4. The action of the ‘Orange Alternative’ at Świdnicka Street in Wrocław, June 2nd, 1989. In the photo
Waldemar Fydrych ‘Major’ – the leader of the ‘Orange Alternative’, a candidate to the PRL Senate (photos by Tadeusz Drankowski, State Archives in Wrocław, the PZPR Voivodship Committee in Wrocław,
catalogue no 601/6)
5. The action of the ‘Orange Alternative’ at Świdnickiej Street in Wrocław, June 2nd, 1989 (photos by
Tadeusz Drankowski, State Archives in Wrocław, the PZPR Voivodship Committee in Wrocław, catalogue no 601/7)
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Trzecia siła między młotem a kowadłem
Oprócz „Solidarności” na udział w wyborach zdecydowały się również inne środowiska.
Najwięcej kandydatów po Komitecie Obywatelskim „Solidarność” wystawiła Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – partia, która w roku 1989 obchodziła 10. rocznicę swojego
istnienia. O miejsca w parlamencie zabiegała również Grupa Robocza Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” (grupa działaczy związkowych skonfliktowanych z Lechem Wałęsą na
tle zasadności rozmów z władzami przy Okrągłym Stole). Jej kandydaci zarejestrowali się
w Szczecinie, Łodzi i Wrocławiu. Ugrupowania te wprawdzie potępiały wybory jako niedemokratyczne, jednak zdecydowały się na udział w nich, uznając, że bojkot oznaczałby
w praktyce poparcie dla PZPR.
Oprócz tych ugrupowań w wyborach wzięła udział Unia Polityki Realnej oraz liczni przedstawiciele środowisk niezależnych. Na przykład we Wrocławiu o mandat senatora ubiegał
się twórca happeningowej Pomarańczowej Alternatywy „Major” Waldemar Fydrych.

1. Plakat wyborczy bydgoskiego okręgu Konfederacji Polski Niepodległej (Ze zbiorów AP w Bydgoszczy)
2. Plakat wyborczy Dariusza Wójcika z KPN (ze zbiorów AP w Lublinie)
3. Ulotka wyborcza kandydata na senatora z Okręgu Łódzkiego działacza Konfederacji Polski Niepodległej Andrzeja Ostoi-Owsianego (AP w Piotrkowie Trybunalskim, Zbiór plakatów i druków ulotnych,
sygn. 8270)
4. Akcja „Pomarańczowej Alternatywy” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu 2 VI 1989 r. Na zdjęciu Waldemar Fydrych „Major” – lider „Pomarańczowej Alternatywy”, kandydat do Senatu PRL (fot. Tadeusz
Drankowski, AP we Wrocławiu, KW PZPR we Wrocławiu, sygn. 601/6)
5. Akcja „Pomarańczowej Alternatywy” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu 2 VI 1989 r. (fot. Tadeusz Drankowski, AP we Wrocławiu, KW PZPR we Wrocławiu, sygn. 601/7)
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3. Ulotka wyborcza kandydata na senatora z Okręgu Łódzkiego działacza Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) Andrzeja
Ostoi-Owsianego (AP w Piotrkowie Trybunalskim, Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 8270)
3. An electoral poster of Andrzej Ostoja Owsiany, a candidate to the Senate from the Łódź District, a KPN activist (State Archives in Piotrków Trybunalski, Fonds Collection of posters and ephemera, catalogue no 8270)
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4. Akcja „Pomarańczowej Alternatywy” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu 2 VI 1989 r. Na zdjęciu Waldemar Fydrych „Major”
– lider „Pomarańczowej Alternatywy”, kandydat do Senatu PRL (fot. Tadeusz Drankowski, AP we Wrocławiu, KW PZPR we Wrocławiu, sygn. 601/6)
4. The action of the ‘Orange Alternative’ at Świdnicka Street in Wrocław, June 2nd, 1989. In the photo Waldemar Fydrych ‘Major’ – the leader of the ‘Orange Alternative’, a candidate to the PRL Senate (photos by Tadeusz Drankowski, State Archives in
Wrocław, the PZPR Voivodship Committee in Wrocław, catalogue no 601/6)
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A Third Force Caught between the Devil
and the Deep Blue Sea
An extremely negative attitude towards the election was adopted by – inter alia – Fighting Solidarity, the Polish Socialist Party – Democratic Revolution, the Polish Agreement
of Independence, the Liberal-Democratic Party ‘Independence’ and the Federation of
Fighting Youth. Kornel Morawiecki, the leader of Fighting Youth, thought that the best
form of protest against communism was to boycott the elections. Participating in the
elections was considered to be a kind of legalisation of the authorities of the PRL. Both
professor Zbigniew Brzeziński and Jan Nowak-Jeziorański appealed to those parties
to give up boycotting the elections. The latter wrote in ‘Gazeta Wyborcza’: ‘For the first
time the society has a chance to demonstrate its own power. Boycotting the elections
kills such a chance. Anyone who restrains form voting, actually will be voting against
Solidarity and against Poland’ (quotation after P. Codogni).
The June 4th elections demonstrated that there was no ‘third force’. The plebiscite-like
character of the elections resulted in the fact that the majority of votes fell to the candidates of the Solidarity Citizens’ Committee. In the election to the Senate there was only
one person who got a seat and was from outside the Solidarity Citizens’ Committee.

6. Jan Płócienniczak, a candidate to the Senate – an MO colonel, famous for his TV programme entitled ‘Criminal Magazine 997’ – was the closest to get a seat, because he passed to the second round as
one out of very few, where he lost against Cezary Józefiak, a Solidarity Citizens’ Committee candidate
(State Archives in Łódź, Collection of ephemera)
7. ‘Your Senator – Jakub Chojnacki’ – an electoral poster of the President of the Płock Scientific Society, 1989 (State Archives in Płock, the PZPR Voivodship Committee in Płock, catalogue no 1332)
8. An appeal of Kornel Morawiecki, the leader of Fighting Solidarity to boycott the election
(ephemeron), Gdańsk, May 1989 (State Archives in Gdańsk, catalogue no 2384/21685)
9. An invitation of the Federation of Fighting Youth to a happening on the occasion of the Child’s
International Day and the announcement of the candidature of General Wojciech Jaruzelski for the
presidency of Poland, Gdańsk, June 1989, (State Archives in Gdańsk, catalogue no 2384/21685)
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Trzecia siła między młotem a kowadłem
Skrajnie niechętną postawę wobec wyborów przyjęły m. in. „Solidarność Walcząca”, Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość” oraz Federacja Młodzieży
Walczącej. Kornel Morawiecki – lider „Solidarności Walczącej” sądził, że najlepszą formą
sprzeciwu wobec komunizmu będzie zbojkotowanie wyborów. Uważano, że uczestnicząc
w wyborach zalegalizuje się tym samym władze PRL. Do rezygnacji z bojkotu wzywali
te ugrupowania m. in. prof. Zbigniew Brzeziński i Jan Nowak-Jeziorański. Ten ostatni na
łamach „Gazety Wyborczej” powiedział: „Po raz pierwszy społeczeństwo ma możliwość
zademonstrowania własnej siły. Bojkot tę szansę przekreśla. Każdy, kto się wstrzyma od
udziału, będzie głosował w gruncie rzeczy przeciwko »Solidarności« i przeciwko Polsce”
(cyt. za P. Codogni).
Wybory z 4 czerwca pokazały, że nie było miejsca na „trzecią siłę”. Plebiscytowy charakter
wyborów spowodował, że większość głosów przypadła kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W wyborach do Senatu mandat uzyskała tylko jedna osoba spoza
tego ugrupowania.

6. Kandydat na senatora Jan Płócienniczak – pułkownik Milicji Obywatelskiej znany z programu telewizyjnego pt. „Magazyn kryminalny 997”. Był blisko, gdyż jako jeden z nielicznych przeszedł do II
tury, w której przegrał z kandydatem KO „S” Cezarym Józefiakiem (AP w Łodzi, Zbiór druków i pism
ulotnych)
7. „Twój senator Jakub Chojnacki” – plakat wyborczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego,
1989 r. (AP w Płocku, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku, sygn.
1332)
8. Wezwanie przewodniczącego „Solidarności Walczącej” – Kornela Morawieckiego do bojkotu wyborów (druk ulotny), Gdańsk, maj 1989 r. (AP w Gdańsku, sygn. 2384/21685)
9. Zaproszenie Federacji Młodzieży Walczącej na happening z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Polski, Gdańsk, czerwiec
1989 r. (AP w Gdańsku, sygn. 2384/21685)
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6. Kandydat na senatora Jan Płócienniczak – pułkownik Milicji Obywatelskiej znany z programu telewizyjnego pt. „Magazyn
kryminalny 997”. Był blisko, gdyż jako jeden z nielicznych przeszedł do II tury, w której przegrał z kandydatem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Cezarym Józefiakiem (AP w Łodzi, Zbiór druków i pism ulotnych)
6. Jan Płócienniczak, a candidate to the Senate – an MO colonel, famous for his TV programme entitled ‘Criminal Magazine
997’ – was the closest to get a seat, because he passed to the second round as one out of very few, where he lost against Cezary Józefiak, a Solidarity Citizens’ Committee candidate (State Archives in Łódź, Collection of ephemera)
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8. Wezwanie przewodniczącego „Solidarności Walczącej” – Kornela Morawieckiego do bojkotu wyborów (druk ulotny),
Gdańsk, maj 1989 r. (AP w Gdańsku, sygn. 2384/21685)
8. An appeal of Kornel Morawiecki, the leader of Fighting Solidarity to boycott the election (ephemeron), Gdańsk, May 1989
(State Archives in Gdańsk, catalogue no 2384/21685)
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A Third Force Caught between the Devil
and the Deep Blue Sea
It was a paradox that the Solidarity Citizens’ Committee candidates representing other
parties and groups won the seats easily, whereas the leaders of the same parties and
groups failed. It was the case of the Real Politics Union: Andrzej Machalski (Częstochowa
Voivodship) and Andrzej Zawiślak (Piotrków Trybunalski Voivodship) won in the parliamentary election and the leader Janusz Korwin-Mikke (Wrocław Voivodship) got a very
weak support. And so was the case of the Labour Party (reactivated in 1989): Walerian
Piotrowski (Zielona Góra Voivodship) won a seat in the Senate and Marek Rusakiewicz
(Gorzów Voivodship) a seat in the Sejm, whereas the leader of the Party Władysław
Siła-Nowicki failed, in spite of the fact that he had participated in the September 1939
campaign, later was a soldier of the AK (Polish underground army), after the war a
political prisoner and an indefatigable defence counsel in political trials. Such facts
confirmed the plebiscite-like character of the elections, in which more important was
to vote against the PZPR and its allies than for anything or anybody.

10. The power of the Solidarity logo was decisive; that is why the Solidarity Citizens’ Committee candidates Bronisław Geremek (the first on the left) and Jacek Kuroń (the first on the right) won seats in
the Sejm easily, whereas Władysław Siła-Nowicki (in the middle), the leader of the Labour Party failed
(the AAN, Records of Władysław Siła-Nowicki)
11. An electoral poster of Marek Rusakiewicz from Gorzów Wielkopolski, a founder of the opposition Movement of Independent Youth, an activist of the Labour Party, one of the two youngest MPs,
a secretary in the ‘contract’ Sejm (State Archives in Gorzów)
12. ‘Solidarność Środkowego Nadodrza’ of the Solidarity Citizens’ Committee from the Zielona Góra
Voivodship (from the collections of the State Archives in Zielona Góra)
13. An electoral poster of Walerian Piotrowski from Zielona Góra (State Archives in Zielona Góra, Collection of posters, catalogue no 362)
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Trzecia siła między młotem a kowadłem
Pozornym paradoksem było, iż kandydujący z listy KO „Solidarność” politycy reprezentujący również inne ugrupowania bez problemu uzyskiwali mandaty, podczas gdy
liderzy tych samych partii odnosili wyborcze porażki. Tak było np. w przypadku Unii
Polityki Realnej: startujący z listy KO „Solidarność” Andrzej Machalski (częstochowskie)
i Andrzej Zawiślak (piotrkowskie) zdobyli mandaty parlamentarne, a lider ugrupowania Janusz Korwin-Mikke (wrocławskie) uzyskał znikome poparcie. Podobnie było
w przypadku Stronnictwa Pracy (reaktywowanego w 1989 r.). Kandydujący z woj. zielonogórskiego Walerian Piotrowski zdobył mandat senatorski, a kandydujący do Sejmu
z woj. gorzowskiego Marek Rusakiewicz mandat poselski, podczas gdy przewodniczący Stronnictwa Pracy Władysław Siła-Nowicki, żołnierz kampanii wrześniowej 1939,
żołnierz AK, represjonowany w okresie stalinowskim i niestrudzony obrońca w procesach politycznych, do parlamentu się nie dostał. Potwierdzało to plebiscytowy charakter tych wyborów, w których ważniejsze było zagłosowanie przeciwko PZPR i jej
sojusznikom, niż wybór spośród różnorodnych programów i osobowości.

10. Potęga znaczka „Solidarności” w tych wyborach była decydująca, dlatego kandydujący z listy KO
„Solidarność” Bronisław Geremek (pierwszy z lewej) i Jacek Kuroń (pierwszy z prawej) dostali się do
Sejmu bez problemu, zaś lider Stronnictwa Pracy mec. Władysław Siła-Nowicki (w środku) do parlamentu nie wszedł (AAN, Akta Władysława Siła-Nowickiego)
11. Plakat wyborczy Marka Rusakiewicza z Gorzowa Wlkp., założyciela opozycyjnego Ruchu Młodzieży Niezależnej, działacza Stronnictwa Pracy, jednego z najmłodszych posłów, sekretarza w Sejmie
kontraktowym (ze zbiorów AP w Gorzowie)
12. „Solidarność Środkowego Nadodrza” Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z woj. zielonogórskiego (ze zbiorów AP w Zielonej Górze)
13. Plakat wyborczy Waleriana Piotrowskiego z Zielonej Góry (AP w Zielonej Górze, Kolekcja plakatów, sygn. 362)
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10. Potęga znaczka „Solidarności” w tych wyborach była decydująca, dlatego kandydujący z listy KO „Solidarność” Bronisław
Geremek (pierwszy z lewej) i Jacek Kuroń (pierwszy z prawej) dostali się do Sejmu bez problemu, zaś lider Stronnictwa Pracy
mec. Władysław Siła-Nowicki (w środku) do parlamentu nie wszedł (AAN, Akta Władysława Siła-Nowickiego)
10. The power of the Solidarity logo was decisive; that is why the Solidarity Citizens’ Committee candidates Bronisław Geremek (the first on the left) and Jacek Kuroń (the first on the right) won seats in the Sejm easily, whereas Władysław Siła-Nowicki
(in the middle), the leader of the Labour Party failed (the AAN, Records of Władysław Siła-Nowicki)
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11. Plakat wyborczy Marka Rusakiewicza z Gorzowa Wlkp., założyciela opozycyjnego Ruchu Młodzieży Niezależnej, działacza
Stronnictwa Pracy, jednego z najmłodszych posłów, sekretarza w Sejmie kontraktowym (ze zbiorów AP w Gorzowie)
11. An electoral poster of Marek Rusakiewicz from Gorzów Wielkopolski, a founder of the opposition Movement of Independent Youth, an activist of the Labour Party, one of the two youngest MPs, a secretary in the ‘contract’ Sejm (State Archives in
Gorzów)
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A Tribute Paid by the Solidarity Citizens’ Committee
to the Ukrainian Minority
In the electoral campaign the Solidarity Citizens’ Committee discerned the importance of
the national minorities. Dr Włodzimierz Mokry, a university lecturer from the Jagiellonian
University, was a Ukrainian minority candidate from the Gorzów Voivodship to the Sejm;
he was treated very aggressively in the electoral campaign, which on the one hand was
run by the Party’s local newspaper (‘Gazeta Lubuska’), and on the other by ‘unknown perpetrators’, who on the day of the election scattered leaflets with vulgar contents, which
attacked Mr Mokry (a Solidarity Citizens’ Committee candidate) brutally. Those attacks
were designed to arouse anti-Ukrainian sentiment and thus discredit the candidate. In
spite of reporting the case to the police, up to the present day it has not been clarified
who was the author of that campaign. Włodzimierz Mokry won a seat in the first round.
1. An electoral poster of Włodzimierz Mokry, a Solidarity Citizens’ Committee candidate in the Choszczno District (Gorzów Voivodship) (State Archives in Gorzów)
2. A text from ‘Gazeta Lubuska’ containing an attack against Włodzimierz Mokry, a Solidarity Citizens’
Committee candidate, who – according to the newspaper – said that there was not much difference between the AK (the Home Army, the dominant Polish resistance movement in World War 2
in German-occupied Poland) and the UPA (the Ukrainian Insurgent Army, Ukrainian: Українська
Повстанська Армія (УПА), May 31st, 1989 (State Archives in Gorzów)
3. A response of the Solidarity Citizens’ Committee to the attack of ‘Gazeta Lubuska’, June 2nd, 1989
(State Archives in Gorzów)
4. The leaflets scattered on June 4th, 1989 by unknown perpetrators, which attacked Włodzimierz
Mokry, a Solidarity Citizens’ Committee candidate (State Archives in Gorzów)
5. Notification to the Voivodship Internal Office of the incident concerning the leaflets against
Włodzimierz Mokry, June 4th, 1989 (a copy in the collections of the State Archives in Gorzów)
6. Information on the attack against Włodzimierz Mokry sent to the Solidarity Citizens’ Committee,
June 4th, 1989 (the Senate’s Archives)
7. Information on the incident concerning the leaflets against Włodzimierz Mokry sent by the PZPR
Voivodship Committee in Gorzów Wielkopolski to the PZPR Central Committee, June 4th, 1989 (State
Archives in Gorzów, the PZPR Voivodship Committee in Gorzów, catalogue no 416, page 18)
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Ukłon Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
wobec mniejszości ukraińskiej
W trakcie kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” dostrzeżono znaczenie
mniejszości narodowych. W jednym z okręgów na terenie woj. gorzowskiego do Sejmu
kandydował przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Włodzimierz Mokry. Został on poddany agresywnej kampanii, którą z jednej
strony prowadził lokalny dziennik partyjny („Gazeta Lubuska”), z drugiej „nieznani sprawcy”, rozrzucający w dniu wyborów ulotki o niewybrednej treści, w sposób brutalny atakujące kandydata Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Ataki te miały na celu wywołanie
antyukraińskich nastrojów i tym samym zdyskredytowanie kandydata. Pomimo zgłoszenia sprawy do organów ścigania, do dzisiaj nie wyjaśniono, kto był autorem tej kampanii.
Włodzimierz Mokry uzyskał mandat już w pierwszej turze.
1. Plakat wyborczy kandydata KO „S” w okręgu Choszczno (woj. gorzowskie) Włodzimierza Mokrego
(ze zbiorów AP w Gorzowie)
2. Tekst z „Gazety Lubuskiej” zawierający atak na kandydata Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
Włodzimierza Mokrego, który – zdaniem dziennika – miał zrównać Armię Krajową z Ukraińską Powstańczą Armią, 31 V 1989 r. (ze zbiorów AP w Gorzowie)
3. Odpowiedź Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na atak z „Gazety Lubuskiej”, 2 VI 1989 r. (ze
zbiorów AP w Gorzowie)
4. Ulotki, jakie 4 VI 1989 r. rozrzucali nieznani sprawcy atakujące kandydata KO „S” Włodzimierza Mokrego (ze zbiorów AP w Gorzowie)
5. Zgłoszenie do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych incydentu z ulotkami skierowanymi
przeciwko Włodzimierzowi Mokremu, 4 VI 1989 r. (kopia w zbiorach AP w Gorzowie)
6. Informacja o ataku na Włodzimierza Mokrego przesłana do kierownictwa Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 4 VI 1989 r. (ze zbiorów Archiwum Senatu)
7. Informacja o incydencie z ulotkami przeciwko Włodzimierzowi Mokremu przesłana przez Komitet
Wojewódzki PZPR w Gorzowie do Komitetu Centralnego PZPR, 4 VI 1989 r. (AP w Gorzowie, KW PZPR
w Gorzowie, sygn. 416, s. 18)
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1. Plakat wyborczy kandydata Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w okręgu Choszczno (woj. gorzowskie)
Włodzimierza Mokrego (ze zbiorów AP w Gorzowie)
1. An electoral poster of Włodzimierz Mokry, a Solidarity Citizens’ Committee candidate in the Choszczno District
(Gorzów Voivodship) (State Archives in Gorzów)
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6. Informacja o ataku na Włodzimierza Mokrego przesłana do kierownictwa Komitetu Obywatelskiego„Solidarność”, 4 VI 1989 r.
(ze zbiorów Archiwum Senatu)
6. Information on the attack against Włodzimierz Mokry sent to the Solidarity Citizens’ Committee, June 4th, 1989
(the Senate’s Archives)
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The Catholic Church in the Elections
Undoubtedly, the fact that the clergy, especially the rank and file, supported the Solidarity Citizens’ Committee did influence the results of the elections. Other candidates also
solicited the Church’s support. The Church supported the Solidarity Citizens’ Committee,
which became quite visible on the occasion of collecting signatures necessary to register the candidates. Tables where signatures were collected were situated near churches,
where collecting was much easier. It sometimes led to conflicts with non-party candidates
who collected signatures at the same time and in the same place. Announcements and
propaganda catchphrases were often placed near churches. Sometimes the Church gave
the Solidarity Citizens’ Committee access to its print shops. It also played an important
part in the first phase of the campaign (especially in smaller towns), when the citizens’
committees were being created. Communiqués of creating committees were announced
from the pulpits; meetings of the Solidarity Citizens’ Committee activists were held in the
buildings belonging to the Church. Among the appeals made by the bishops the most
famous was the one launched by Ignacy Tokarczuk, the Przemyśl Ordinary, in which he
said, ‘You probably know who God would vote for?’ (quoted from P. Codogni).

1. The elections to the Sejm and the Senate – propaganda of Solidarity at the Salesian order church,
Marchlewskiego Street in Przemyśl, June 28th, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in
Przemyśl, Collection of photos, catalogue no 131-2)
2. The elections to the Sejm and the Senate – propaganda of Solidarity at the parish church in Kmiecie, the corner of Grunwaldzka and Płowiecka Streets in Przemyśl, April 28th, 1989 (photos by Andrzej
Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of photos, catalogue no 131-5)
3. The elections to the Sejm and the Senate – propaganda of Solidarity at the Church of the Holy
Virgin Mary the Queen of Poland and Saint Maximilian Maria Kolbe, the corner of Grunwaldzka and
Płowiecka Streets in Przemyśl, April 28th, 1989. It is a parish church in the district called Kmiecie (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of photos, catalogue no 131-6)
4. The elections to the Sejm and the Senate – propaganda of Solidarity at the Franciscan church
at Franciszkańska Street in Przemyśl, April 30th, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in
Przemyśl, Collection of photos, catalogue no 131-10)
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Kościół katolicki wobec wyborów
Niewątpliwie wpływ na wyniki wyborów miało poparcie, jakiego Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” udzieliło duchowieństwo, zwłaszcza niższego szczebla. O poparcie
Kościoła katolickiego zabiegali zresztą kandydaci także innych ugrupowań oraz startujący do wyborów kandydaci bezpartyjni nienależący do KO „S”. Sprzyjanie KO „S” stało
się widoczne zwłaszcza przy okazji zbierania podpisów wymaganych do zgłoszenia
kandydatury. Stoliki z listami poparcia były często rozmieszczane w pobliżu kościołów,
co ułatwiało zebranie wymaganej liczby podpisów. Czasem też prowadziło do konfliktów pomiędzy sztabami wyborczymi kandydatów bezpartyjnych zbierających podpisy
w tym samym czasie i miejscu. Okolice kościołów były często wykorzystywane dla zamieszczania ogłoszeń i haseł propagandowych KO „S”. Niekiedy Kościół udostępniał KO
„S” swoją bazę poligraficzną. Odegrał także rolę w pierwszej fazie kampanii (zwłaszcza
w mniejszych miejscowościach), kiedy dopiero komitety obywatelskie powstawały. Z ambon ogłaszano komunikaty o organizowaniu się komitetów, wielokrotnie również udostępniano lokale, w których spotykali się działacze komitetów obywatelskich. Wśród apeli
biskupów najbardziej pamiętne stało się wezwanie ordynariusza przemyskiego Ignacego
Tokarczuka, który powiedział: „Chyba wiecie, jak w tych wyborach głosowałby Pan Bóg”
(cyt. za P. Codogni).

1. Wybory do Sejmu i Senatu – propaganda „Solidarności” przy kościele oo. salezjanów przy ul. Marchlewskiego w Przemyślu, 28 IV 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn.
131-2)
2. Wybory do Sejmu i Senatu – propaganda „Solidarności” przy kościele parafialnym dzielnicy Kmiecie, ul. Grunwaldzka i róg ul. Płowieckiej w Przemyślu, 28 IV 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 131-5)
3. Wybory do Sejmu i Senatu – propaganda „Solidarności” przy kościele N.M.P. Królowej Polski i Św.
Maksymiliana Kolbe, ul. Grunwaldzka i róg ul. Płowieckiej w Przemyślu, 28 IV 1989 r. Jest to Kościół
parafialny dzielnicy Kmiecie (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 131-6)
4. Wybory do Sejmu i Senatu – propaganda „Solidarności: na kościele oo. franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej w Przemyślu, 30 IV 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn.
131-10)
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2. Wybory do Sejmu i Senatu – propaganda „Solidarności” przy kościele parafialnym dzielnicy Kmiecie, ul. Grunwaldzka i róg
ul. Płowieckiej w Przemyślu, 28 IV 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 131-5)
2. The elections to the Sejm and the Senate – propaganda of Solidarity at the parish church in Kmiecie, the corner of Grunwaldzka and Płowiecka Streets in Przemyśl, April 28th, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection
of photos, catalogue no 131-5)
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4. Wybory do Sejmu i Senatu – propaganda „Solidarności: na kościele oo. franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej w Przemyślu,
30 IV 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 131-10)
4. The elections to the Sejm and the Senate – propaganda of Solidarity at the Franciscan church at Franciszkańska Street in
Przemyśl, April 30th, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of photos, catalogue no 131-10)
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The Catholic Church in the Elections
In some regions the meetings with the candidates were organised after the Masses and
other religious ceremonies. The Church was in favour of the Solidarity Citizens’ Committee, that is why the clergy were under surveillance of the Security Service. The Security
Service went so far as to murder two priests, Stefan Niedzielak and Stanisław Suchowolec; the murders took place in January 1989. In 1984 the Security Service had murdered
the Catholic priest Jerzy Popiełuszko, and that fact was still remembered and the circumstances of the murder commonly known. The killers of Niedzielak and Suchowolec were
never caught, so public opinion suspected (and still suspects) the Security Service.
Functionaries of other religions were rather passive towards the campaign: members of
the Orthodox Church and the Evangelical Church were absent from the Solidarity lists.

5. A daily communiqué of the Information and Analysis Sector of the Political and Organisational
Department of the PZPR Voivodship Committee in Częstochowa, June 2nd, 1989. At the end of the
document there is a mention about ‘the clergy’s agitation’ for the Solidarity Citizens’ Committee (State
Archives in Częstochowa, the PZPR Voivodship Committee in Częstochowa, catalogue no 31, pages
274-276)
6. A pre-election rally organised by Solidarity at the courtyard of the Benedictine (nuns) Monastery.
On the balcony from left to right: Tadeusz Trelka – a candidate to the Sejm, Janusz Onyszkiewicz –
a candidate to the Sejm (with a microphone), Jan Musiał – a candidate to the Senate, Andrzej Matusiewicz, a laywer – a member of the Solidarity Citizens’ Committee, and Tadeusz Ulma – a candidate to
the Senate, May 1st, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of photos,
catalogue no 134-2)
7. A telex sent from the PZPR Voivodship Committee in Włocławek to the PZPR Central Committee,
June 4th, 1989 informing about the elections to the Sejm and the Senate in the Włocławek Voivodship;
in the telex there is a mention of a priest from Lekarzewice who had run a campaign for the Solidarity
Citizens’ Committee (State Archives in Toruń, the PZPR Voivodship Committee in Włocławek, catalogue no 1327, page 62)

166

Kościół katolicki wobec wyborów
W niektórych regionach spotkania z kandydatami organizowano po uroczystościach religijnych. Opowiedzenie się Kościoła po stronie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
powodowało, iż duchowni znajdowali się pod baczną obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Odbywało się to w atmosferze głośnych mordów dokonanych na księżach Stefanie
Niedzielaku i Stanisławie Suchowolcu, które miały miejsce w styczniu 1989. Pamiętano
przecież i powszechnie znano okoliczności zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, którego dokonali funkcjonariusze SB w roku 1984. Ponieważ sprawców mordów na księżach
Niedzielaku i Suchowolcu nie schwytano, część opinii publicznej o dokonanie zbrodni
podejrzewała (i podejrzewa nadal) również funkcjonariuszy SB.
Natomiast bardziej bierni wobec kampanii byli duchowni wyznań mniejszościowych:
prawosławni i ewangelicy, którzy na listach solidarnościowych nie mieli swoich przedstawicieli.

5. Komunikat dzienny Sektora Informacji i Analiz Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie z 2 VI 1989 r. W zakończeniu dokumentu jest mowa „agitacji
kleru” na rzecz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (AP w Częstochowie, KW PZPR, sygn. 31, str.
274-276)
6. Wiec przedwyborczy zorganizowany przez „Solidarność” na dziedzińcu klasztoru pp. benedyktynek. Na balkonie stoją od lewej: Tadeusz Trelka – kandydat na posła do Sejmu, Janusz Onyszkiewicz
– kandydat na posła do Sejmu (z mikrofonem), Jan Musiał – kandydat do Senatu, mecenas Andrzej
Matusiewicz – członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz Tadeusz Ulma – kandydat na senatora, 1 V 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 134-2)
7. Teleks przesłany z Komitetu Wojewódzkiego PZPR do Komitetu Centralnego PZPR w 4 VI 1989 r.
z informacją o przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu na terenie woj. włocławskiego, w tym informujący o księdzu z Lekarzewic, który prowadził kampanię na rzecz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (AP w Toruniu, KW PZPR we Włocławku, sygn. 1327, k. 62)
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6. Wiec przedwyborczy zorganizowany przez „Solidarność” na dziedzińcu klasztoru pp. benedyktynek. Na balkonie stoją od
lewej: Tadeusz Trelka – kandydat na posła do Sejmu, Janusz Onyszkiewicz – kandydat na posła do Sejmu (z mikrofonem), Jan
Musiał – kandydat do Senatu, mecenas Andrzej Matusiewicz – członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz Tadeusz
Ulma – kandydat na senatora, 1 V 1989 r. (fot. Andrzej Rudzik, AP w Przemyślu, Zbiór fotografii, sygn. 134-2)
6. A pre-election rally organised by Solidarity at the courtyard of the Benedictine (nuns) Monastery. On the balcony from
left to right: Tadeusz Trelka – a candidate to the Sejm, Janusz Onyszkiewicz – a candidate to the Sejm (with a microphone),
Jan Musiał – a candidate to the Senate, Andrzej Matusiewicz, a laywer – a member of the Solidarity Citizens’ Committee, and
Tadeusz Ulma – a candidate to the Senate, May 1st, 1989 (photos by Andrzej Rudzik, State Archives in Przemyśl, Collection of
photos, catalogue no 134-2)
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7. Teleks przesłany z Komitetu Wojewódzkiego PZPR do Komitetu
Centralnego PZPR w 4 VI 1989 r.
z informacją o przebiegu wyborów
do Sejmu i Senatu na terenie woj.
włocławskiego, w tym informujący
o księdzu z Lekarzewic, który prowadził kampanię na rzecz KO „S” (AP
w Toruniu, KW PZPR we Włocławku,
sygn. 1327, k. 62)
7. A telex sent from the PZPR Voivodship Committee in Włocławek to
the PZPR Central Committee, June
4th, 1989 informing about the elections to the Sejm and the Senate in
the Włocławek Voivodship; in the
telex there is a mention of a priest
from Lekarzewice who had run
a campaign for the Solidarity Citizens’ Committee (State Archives in
Toruń, the PZPR Voivodship Committee in Włocławek, catalogue no
1327, page 62)
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The Organisation and Results of the Elections
According to the contract agreed upon at the Round Table the PZPR had 156 seats
in the Sejm (and 17 from the National List), the ZSL 67 (and 9), the SD 24 (and 3), the
PAX 7 (and 3), the UChS 6 (and 2), the PZKS 4 (and 1); in total, 65% of all the seats in
the Sejm (for the PZPR alone – 37,6%). The remaining 161 seats were for non-party
candidates (35%). The candidates were placed on the lists alphabetically. The elections
were not completely free, yet the fact that a big number of seats was intended for
non-party candidates placed on the lists alphabetically made a huge difference compared with all the previous (post-war) elections. According to the Elections Statute
the country was divided into 108 electoral districts and there were 425 Sejm seats to
win (plus 35 in the National List). The election to the Senate was based on the plurality
voting system. The country was divided into electoral districts that were identical with
the voivodships. In each district there were two Senate seats to win, in the two biggest districts (the Warsaw Voivodship and the Katowice Voivodship) there were three
seats. The elections were free, and the candidates with the biggest number of votes
won. To win a seat it was necessary to get over 50% of valid votes. When no one had
reached such a result, there was a second round (to be held on June 18th), in which
there were only two candidates who had obtained the biggest number of votes in the
first round. In order to register a candidate it was necessary to collect 3,000 signatures,
which added life to the elections. The elections were supervised centrally by the State
Electoral Commission (PKW), and in the regions by the Voivodship Electoral Commissions (WKW); in the composition of the WKWs there were people from the Solidarity
Citizens’ Committee. Additionally, in the polling stations there were returning officers
from the Solidarity Citizens’ Committee.
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Organizacja i wyniki wyborów
W wyniku uzgodnionego przy Okrągłym Stole kontraktu w wyborach do Sejmu dla
PZPR przeznaczono 156 mandatów (i 17 z listy krajowej), ZSL 67 (i 9), SD (24 (i 3), PAX
7 (i 3), UChS 6 (i 2), PZKS 4 (i 1). Stanowiło to 65% miejsc w Sejmie (w tym 37,6% dla
PZPR). Pozostałe 161 mandatów przeznaczono dla osób bezpartyjnych (35%). Kandydaci mieli być na listach umieszczani w kolejności alfabetycznej. Nie były to wybory
wolne, jednak oddanie dla osób bezpartyjnych dużej liczby mandatów oraz umieszczanie nazwisk w kolejności alfabetycznej było znaczącą różnicą w stosunku do wyborów wcześniejszych. Ordynacja wyborcza przewidywała podział kraju na 108 okręgów,
w których do zdobycia było łącznie 425 mandatów poselskich (pozostałe 35 przeznaczono na listę krajową).
W przypadku wyborów do Senatu zastosowano ordynację większościową. Kraj podzielono na okręgi wyborcze odpowiadające województwom. W każdym z nich do
zdobycia były dwa mandaty senatorskie, a w dwóch najliczniejszych województwach
(warszawskie i katowickie) – po trzy. Wybory były całkowicie wolne, a zasadą było, iż
osoby z największą liczbą głosów uzyskiwały mandat.
Aby uzyskać mandat, trzeba było otrzymać powyżej 50% głosów ważnych. W przypadku nieuzyskania takiego odsetka przewidziano drugą turę głosowania (wyznaczoną na
18 czerwca), do której trafiali tylko dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Aby zarejestrować swoją kandydaturę do wyborów, konieczne było zebranie 3 tys. podpisów,
co w znacznym stopniu wymusiło ożywioną kampanię wyborczą.
Nad przebiegiem wyborów czuwała Państwowa Komisja Wyborcza, a w regionach
wojewódzkie komisje wyborcze, do których weszły również osoby zgłoszone przez
Komitet Obywatelski „Solidarność”. W lokalach wyborczych dodatkowo wybory były
kontrolowane przez mężów zaufania pochodzących z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
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The Organisation and Results of the Elections
1. An application of Solidarity representatives to be included into the composition of the Voivodship
Electoral Commission in Koszalin, June 18th, 1989 – a fragment (State Archives in Koszalin, the Voivodship National Council in Koszalin, catalogue no 171)
2. A protocol of registration of Bronisław Geremek as a candidate to the Sejm, a declaration of consent
to stand in the elections and a statement about using the logo of the Solidarity Citizens’ Committee at
the elections, May 1989 (State Archives in Suwałki, Records of the Electoral Commissions at the elections to the Sejm and the Senate of the PRL held on June 4th, 1989, catalogue no 58, pages 72-73)
3. AR of the registration of two candidates to the Senate, Andrzej S. Kaliciński and Andrzej Stelmachowski from the Białystok Voivodship, May 12th, 1989 (State Archives in Białystok, the Office of the
Voivodship National Council in Białystok, catalogue no 53, page 215)
4. An announcement of the Voivodship Electoral Commission in Cracow, which made public a list of
candidates to the Senate from the Cracow Voivodship, May 11th, 1989 (the AN in Cracow, Collection
of posters and ephemera, catalogue no 29/1333/XI, page 1)
5. An announcement of the District Electoral Commission no 83 in Rzeszów, which made public some
details of candidates to the Sejm, April 25th, 1989 (State Archives in Rzeszów, the Voivodship National
Council in Rzeszów, catalogue no 5, page 9)
6. A protest of the Solidarity Citizens’ Committee in Sokołów Podlaski against the rejection of a
number of Solidarity candidatures to the composition of the electoral commissions, May 16th, 1989
(State Archives in Siedlce, Records of the Electoral Commissions, list no 4/2012, position 14 page 85)
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Organizacja i wyniki wyborów
1. Zgłoszenie przedstawicieli strony opozycyjno-solidarnościowej do składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Koszalinie, 18 IV 1989 r. – fragment (AP w Koszalinie, Wojewódzka Rada Narodowa
w Koszalinie, sygn. 171)
2. Protokół rejestracji zgłoszenia Bronisława Geremka jako kandydata na posła wraz oświadczeniem
zgody na kandydowanie oraz stwierdzeniem o posługiwaniu się w trakcie kampanii wyborczej symbolem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, maj 1989 r. (AP w Suwałkach, Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu PRL przeprowadzonych w dn. 4 VI 1989 r., sygn. 58, k. 72-73)
3. Pokwitowanie doręczenia zgłoszenia kandydatów na senatorów Andrzeja S. Kalicińskiego i Andrzeja Stelmachowskiego z województwa białostockiego, 12 V 1989 r. (AP w Białymstoku, Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, sygn. 53, k. 215)
4. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie podające do wiadomości listę kandydatów na senatorów z obszaru województwa krakowskiego, 11 V 1989 r. (AN w Krakowie, Zbiór
afiszów, plakatów i druków ulotnych, sygn. 29/1333/XI, k. 1)
5. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 83 w Rzeszowie podające dane o kandydatach na
posłów, 25 IV 1989 r. (AP w Rzeszowie, Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, sygn. 5, s. 9)
6. Protest Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sokołowie Podlaskim przeciwko odrzuceniu części zgłoszonych kandydatur na członków komisji wyborczych z ramienia Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”, 16 V 1989 r. (AP w Siedlcach, Akta komisji wyborczych, spis nr 4/2012 poz. 14 k. 85)
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1. Zgłoszenie przedstawicieli strony opozycyjno-solidarnościowej do składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Koszalinie,
18 IV 1989 r. – fragment (AP w Koszalinie, Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie, sygn. 171)
1. An application of Solidarity representatives to be included into the composition of the Voivodship Electoral Commission
in Koszalin, June 18th, 1989 – a fragment (State Archives in Koszalin, the Voivodship National Council in Koszalin, catalogue
no 171)
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5. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 83 w Rzeszowie podające dane o kandydatach na posłów, 25 IV 1989 r.
(AP w Rzeszowie, Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, sygn. 5, s. 9)
5. An announcement of the District Electoral Commission no 83 in Rzeszów, which made public some details of candidates to
the Sejm, April 25th, 1989 (State Archives in Rzeszów, the Voivodship National Council in Rzeszów, catalogue no 5, page 9)
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The Organisation and Results of the Elections
One of the gravest problems the Solidarity Citizens’ Committee had to face was a deficiency of financial resources to run the campaign. That is why Lech Wałęsa appealed to
the society for donations. Financial resources were collected by selling donation certificates issued by regional citizens’ committees. In addition to that, various gadgets were
sold, e.g. Solidarity T-shirts. Still another way of collecting money was an appeal to the
Poles living abroad to raise money and sent it to the electoral fund of the Solidarity Citizens’ Committee.

7. A donation certificate to the electoral fund of the Solidarity Citizens’ Committee in Cracow (the AN
in Cracow, Solidarity Collection, catalogue no ZbS 36, page 65)
8. A donation certificate to the electoral fund of the Solidarity Citizens’ Committee in Koszalin, April
1989 (State Archives in Koszalin, Gabriela Cwojdzińska’s legacy, catalogue no 1/6)
9. A donation certificate to the electoral fund of the Solidarity Citizens’ Committee in West Pomerania
(State Archives in Szczecin, Collection of Records of democratic opposition activists in West Pomerania, catalogue no 1/5)
10. A donation certificate to the electoral fund of the Solidarity Citizens’ Committee in Katowice (State
Archives in Katowice, the Oświęcim Branch, Posters, announcements and printed leaflets)
11. Financial resources for the electoral campaign were raised by selling gadgets and newspapers,
May 12th, 1989 (photos by Jacek Doktór, from the collections of the Senate Archives)
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Organizacja i wyniki wyborów
Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim musiał się zmierzyć Komitet Obywatelski „Solidarność”, był brak dostatecznych środków finansowych na prowadzenie kampanii. Stąd też Lech Wałęsa zaapelował do społeczeństwa o datki na ten cel. Środki gromadzono przede wszystkim poprzez sprzedaż cegiełek emitowanych przez regionalne
komitety obywatelskie. Ponadto sprzedawano różne gadżety (np. koszulki z napisem
„Solidarność”). Inną formą gromadzenia funduszy było odwołanie się do środowisk polonijnych, które przeprowadzały zbiórki u siebie i pieniądze przekazywały dla Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”.

7. Cegiełka na fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krakowie (AN w Krakowie, Zbiór „Solidarności”, sygn. ZbS 36, s. 65)
8. Cegiełka na fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koszalinie, kwiecień 1989
(AP w Koszalinie, Spuścizna Gabrieli Cwojdzińskiej, sygn. 1/6)
9. Cegiełka na fundusz wyborczy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Pomorza Zachodniego (AP w Szczecinie, Zbiór akt działaczy opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim, sygn. 1/5)
10. Cegiełka na fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Katowicach (AP w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane)
11. Środki na kampanię wyborczą pozyskiwano ze sprzedaży gadżetów i prasy, 12 V 1989 r. (fot. Jacek
Doktór, ze zbiorów Archiwum Senatu)
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8. Cegiełka na fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koszalinie, kwiecień 1989 r.
(AP w Koszalinie, Spuścizna Gabrieli Cwojdzińskiej, sygn. 1/6)
8. A donation certificate to the electoral fund of the Solidarity Citizens’ Committee in Koszalin, April 1989
(State Archives in Koszalin, Gabriela Cwojdzińska’s legacy, catalogue no 1/6)
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11. Środki na kampanię wyborczą pozyskiwano ze sprzedaży gadżetów i prasy, 12 V 1989 r.
(fot. Jacek Doktór, ze zbiorów Archiwum Senatu)
11. Financial resources for the electoral campaign were raised by selling gadgets and newspapers, May 12th, 1989
(photos by Jacek Doktór, from the collections of the Senate Archives)

179

The Organisation and Results of the Elections
The first round of the elections took place on Sunday June 4th, 1989. The voting went
rather peacefully. On June 5th, in the morning, the preliminary results were already
known. The victory of the Solidarity Citizens’ Committee was massive. The Solidarity
candidates won 160 seats out of 161 possible ones to the Sejm and 92 to the Senate.
All the Solidarity candidates who had not won in the first round passed to the second.
At the same time the government coalition candidates did not win a single seat in the
Senate, and in the first round only 5 candidates won a seat in the Sejm out of 399 possible ones. In the morning the bitterness of defeat was commonly felt in the coalition
ranks. A search for the guilty was commenced; and the party’s rank and file accused
the party’s leaders of the electoral defeat. But later it was noticed that the coalition
candidates won one third of the votes, and it was the electoral mechanism that produced such a poor result.

12. Voting in one of the polling stations in Suwałki, June 4th, 1989 (State Archives in Suwałki, Photographic Legacy of Roman Łysionek, catalogue no 758/17)
13. Voting in one of the polling stations in Suwałki, June 4th, 1989. In the previous elections parents
gave their children the ballot papers to put them into the ballot boxes. Yet never before did it go
in such a cheerful atmosphere (State Archives in Suwałki, Photographic Legacy of Roman Łysionek,
catalogue no 758/17)
14. The first lists with the candidates’ surnames, which actually meant a possibility of a choice. The
ballot paper for mandate no 355 in the electoral district no 90 in Suwałki (State Archives in Suwałki)
15. A telex of the PZPR Voivodship Committee in Lublin with a preliminary assessment of the first
round of the elections on June 4th, 1989. The bitterness of defeat in the Voivodship Committee was
huge, June 5th, 1989 (State Archives in Lublin)
16. A telex from the PZPR Central Committee to the first secretaries of the PZPR Voivodship Committees about the elections, June 5th, 1989 (State Archives in Płock, the PZPR Voivodship Committee in
Płock, catalogue no 886, page 99)
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Organizacja i wyniki wyborów
Pierwsza tura wyborów odbyła się w niedzielę 4 VI 1989 r. Głosowanie przebiegło spokojnie. Nad ranem 5 czerwca znane były już wstępne wyniki wyborów. Rozmiary sukcesu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” były znaczące. Jego kandydaci zdobyli 160
mandatów na 161 możliwych do Sejmu i 92 do Senatu. Wszyscy kandydaci Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”, którzy nie uzyskali mandatów w pierwszej turze, przeszli
do tury drugiej. Jednocześnie kandydaci koalicji nie zdobyli żadnego miejsca w Senacie,
a mandaty poselskie w pierwszym podejściu uzyskało zaledwie 5 osób (na 399 możliwych). Rano w szeregach koalicji widoczna była już gorycz przegranej. Stopniowo zaczęto domagać się rozliczenia winnych. Partyjne „doły” obarczały za to kierownictwo PZPR.
Dopiero w ocenie wyborów z większej perspektywy czasowej dostrzeżono, ze kandydaci
koalicji uzyskali ok. 1/3 głosów, a tylko mechanizm przyjęty w ordynacji spowodował tak
słaby rezultat.

12. Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Suwałkach, 4 VI 1989 r. (AP w Suwałkach, Spuścizna
fotograficzna Romana Łysionka, sygn. 758/17)
13. Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Suwałkach, 4 VI 1989 r. Także w poprzednich wyborach często rodzice oddawali karty swoim dzieciom, jednak nigdy wcześniej nie przebiegało to w tak
swobodnej atmosferze (AP w Suwałkach, Spuścizna fotograficzna Romana Łysionka, sygn. 758/17)
14. Pierwsze karty z nazwiskami kandydatów, które faktycznie oznaczały możliwość wyboru. Karta do
głosowania na mandat nr 355 w Okręgu wyborczym nr 90 Suwałki (ze zbiorów AP w Suwałkach)
15. Teleks Komitetu Wojewódzkiego PZPR Lublinie z wstępną oceną I tury głosowania w dniu 4 VI
1989 r. Gorycz porażki w Komitecie Wojewódzkim PZPR była ogromna, 5 VI 1989 r. (z zasobu AP
w Lublinie)
16. Teleks z Komitetu Centralnego PZPR do I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich PZPR na temat
przebiegu wyborów w kraju, 5 VI 1989 r. (AP w Płocku, KW PZPR w Płocku, sygn. 886, k. 99)
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13. Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Suwałkach, 4 VI 1989 r. Także w poprzednich wyborach często rodzice oddawali karty swoim dzieciom, jednak nigdy wcześniej nie przebiegało to w tak swobodnej atmosferze (AP w Suwałkach,
Spuścizna fotograficzna Romana Łysionka, sygn. 758/17)
13. Voting in one of the polling stations in Suwałki, June 4th, 1989. In the previous elections parents gave their children the
ballot papers to put them into the ballot boxes. Yet never before did it go in such a cheerful atmosphere (State Archives in
Suwałki, Photographic Legacy of Roman Łysionek, catalogue no 758/17)
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14. Pierwsze karty z nazwiskami kandydatów, które faktycznie oznaczały możliwość wyboru. Karta do głosowania na mandat
nr 355 w Okręgu wyborczym nr 90 Suwałki (ze zbiorów AP w Suwałkach)
14. The first lists with the candidates’ surnames, which actually meant a possibility of a choice. The ballot paper for mandate
no 355 in the electoral district no 90 in Suwałki (State Archives in Suwałki)
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The Organisation and Results of the Elections
A relatively low voter turnout came as a surprise. It was at the level of 62.11%, which – taking into consideration the uniqueness of the elections – was not a good result. To everybody’s surprise almost the whole of the National List was lost; out of the 35 candidates
of the National List a sufficient support to win a seat was gained only by two candidates:
Mikołaj Kozakiewicz (ZSL) and Adam Zieliński (PZPR), the president of the Supreme Administrative Court. The latter was said to have won a seat only thanks to the fact that his
surname was at the bottom of the list and the voters who crossed out the list from top to
bottom simply failed to cross out the last name.

17. Protocol no 9/89, June 6th, 1989, of the Executive meeting of the PZPR Municipal Committee in
Kolonowskie, containing an assessment of the first round of the elections to the Sejm and the Senate
with criticism of the PZPR leaders – a fragment (State Archives in Opole, the PZPR Voivodship Committee in Opole, catalogue no 45/1989/38)
18. Information of the District Electoral Commission in Siedlce on the results of the voting of June
4th, 1989 and the election of MPs in the Electoral District no 86 (State Archives in Siedlce, Records of
Electoral Commission, list no 4/2012, position 14 page 105-106)
19. The results of the elections to the Sejm and the Senate in the Koszalin Voivodship, June 6th, 1989
(State Archives in Koszalin, the PZPR Voivodship Committee in Koszalin, catalogue no 15.257)
20. The ballot paper to vote on the National List (the Archives of the Chancellery of the Polish President)
21. An announcement of the District Electoral Commission no 83 in Rzeszów with the details of the
candidates from the National List (State Archives in Rzeszów, the Voivodship National Council in
Rzeszów, catalogue no 5, page 3)
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Organizacja i wyniki wyborów
Zaskoczeniem dla obserwatorów była stosunkowo niska frekwencja wyborcza. Wyniosła
ona 62,11%, co jak na wyjątkowość tych wyborów nie było dobrym wynikiem. Ku powszechnemu zdziwieniu prawie w całości przepadła lista krajowa. Ze znajdujących się tu
35 osób wystarczające poparcie do uzyskania mandatu otrzymały tylko dwie osoby: Mikołaj Kozakiewicz (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) oraz Adam Zieliński (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. O tym drugim
mówiło się, że mandat uzyskał tylko dlatego, że jego nazwisko znalazło się na końcu listy
i było często „niedokreślone” przez wyborców, którzy przekreślali listę krajową na krzyż,
od góry do dołu.

17. Protokół nr 9/89 z 6 VI 1989 r. z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR
w Kolonowskiem, zawierający ocenę I tury wyborów do Sejmu i Senatu i krytyczną ocenę kierownictwa PZPR – fragment (AP w Opolu, KW PZPR w Opolu, sygn. 45/1989/38)
18. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o wynikach głosowania w dniu 4 VI 1989 r.
i wyborze na posłów w okręgu wyborczym nr 86 (AP w Siedlcach, Akta komisji wyborczych, spis nr
4/2012 poz. 14 k. 105-106)
19. Wyniki głosowania na kandydatów do Sejmu i Senatu w województwie koszalińskim, 6 VI 1989 r.
(AP w Koszalinie, KW PZPR w Koszalinie, sygn. 15.257)
20. Karta do głosowania na listę krajową (Archiwum Kancelarii Prezydenta RP)
21. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 83 w Rzeszowie podające dane o kandydatach na
posłów z listy krajowej (AP w Rzeszowie, Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, sygn. 5, s. 3)
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The Organisation and Results of the Elections
The second round of the elections took place on June 18th, 1989. There were 263 seats to
win in the Sejm and 8 in the Senate. A competition for the latter went only between the
candidates who had achieved the two best results in the first round. There was a problem with vacant 33 seats from the National List. As a result of an agreement which had
been reached by the Solidarity Citizens’ Committee and the authorities the 33 seats were
distributed among the districts; but only the government coalition candidates might run
for them.
During the second round there arose a problem of supporting the coalition candidates
by the Solidarity Citizens’ Committee activists; in some regions (unlike in the first round)
they started discerning the differences between the coalition candidates and supporting
the ones who had been considered to sympathise with Solidarity.

22. A specimen of the ballot paper in the second round of the elections (the Archives of the Chancellery of the Polish President)
23. The second round of the elections to the PRL Sejm. A poster urging the voters to vote for the PZPR
candidates Marian Burak or Stanisław Duda, the latter won a seat (State Archives in Przemyśl, Posters
and ephemera, catalogue no 421)
24. Inka Słodkowska at a map in the office of the Solidarity Citizens’ Committee in Warsaw, April 24th,
1989 (photos by Jacek Doktór, from the collections of the Senate Archives)
25. A leaflet issued by the Solidarity Citizens’ Committee supporting the ZSL activists (Stanisław
Wiąckowski) and the SD ones (Kazimierz Ujazdowski), who passed to the second round of the elections (State Archives in Kielce, catalogue no 664/638)
26. ‘The Battle Is Not Over’. An appeal of the Solidarity Citizens’ Committee in Poznań supporting the
SD and ZSL candidates (State Archives in Poznań, catalogue no 982/623)
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Organizacja i wyniki wyborów
18 VI 1989 r. odbyła się druga tura wyborów. Były w niej do zdobycia 262 mandaty do
Sejmu i 8 do Senatu. Rywalizacja o miejsca toczyła się już tylko pomiędzy tymi, którzy
uzyskali dwa najlepsze wyniki w pierwszej turze. Ponadto pojawił się problem z 33 nieobsadzonymi mandatami z listy krajowej. W rezultacie z trudem uzyskanego porozumienia
pomiędzy działaczami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” a władzami ustalono, że
mandaty te zostaną rozdzielone pomiędzy okręgi. Mogli się o nie ubiegać tylko kandydaci strony koalicyjno-rządowej.
W trakcie II tury pojawił się problem wspierania kandydatów koalicyjnych przez działaczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W niektórych regionach (inaczej niż przed
pierwszą turą) zaczęto dostrzegać różnice dzielące kandydatów koalicji i popierać tych,
których uznawano za sprzyjających „Solidarności”.

22. Wzór karty do głosowania w drugiej turze wyborów (Archiwum Kancelarii Prezydenta RP)
23. Druga tura wyborów do Sejmu PRL. Plakat agitujący do głosowania na kandydatów PZPR Mariana
Buraka lub Stanisława Dudę – uzyskał mandat (AP w Przemyślu, Afisze, plakaty i druki ulotne, sygn.
421)
24. Inka Słodkowska przy mapie w siedzibie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie,
24 IV 1989 r. (fot. Jacek Doktór, ze zbiorów Archiwum Senatu)
25. Ulotka wydana przez Komitet Obywatelski „Solidarność” z poparciem dla działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) (Stanisław Wiąckowski) i Stronnictwa Demokratycznego (SD) (Kazimierz Ujazdowski), którzy przeszli do drugiej tury wyborów (AP w Kielcach, sygn. 664/638)
26. „Batalia się nie skończyła”. Apel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu z poparciem
dla kandydatów SD i ZSL (AP w Poznaniu, sygn. 982/623)
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24. Inka Słodkowska przy mapie w siedzibie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie, 24 IV 1989 r.
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25. Ulotka wydana przez Komitet Obywatelski „Solidarność” z poparciem dla działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) (Stanisław Wiąckowski) i Stronnictwa Demokratycznego (SD) (Kazimierz Ujazdowski), którzy przeszli do drugiej tury
wyborów (AP w Kielcach, sygn. 664/638)
25. A leaflet issued by the Solidarity Citizens’ Committee supporting the ZSL activists (Stanisław Wiąckowski) and the SD ones
(Kazimierz Ujazdowski), who passed to the second round of the elections (State Archives in Kielce, catalogue no 664/638)
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The Organisation and Results of the Elections
During the second round of the election the Solidarity Citizens’ Committee concentrated
on winning the missing seats (one in the Sejm and eight in the Senate). That is why the
campaign was directed to help the candidates who had not achieved a sufficient number
of votes in the first round. One of the biggest rallies took place on June 11th in Radom,
where a few thousands of voters were encouraged to vote for Jan Józef Lipski, an outstanding Polish politician, a co-founder of the Workers’ Defense Committee (KOR); among
the ones who were encouraging voters to vote for J. J. Lipski there were actors, satirists
and politicians: Jacek Fedorowicz, Jacek Kuroń, Aleksander Małachowski, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Romaszewski, Józef Ślisz, Henryk Wujec, Jerzy Zelnik and Maciej Zembaty.
The second round took place at a very low voter turnout – 25,1%. The final results were
as follows: the PZPR – 173 seats, the Solidarity Citizens’ Committee – 161 (all the seats for
the non-party candidates); the ZSL – 76; the SD – 27; the PAX – 10; the UChS – 8, the PZKS
– 5. In the election to the Senate 99 seats were won by the Solidarity Citizens’ Committee
candidates (only one seat went to a businessman from the Piła Voivodship).

27. A poster urging the voters to vote for Jan Józef Lipski (a popular political activist, in 1976 a cofounder of the Workers’ Defense Committee, KOR) in the second round of the election to the Senate
– June 18th, 1989 (State Archives in Radom, the PZPR Voivodship Committee in Radom, catalogue no
1549, page 51)
28. Information of the PZPR Voivodship Committee on the second round of the elections in Poznań
Voivodship, June 18th, 1989 (State Archives in Poznań, catalogue no 2183/1307)
29. An analysis of the electoral results of the second round, which took place on June 18th, 1989 compiled by the Political and Organisational Department of the PZPR Voivodship Committee in Włocławek
(State Archives in Toruń, the PZPR Voivodship Committee in Włocławek, catalogue no 1263)
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Organizacja i wyniki wyborów
Podczas II tury Komitet Obywatelski „Solidarność” koncentrował się głównie na uzyskaniu
brakujących mandatów (jeden w Sejmie i osiem w Senacie), stąd kampanię nakierowano na pomoc tym, którzy nie uzyskali wystarczającego poparcia w I turze. Do jednego
z większych wieców doszło 11 czerwca w Radomiu, gdzie kilka tysięcy wyborców było
zachęcanych do głosowania na Jana Józefa Lipskiego – wybitnego polskiego polityka,
współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników. Do głosowania na niego namawiali aktorzy, satyrycy i politycy: Jacek Fedorowicz, Jacek Kuroń, Aleksander Małachowski, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Romaszewski, Józef Ślisz, Henryk Wujec, Jerzy Zelnik i Maciej
Zembaty.
II tura odbyła się przy niskiej frekwencji – 25,1%. Ostateczne wyniki wyborów były następujące: PZPR – 173 posłów, KO „Solidarność” – 161 (wszystkie mandaty przeznaczone dla
bezpartyjnych); ZSL – 76; SD – 27; Stowarzyszenie PAX – 10; UChS – 8, PZKS – 5. W wyborach do Senatu mandaty uzyskało 99 kandydatów KO „Solidarność”. Tylko w woj. pilskim
jeden mandat zdobył lokalny biznesmen.

27. Plakat wzywający do głosowania na Jana Józefa Lipskiego (znanego działacza politycznego,
w roku 1976 współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników) w drugiej turze głosowania do Senatu
– 18 VI 1989 r. (AP w Radomiu, KW PZPR, sygn. 1549 s. 51)
28. Informacja Komitetu Wojewódzkiego PZPR z przebiegu II tury wyborów w woj. poznańskim,
18 VI 1989 r. (AP w Poznaniu, sygn. 2183/1307)
29. Analiza wyników głosowania w II turze wyborów w dniu 18 VI 1989 r., sporządzona przez Wydział
Polityczno-Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Włocławku (AP w Toruniu, KW PZPR we
Włocławku, sygn. 1263)
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27. Plakat wzywający do głosowania na Jana Józefa Lipskiego (znanego działacza politycznego, w roku 1976 współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników) w drugiej turze głosowania do Senatu – 18 VI 1989 r. (AP w Radomiu, KW PZPR,
sygn. 1549 s. 51)
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29. Analiza wyników głosowania w II turze wyborów w dniu 18 VI 1989 r., sporządzona przez
Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitetu
Wojewódzkiego PZPR we Włocławku (AP w Toruniu, KW PZPR we Włocławku, sygn. 1263)
29. An analysis of the electoral results of the second round, which took place on June 18th, 1989
compiled by the Political and Organisational
Department of the PZPR Voivodship Committee
in Włocławek (State Archives in Toruń, the PZPR
Voivodship Committee in Włocławek, catalogue
no 1263)
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After the Elections
The June elections brought about many changes. Although the Solidarity Citizens’ Committee did not win the parliamentary majority (because it was impossible), it was the
clear winner. What came as a surprise was the extent of the victory (e.g. almost all the
Senate seats were won by the Solidarity candidates). Just a few days after the first round
of the elections there appeared suggestions on the part of the authorities as to the possibility that the Solidarity Citizens’ Committee could be among the parties which would
form a new government. It came as a surprise for the Citizens’ Committee people, who
a short time before were persecuted, and went to the Parliament with the intention of
sitting on the opposition benches. On the other hand, the Solidarity Citizens’ Committee activists were conscious that the [Communist] authorities were still controlling the
state’s structures: the army, the security service and the administration. The situation was
gradually becoming clear, and the solution was finally reached when on July 3rd Adam
Michnik, the editor-in-chief of ‘Gazeta Wyborcza’ and a Solidarity Citizens’ Committee MP,
wrote an article entitled ‘The President – Yours, the Prime Minister – Ours’. The Solidarity
Citizens’ Committee MPs created the Citizens’ Parliamentary Club (OKP) in the Parliament.
One of its first decision was to take a stand on the election of General Wojciech Jaruzelski
to the Presidency. Many OKP members did not want to vote for his candidature. Some
milieux from outside the Parliament were against the author of martial law, too. On July
19th, 1989 the Parliament chose the Head of State; General Jaruzelski got 270 votes, 233
were against and 34 abstained. The election of General Jaruzelski was possible thanks to
the attitude of some OKP members. In August 1989 President Jaruzelski, after an unsuccessful attempt to form a government by Czesław Kiszczak (one of the main co-authors of
both martial law and the Round Table), asked Tadeusz Mazowiecki to form a new government. On September 12th a new government composed of ministers from the OKP, the
PZPR, the ZSL and the SD was sworn in. Tadeusz Mazowiecki became the first non-communist prime minister in the post-war history of Poland.
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Po wyborach
Wybory czerwcowe niosły za sobą wiele zmian. Choć KO „Solidarność” nie zdobył większości parlamentarnej (ponieważ nie mógł), był niekwestionowanym ich zwycięzcą.
Zaskoczeniem była przede wszystkim skala uzyskanego poparcia i opanowany prawie
w całości Senat. Już w kilka dni po I turze ze strony władz pojawiły się sugestie, że KO
„Solidarność” może należeć do ugrupowań formujących nowy rząd. Było to sporym
zaskoczeniem dla ludzi KO „Solidarność”, których jeszcze niedawno prześladowano,
a teraz do parlamentu szli z myślą o zajęciu ław opozycyjnych. Z drugiej strony działacze KO „Solidarność” zdawali sobie doskonale sprawę, iż władze nadal kontrolowały
struktury państwowe: wojsko, bezpieczeństwo i administrację. Stopniowo klarowało
się rozwiązanie. 3 lipca redaktor naczelny i poseł KO „S” Adam Michnik na łamach „Gazety Wyborczej” w artykule, którego tytuł oddawał sens proponowanego rozwoju sytuacji, zaproponował: „Wasz prezydent, nasz premier”.
Posłowie i senatorowie z list KO „Solidarność” utworzyli w parlamencie Obywatelski
Klub Parlamentarny (OKP). Jedną z pierwszych decyzji, jaką musieli podjąć, było stanowisko wobec wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Wielu członków
OKP nie chciało głosować za jego kandydaturą. Swój sprzeciw wobec autora stanu wojennego wyrażały również środowiska pozaparlamentarne. 19 VII 1989 r. Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru głowy państwa. Gen. Jaruzelski uzyskał 270 głosów,
przy 233 przeciw i 34 wstrzymujących się. Wybór był możliwy dzięki postawie niektórych parlamentarzystów z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
W sierpniu 1989 r. prezydent Wojciech Jaruzelski, po nieudanej misji sformowania
gabinetu przez Czesława Kiszczaka (jednego z głównych współautorów stanu wojennego i podjęcia rozmów z opozycją), powierzył misję sformowania rządu Tadeuszowi
Mazowieckiemu. 12 września rząd mający ministrów z OKP, PZPR, ZSL i SD został zaprzysiężony. Tadeusz Mazowiecki stał się pierwszym niekomunistycznym premierem
w powojennej historii PRL.
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After the Elections
1. A leaflet of the Executive Committee of Fighting Solidarity in Opole, May 30th, 1989, entitled
‘Jaruzelski has to leave’ (State Archives in Opole, the PZPR Voivodship Committee in Opole, catalogue
no 4196)
2. A telex dated May 30th, 1989 to the PZPR Central Committee about the protests of the Federation
of Fighting Youth against the candidature of Wojciech Jaruzelski to the office of President and about
the strikes of young people in the Płock Polytechnic (State Archives in Płock, the PZPR Voivodship
Committee in Płock, catalogue no 811, page 80)
3. A daily communiqué to the leaders of the PZPR Voivodship Committee dated September 14th, 1989
on the current socio-political situation in the Płock Voivodship; i.e. opinions concerning the Prime
Minister Tadeusz Mazowiecki’s exposé – a fragment (State Archives in Płock, the PZPR Voivodship
Committee in Płock, catalogue no 784, pages 225-227)
4. The Prime Minister Tadeusz Mazowiecki in the amphitheatre at the electoral rally of the Solidarity
Citizens’ Committee in Płock, May 6th, 1990 (photos by Jan Waćkowski, State Archives in Płock, Private
collection of Jakub Leszek Chmielewski, catalogue no 72)
5. The first session of the Senate, which had been liquidated in 1946 (actually it had not been functioning since 1939) (photos by Erazm Ciołek, from the collections of the Senate Archives)
6. The first session of the Senate. In the first row from left: Maciej Krzanowski, Antoni Żurawski, Andrzej Szczypiorski, Stanisław Hoffman; in the second row: Andrzej Stelmachowski (Senate’s Marshal),
Stefan Bembiński, Tadeusz Zaskórski, Stanisław Żytkowski, Stefania Hejmanowska, Zofia Kuratowska; in the third row: Roman Ciesielski, Krzysztof Pawłowski, Ryszard Ganowicz (standing), Krzysztof
Kozłowski; in the fourth row: Janusz Ziółkowski, Walerian Piotrowski, Gabriela Cwojdzińska, Anna
Bogucka-Skowrońska, Kazimierz Brzeziński, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Piesiak (photos by Erazm
Ciołek, from the collections of the Senate Archives)
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Po wyborach
1. Ulotka Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej” w Opolu z 30 V 1989 pt. „Jaruzelski musi
odejść” (AP w Opolu, KW PZPR w Opolu, sygn. 4196)
2. Teleks z 30 V 1989 r. kierowany do Komitetu Centralnego PZPR informujący o protestach Federacji Młodzieży Walczącej wobec kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta oraz o strajkach
młodzieży w Płockiej Politechnice (AP w Płocku, KW PZPR w Płocku, sygn. 811, k. 80)
3. Komunikat dzienny dla kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego PZPR z 14 IX 1989 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w woj. płockim, tj.: opinii dotyczących exposé premiera Tadeusza
Mazowieckiego – fragment (AP w Płocku, KW PZPR w Płocku, sygn. 784, k. 225-227)
4. Premier Tadeusz Mazowiecki w amfiteatrze na wiecu wyborczym Komitetu Obywatelskiego w Płocku, 6 V 1990 r. (fot. Jan Waćkowski, AP w Płocku, Zbiór prywatny Jakuba Leszka Chmielewskiego,
sygn. 72)
5. Pierwsze posiedzenie Senatu, który został zlikwidowany w roku 1946 (faktycznie nie działał od
1939 roku) (fot. Erazm Ciołek, ze zbiorów Archiwum Senatu)
6. Pierwsze posiedzenie Senatu. W pierwszym rzędzie od lewej: Maciej Krzanowski, Antoni Żurawski, Andrzej Szczypiorski, Stanisław Hoffman, w drugim rzędzie: Andrzej Stelmachowski (Marszałek
Senatu), Stefan Bembiński, Tadeusz Zaskórski, Stanisław Żytkowski, Stefania Hejmanowska, Zofia
Kuratowska, w trzecim: Roman Ciesielski, Krzysztof Pawłowski, Ryszard Ganowicz (stoi), Krzysztof
Kozłowski, w czwartym: Janusz Ziółkowski, Walerian Piotrowski, Gabriela Cwojdzińska, Anna Bogucka-Skowrońska, Kazimierz Brzeziński, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Piesiak (fot. Erazm Ciołek, ze
zbiorów Archiwum Senatu)
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4. Premier Tadeusz Mazowiecki w amfiteatrze na wiecu wyborczym Komitetu Obywatelskiego w Płocku, 6 V 1990 r.
(fot. Jan Waćkowski, AP w Płocku, Zbiór prywatny Jakuba Leszka Chmielewskiego, sygn. 72)
4. The Prime Minister Tadeusz Mazowiecki in the amphitheatre at the electoral rally of the Solidarity Citizens’ Committee in
Płock, May 6th, 1990 (photos by Jan Waćkowski, State Archives in Płock, Private collection of Jakub Leszek Chmielewski, catalogue no 72)
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6. Pierwsze posiedzenie Senatu. W pierwszym rzędzie od lewej: Maciej Krzanowski, Antoni Żurawski, Andrzej Szczypiorski,
Stanisław Hoffman, w drugim rzędzie: Andrzej Stelmachowski (Marszałek Senatu), Stefan Bembiński, Tadeusz Zaskórski, Stanisław Żytkowski, Stefania Hejmanowska, Zofia Kuratowska, w trzecim: Roman Ciesielski, Krzysztof Pawłowski, Ryszard Ganowicz (stoi), Krzysztof Kozłowski, w czwartym: Janusz Ziółkowski, Walerian Piotrowski, Gabriela Cwojdzińska, Anna BoguckaSkowrońska, Kazimierz Brzeziński, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Piesiak (fot. Erazm Ciołek, ze zbiorów Archiwum Senatu)
6. The first session of the Senate. In the first row from left: Maciej Krzanowski, Antoni Żurawski, Andrzej Szczypiorski, Stanisław
Hoffman; in the second row: Andrzej Stelmachowski (Senate’s Marshal), Stefan Bembiński, Tadeusz Zaskórski, Stanisław
Żytkowski, Stefania Hejmanowska, Zofia Kuratowska; in the third row: Roman Ciesielski, Krzysztof Pawłowski, Ryszard Ganowicz (standing), Krzysztof Kozłowski; in the fourth row: Janusz Ziółkowski, Walerian Piotrowski, Gabriela Cwojdzińska, Anna
Bogucka-Skowrońska, Kazimierz Brzeziński, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Piesiak (photos by Erazm Ciołek, from the collections of the Senate Archives)
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After the Elections
The June election was an important element of the disintegration of the PRL. For the
first time in the Polish post-war history the authorities dared hold elections that were
not completely free, yet the voters had something to choose from. As a result the elections exposed the lack of legitimacy of the PZPR and its allies to exercise its authority. If
it had not been for the electoral system agreed upon at the Round Table, the Solidarity
Citizens’ Committee would have seized the whole power. The successive phases of the
dismantlement of the PRL, inter alia, were: the forming of Tadeusz Mazowiecki’s government; a change of the name of the country, from ‘the People’s Republic of Poland’
to ‘the Republic of Poland’; the change of the national emblem and the return to the
eagle in a crown (since December 31st, 1989); the dissolution of the PZPR and the liquidation of the Security Service (1990). The Security Service (still controlled by Czesław
Kiszczak, a minister in the Mazowiecki’s government) was an object of numerous attacks by the opposition, which was in relation to the opposition’s previous activity.

7. A statement of the Provisional Regional Board of the NSZZ Solidarity of Opole Silesia concerning
the dismissal of colonel Julian Urantówka, Head of the Voivodship Internal Affairs Office in Opole
and a notice about punishing functionaries found guilty of battering opposition activists in Opole,
October 22nd, 1989 (State Archives in Opole, catalogue no 45/2026/60)
8. An order for a shredder to shred records placed by the PZPR Voivodship Committee in Gdańsk. But
in spite of that, the PZPR records have been preserved in a pretty good state, whereas most of the
records of the Security Service were destroyed at the beginning of 1990 (State Archives in Gdańsk,
catalogue no 2384/19891)
9. An ‘obituary’ announcing the end of activity of the PZPR, February 1990 (State Archives in Bydgoszcz)
10. A scornful postcard referring to the lack of crown in the emblem of the PRL, some stars were
placed instead of the crown; the card was sent to the Party’s House in Gdańsk (The PZPR Voivodship
Committee) (photos by A. Chmielewski, State Archives in Gdańsk, catalogue no 2384/21685)
11. Mr Zbigniew Romaszewski, a senator and Bogusława Cichońska, secretary of the Commission for
Human Rights and Law-Abidingness, are hanging a crowned eagle in the Column Hall of the Sejm – at
that time the session hall of the Senate, December 30th, 1989 (photos by Anna Wdowińska, from the
collections of the Senate Archives)
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Po wyborach
Wynik czerwcowego głosowania stał się istotnym elementem rozpadu PRL. Władze po
raz pierwszy w powojennej historii odważyły się przeprowadzić wybory, które nie były
wprawdzie wolne, ale i tak zawierały w sobie dużą możliwość wyboru. W rezultacie obnażyły fakt nieposiadania przez PZPR i jej sojuszników legitymacji do sprawowania władzy.
Tylko przyjęte przy Okrągłym Stole warunki ordynacji sprawiły, że Komitet Obywatelski
„Solidarność” nie przejął całej władzy.
Kolejnymi etapami demontażu PRL były m. in. powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego,
zmiana nazwy kraju z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską, zmiana
godła państwowego i powrót do orła w koronie (od 31 XII 1989 r.), koniec działalności
PZPR i likwidacja Służby Bezpieczeństwa (1990 r.). Zwłaszcza Służba Bezpieczeństwa (nadal kontrolowana przez ministra w rządzie T. Mazowieckiego – Cz. Kiszczaka) była przedmiotem licznych ataków ze strony opozycji, co wiązało się z jej działalnością w okresie
wcześniejszym.

7. Oświadczenie Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w sprawie
odwołania Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu płk. Juliana Urantówki oraz
ukarania funkcjonariuszy winnych pobicia działaczy opozycyjnych w Opolu 22 X 1989 r. (AP w Opolu,
sygn. 45/2026/60)
8. Zamówienie na urządzenie do niszczenia akt dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku.
Wbrew temu co mogłoby sugerować, akta PZPR zachowały się w dość kompletnym stanie, czego nie
można powiedzieć o aktach Służby Bezpieczeństwa, zniszczonych w znacznym stopniu na początku
roku 1990 (AP w Gdańsku, sygn. 2384/19891)
9. „Klepsydra” ogłaszająca koniec działalności PZPR, luty 1990 r. (ze zbiorów AP w Bydgoszczy)
10. Karta pocztowa o szyderczej treści, nawiązującej do braku korony w godle PRL oraz umieszczeniu w nim gwiazdek, przesłana na adres Domu Partii w Gdańsku (Komitet Wojewódzki PZPR)
(fot. A. Chmielewski, AP w Gdańsku, sygn. 2384/21685)
11. Senator Zbigniew Romaszewski i sekretarz komisji praw Człowieka i Praworządności Bogusława
Cichońska wieszają orła w koronie w Sali Kolumnowej Sejmu – wówczas sali posiedzeń Senatu, 30 XII
1989 r. (fot. Anna Wdowińska, ze zbiorów Archiwum Senatu)
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9. „Klepsydra” ogłaszająca koniec działalności PZPR, luty 1990 r. (ze zbiorów AP w Bydgoszczy)
9. An ‘obituary’ announcing the end of activity of the PZPR, February 1990 (State Archives in Bydgoszcz)
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11. Senator Zbigniew Romaszewski i sekretarz komisji praw Człowieka i Praworządności Bogusława Cichońska wieszają orła
w koronie w Sali Kolumnowej Sejmu – wówczas sali posiedzeń Senatu, 30 XII 1989 r. (fot. Anna Wdowińska, ze zbiorów Archiwum Senatu)
11. Mr Zbigniew Romaszewski, a senator and Bogusława Cichońska, secretary of the Commission for Human Rights and LawAbidingness, are hanging a crowned eagle in the Column Hall of the Sejm – at that time the session hall of the Senate, December 30th, 1989 (photos by Anna Wdowińska, from the collections of the Senate Archives)
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After the Elections
The defeat of the PZPR and the victory of Solidarity caused a huge crisis in the ranks of
the PZPR and led to its dissolution. When the common enemy disappeared, the process
of polarisation started in the Citizens’ Parliamentary Club (OKP), as well as in other milieux
coming from Solidarity. In 1990 the first free presidential election was held and it led to a
division of the Solidarity camp into the part supporting Lech Wałęsa and the other supporting Tadeusz Mazowiecki. ‘A war upstairs’ – as the process was called by Lech Wałęsa
– petrified the division of Solidarity.

12. The BHP (Occupational Safety and Health) Hall in the Gdańsk Shipyard: a meeting of the Citizens’ Parliamentary Club Solidarity with MPs (in the photo, inter alia, Lech Kaczyński, a senator and
Lech Wałęsa, President of the NSZZ ‘S’), July 8th, 1990 (photos by Janusz Uklejewski, State Archives
in Gdańsk, catalogue no 3385/391/39/25)
13. An electoral poster of Tadeusz Mazowiecki, a candidate to the presidency ‘That’s Him’, 1990 (State
Archives in Leszno, Collection of ephemera, catalogue no 43)
14. An electoral poster of Lech Wałęsa, a candidate to the presidency, 1990 (State Archives in Leszno,
Collection of ephemera, catalogue no 43)
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Po wyborach
Pokonanie przez „Solidarność” w czerwcowych wyborach głównego przeciwnika, jakim
była PZPR, spowodowała głęboki kryzys i w konsekwencji rozwiązanie partii. Natomiast
gdy zabrakło wspólnego wroga, rozpoczął się również proces polaryzacji w obrębie Obywatelskiego Kluby Parlamentarnego, a także środowisk pozaparlamentarnych, wywodzących się z „Solidarności”. W roku 1990 odbyły się pierwsze wolne wybory prezydenckie,
które doprowadziły do podziału obozu „Solidarności” na popierających Lecha Wałęsę
i Tadeusza Mazowieckiego. „Wojna na górze” – jak proces ten został nazwany przez Lecha
Wałęsę – doprowadziła do trwałego podziału tego obozu.

12. Sala BHP w Stoczni Gdańskiej: spotkanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego „Solidarność”
z posłami i senatorami (na zdjęciu m.in.: Lech Kaczyński – senator i Lech Wałęsa – przewodniczący
NSZZ „S”), 8 VII 1990 r. (fot. Janusz Uklejewski, AP w Gdańsku, sygn. 3385/391/39/25)
13. Plakat wyborczy kandydata na prezydenta Tadeusza Mazowieckiego „To jest on”, 1990 r. (AP
w Lesznie, Zbiór druków ulotnych, sygn. 43)
14. Plakat wyborczy kandydata na prezydenta Lecha Wałęsy, 1990 r. (AP w Lesznie, Zbiór druków
ulotnych, sygn. 43)
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12. Sala BHP w Stoczni Gdańskiej: spotkanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego „Solidarność” z posłami i senatorami (na
zdjęciu m. in.: Lech Kaczyński – senator i Lech Wałęsa – przewodniczący NSZZ „Solidarność”), 8 VII 1990 r. (fot. Janusz Uklejewski, AP w Gdańsku, sygn. 3385/391/39/25)
12. The BHP (Occupational Safety and Health) Hall in the Gdańsk Shipyard: a meeting of the Citizens’ Parliamentary Club Solidarity with MPs (in the photo, inter alia, Lech Kaczyński, a senator and Lech Wałęsa, President of the NSZZ ‘Solidarity’), July 8th,
1990 (photos by Janusz Uklejewski, State Archives in Gdańsk, catalogue no 3385/391/39/25)
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13. Plakat wyborczy kandydata na prezydenta Tadeusza Mazowieckiego „To jest on”, 1990 r. (AP w Lesznie, Zbiór druków
ulotnych, sygn. 43)
13. An electoral poster of Tadeusz Mazowiecki, a candidate to the presidency ‘That’s Him’, 1990 (State Archives in Leszno, Collection of ephemera, catalogue no 43)
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After the Elections
The June 1989 elections were the culmination of the processes taking place since the
mid-1980s. They turned out to be a kind of a gateway between the PRL and the sovereign Republic of Poland, and they were a starting point for a series of reforms, commonly
referred to as ‘a regime transformation’. Poland began changing rapidly and becoming
similar to the Western structures. The Round Table and the ‘contract’ elections initiated a
process, which brought about sovereignty. And it was the beginning of the Autumn of
the East European peoples. Encouraged by the Polish example, inhabitants of other ‘People’s Democracies’ were getting rid of their communist authorities and setting free from
the Soviet yoke. When on the night of November 9th the Germans tore down the Berlin Wall, the Polish had already had a non-communist prime minister and a government
working upon reforms for two months. And all that happened peacefully and bloodlessly,
which definitely had not been the only option. That is why many perceive the Round
Table and its consequences in the form of the June elections as a great success of the
Polish and of Poland. However, there are others who assess the process negatively, and
the Round Table talks as a conspiracy of the communist elites and a part of Solidarity,
under the wings of the Security Service, which is symbolised by the talks in Magdalenka. The reforms introduced at the beginning of 1990, colloquially called ‘Balcerowicz’s
Plan’, started the process of transforming Poland into a liberal country with a free-market
economy. But in spite of many positive phenomena the transformation brought about
bankruptcy of many enterprises and unemployment, things completely forgotten in the
PRL. The negative effects of the transformation were especially felt by the inhabitants of
PGR villages (PGRs were State Agricultural Farms). Freedom is not a free merchandise.
However, the transformation was necessary so that Poland becoming a European Union
and NATO member state could belong to the group of democratic and highly developed
European countries.

208

Po wyborach
Wybory czerwcowe 1989 r. były zwieńczeniem procesów zachodzących już od połowy lat
80. Okazały się swoistą bramą pomiędzy PRL a suwerenną Rzeczpospolitą. Wybory stały
się punktem wyjścia do szeregu reform określanych ogólnie jako transformacja ustrojowa. Polska zaczęła się radykalnie zmieniać i zmierzać w kierunku struktur zachodnich.
Okrągły Stół i wybory kontraktowe rozpoczęły proces, który na poziomie kraju przyniósł
suwerenność. Stały się także początkiem Jesieni Narodów Europy Wschodniej. Zachęceni
rozwojem sytuacji w Polsce mieszkańcy innych „demoludów” zaczęli pozbywać się komunistycznych władz i uwalniać od radzieckiej zależności. Kiedy w nocy z 9 na 10 listopada
1989 r. w Berlinie Niemcy obalili mur dzielący to miasto, Polacy już od dwóch miesięcy
mieli niekomunistycznego premiera i rząd pracujący nad reformami. A wszystko to dokonało się na drodze bezkrwawych działań, co wcale nie musiało mieć miejsca. Dlatego
przez wielu i Okrągły Stół, i jego następstwa w postaci wyborów czerwcowych są postrzegane jako wielki sukces Polski i Polaków. Inni jednak postrzegają ten proces negatywnie,
a podjęte rozmowy przy Okrągłym Stole traktują jako zmowę elit komunistycznej i części
„Solidarnościowej” pod patronatem Służby Bezpieczeństwa, czego symbolem stały się
rozmowy w Magdalence.
Wprowadzone na początku roku 1990 reformy gospodarcze, potocznie zwane planem
Balcerowicza, rozpoczęły przekształcanie Polski w kraj liberalny, tworzący gospodarkę
wolnorynkową. Obok wielu pozytywnych zjawisk z tym związanych, przyniosły one również bankructwa wielu zakładów pracy i bezrobocie, w okresie PRL zupełnie nieistniejące. Szczególnie odczuli to mieszkańcy PGR-owskich wsi i małych miejscowości. Po latach
okazało się, że wolność, którą powiało w czerwcu 1989 roku, miała swoją wysoką cenę.
Trzeba ją było jednak zapłacić, by Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej i NATO,
mogła należeć do grona państw demokratycznych i wysoko rozwiniętych.
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Wykaz stosowanych skrótów / Register of the abbreviations used
AAN – Archiwum Akt Nowych (The Central Archives of Modern Records in Warsaw)
AN – Archiwum Narodowe (the National Archives)
AP – Archiwum Państwowe (the State Archives)
FMW – Federacja Młodzieży Walczącej (The Federation of Fighting Youth)
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(the Central Committee of the Polish United Workers’ Party)
KO „S” – Komitet Obywatelski „Solidarność” (the Solidarity Citizens’ Committee)
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej (Confederation of Independent Poland)
KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(Voivodship Committee of the Polish United Workers’ Party)
NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe (the National Digital Archives)
NDAP – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (the Head Office of the State Archives)
OKP – Obywatelski Klub Parlamentarny (the Parliamentary Club of the Solidarity Citizens’ Committee)
PAX – Stowarzyszenie PAX (The PAX Association)
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (The Patriotic Movement for National Rebirth)
PZKS – Polski Związek Katolicko-Społeczny (the Polish Social Catholic Association)
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (The Polish United Workers’ Party)
SD – Stronnictwo Demokratyczne (the Alliance of Democrats)
TRS – Tymczasowa Rada „Solidarności” (the Temporary Council of Solidarity)
UChS – Unia Chrześcijańsko-Społeczna (the Christian Social Union)
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (the United People’s Party)
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Indeks nazw geograficznych / Geographical Index
Banie Mazurskie 144
Berlin 22, 25
białostockie województwo 42-43, 172-173
Białystok 4, 42-45, 106-108, 172-173
Bydgoszcz 4, 10-11, 28-29, 60-61, 86-87, 146-147, 200202
Chiny 32-33
Choszczno 158-160
Częstochowa 4, 36-37, 42-43, 130-132, 134-136, 166167
Dębno 112-113
Elbląg 4, 14-15, 40-41, 62-63, 86-87, 128
elbląskie województwo 40-41
Garwolin 36-37
Gdańsk 4, 10-13, 28-31, 40-41, 44-45, 54-56, 58, 60-62,
64-65, 77, 94-96, 120-121, 138-140, 150-151, 153,
200-201
Gdynia 15-16, 30-31, 86-87
gorzowskie województwo 112-113, 158-160
Gorzów Wielkopolski 4, 14-15, 24-25, 28-29, 50, 52, 56,
74, 77-78, 86-87, 112-113, 115, 120-121, 123, 154155, 157-160
Grudziądz 38-39
Hrubieszów 14-15, 86-87
Kalisz 4, 30-31, 34-35, 38-39, 83, 112-113, 116
Kamień Ząbkowicki 86-87
Katowice 4, 40-41, 94-95, 101, 120-121, 130-131, 134135, 176-177
katowickie województwo 18-19
Kielce 4, 40-43, 74-75, 102-104, 112-113, 186-187, 189
kieleckie województwo 40-41
Kolonowskie 40-41, 184-185
Koszalin 4, 28-29, 83, 106-107, 128-129, 172-174, 176178, 184-185
koszalińskie województwo 184-185
Kożuchów 34-35
Kraków 4, 38-39, 68, 83, 86-87, 94-95, 102-103, 105, 120121, 172-173, 176-177
Kutno 74
Lekarzewice 166-16, 169
leszczyńskie województwo 120-121, 123
Leszno 4, 28-29, 34-35, 112-113, 120-121, 123, 134-135,
204-205, 207
Lubin 48-49

Lublin 4, 36-37, 42-43, 68, 83, 138-139, 146-147, 180181
Łowicz 28-29, 34-35
łódzkie województwo 34-35
Łódź 4, 17-18, 34-37, 42-43, 112-113, 117, 120-121, 130131, 146-147, 150-152
Magdalenka 12-13, 24-25, 71-72
Malbork 4, 40-41
Nowa Huta 10-11, 56, 60-61
Olsztyn 34-35, 40-41
Opole 4, 34-35, 40-41, 57, 184-185, 196-197, 200-201
opolskie województwo 56
Ostrów Wielkopolski 38-39
Oświęcim 94-95, 101, 120-121, 130-131, 134-135, 176177
Pekin 32-33
pilskie województwo 190-191
piotrkowskie województwo 34-37
Piotrków Trybunalski 4, 34-37, 102-103, 146-148
Płock 4, 28-29, 38-39, 74, 150-151, 180-181, 196-198
płockie województwo 196-197
Pomorze Zachodnie 30-33, 38-39, 77, 79, 142-143, 145,
176-177
Poznań 4, 36-37, 56, 134-135, 186-187, 190-191
poznańskie województwo 190-191
Przemyśl 4, 32-33, 86-87, 91, 94-95, 106-107, 128, 130131, 133-135, 137, 142-143, 162-168, 186-187
Przeworsk 128
Pyrzyce 112-113
Radom 4, 16-17, 42-43, 86-87, 94-95, 100, 106-107, 130132, 138-139, 190-192
Rawicz 112-113
Rzeszów 4, 34-35, 40-41, 94-95, 120-121, 134-135, 172173, 175, 184-185
Sandomierz 102-104
Siedlce 4, 34-37, 40-41, 68-69, 77, 83, 102-103, 106-107,
172-173, 184-185
siedleckie województwo 34-37
Skierniewice 28-29
skierniewickie województwo 34-35
Słupsk 15-16, 86-87
słupskie województwo 112-113
Sokołów Podlaski 36-37, 172-173
Stalowa Wola 10-11, 60-61, 112-113
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Stargard Szczeciński 83-84, 142-143
stargardzka ziemia 32-33
suwalskie województwo 144
Suwałki 4, 30-31, 36-37, 40-41, 83, 112-114, 118-122,
138-139, 141, 172-173, 180-183
Swarzędz 134-135
Szczecin 4, 12-13, 17-18, 30-33, 38-39, 60-61, 77, 79, 8384, 94-95, 142-143, 145-147, 176-177
Świebodzin 34-35
Świnoujście 83-84
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Toruń 4, 38-39, 83, 85, 166-167, 169, 190-191, 193
Ustka 112-113
Wałbrzych 86-87
Wałcz 14-15, 86-87
Warszawa 4, 28-29, 34-35, 50-51, 68, 102-103, 120-121,
124-125, 142-143
warszawskie województwo 18-19
Włocławek 166-167, 169, 190-191, 193
Wrocław 4, 17-19, 42-43, 86-87, 102-103, 146-147, 149
Zielona Góra 4, 34-35, 68, 77, 94-95, 98-99, 154-155
zielonogórskie województwo 154-155

Indeks nazwisk / Surname Index
Aderek-Wiśniewska Joanna 4
Andrzejewski Mirosław 36-37, 102-103
Balazs Artur 30-31, 112-113
Balcerowicz Leszek 24-25, 208-209
Bałęczny Kazimierz 36-37
Baranowski Janusz 34-35
Bembiński Stefan 196-197, 199
Bender Ryszard 36-37
Bernatowicz Stanisław 112-114
Bilicki Edmund 30-31
Binder Anna 112-113, 116
Bodnar Zbigniew 28-29, 77-78
Bogucka-Skowrońska Anna 112-113, 196-197, 199
Bogucki Andrzej 28-29
Borodziej Włodzimierz 26
Bożek Stanisław 112-113, 115
Bryl Edward 42-43
Brzeziński Kazimierz 196-197, 199
Brzeziński Zbigniew 18-19, 150-151
Bugaj Ryszard 120-121, 124
Bujak Zbigniew 16-17, 56-57, 110-113, 116
Bujkiewicz Zbigniew 4
Burak Marian 186-187
Chemperek Witold 36-37
Chlistowski Waldemar 4
Chmielewski A. 4, 200-201
Chmielewski Jakub Leszek 28-29, 196-198
Chojnacki Jakub 150-151
Choniawko Andrzej 4
Cichońska Bogusława 200-201, 203
Ciesielski Roman 196-197, 199
Ciołek Erazm 4, 196-197, 199
Codogni Paulina 18-19, 26, 138-139, 150-151, 162-163
Comder Małgorzata 4
Cooper Gary 16-17, 92-93
Cwojdzińska Gabriela 28-29, 112-113, 176-178, 196197, 199
Czarkowski Henryk 36-37
Czarnecki Dominik 4
Czerwińska Katarzyna 4
Ćwiertnia Magdalena 4
Dankowska Adela 112-113
Dietl Jerzy 34-35, 37
Dłużniewski Jerzy 34-35

Dobrowolski Stanisław 4
Doktór Jacek 4, 68, 70-71, 176-177, 179, 186-188
Dołbakowska Ewa 26
Drankowski Tadeusz 4, 146-147, 149
Duda Stanisław 184-185
Fedorowicz Jacek 102-103, 190-191
Fiedorowicz Tomasz 4
Findeisen Władysław 120-121, 125
Fiszbach Tadeusz 138-140
Frasyniuk Władysław 16-17, 110-113, 115
Friszke Andrzej 26
Fydrych Waldemar 18-19, 146-147, 149
Ganowicz Ryszard 196-197, 199
Garlicki Andrzej 26
Geremek Bronisław 12-13, 66-67, 112-114, 118-121,
154-156, 172-173
Gil Waldemar 32-33
Glemb Jan 86-87
Głębocki Henryk 22-23, 26
Głowacki Ryszard 32-33
Gocłowski Tadeusz 30-31
Gorbaczow Michaił 10-11, 54-55
Goździkiewicz Ludomir 34-35
Górski Dominik 30-31
Greiser Bolesław 28-29
Grządzielski Henryk 112-113
Hall Aleksander 26
Havel Vaclav 38-39
Hejmanowska Stefania 28-29, 77-78, 112-113, 115, 120121, 196-197, 199
Hennelowa Józefa 120-121
Hermaszewski Mirosław 36-37, 138-139
Hoffman Stanisław 112-113, 196-197, 199
Hudzik Paweł 4
Jan Paweł II 10-11, 54-55
Jankowski Henryk 30-31
Janowski Gabriel 36-37
Jaruzelski Wojciech 10-11, 20-23, 28-29, 34-35, 54-55,
150-151, 194-197
Jastrzębska Krystyna 4
Jończyk Jerzy 34-35
Józefiak Cezary 150-152
Jurczyk Marian 32-33, 38-39
Jurek Marek 112-113, 120-121, 123
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Kaczor Kazimierz 112-113
Kaczyński Lech 32-33, 120-121, 204-206
Kadziak Antoni 32-33
Kaliciński Andrzej S. 172-173
Kamiński Marek 106-107
Kamińska Krystyna 4
Kamiński Zbigniew 36-37, 136
Kasprzyk Jacek 36-37
Kietliński Marek 4-5, 25-26, 44-45
Kiszczak Czesław 12-13, 22-23, 60-61, 194-195, 200-201
Klapka Krzysztof 4
Kłopotowski Tadeusz 36-37
Knitter Michał 4
Kołodziejczak Jan 36-37
Komorowski Bronisław 6-7
Kornowski Wojciech 36-37
Korwin-Mikke Janusz 154-155
Kowalczyk Józef 30-31
Kowalski Wiesław 34-35
Kowarsch Lidia 4
Kozakiewicz Mikołaj 20-21, 184-185
Kozłowski Krzysztof 120-121, 196-197, 199
Kropiwnicki Jerzy 34-35
Król Jan 112-113
Król Marcin 24-26
Krzanowski Maciej196-197, 199
Krzewska Elżbieta 26
Kubaś Robert 4
Kukowski Tomasz 4
Kulig Romuald 112-113
Kuligowski Janusz 4
Kuratowska Zofia 196-197, 199
Kuroń Jacek 14-15, 112-113, 117, 120-121, 154-156,
190-191
Kuropieska Józef 42-43, 138-139
Kus Józef 4
Kwiatkowski Damazy 4
Lachowicz Bronisław 112-113
Legun Natalia 83, 106-107
Lipski Jan Józef 42-43, 190-192
Lis Marek 36-37
Liszcz Teresa 36-37
Lulka Leszek 112-113
Lutomski Jerzy 36-37
Łapicki Andrzej 102-103
Łopuszański Jan 42-43
Łysionek Roman 36-37, 112-114, 138-139, 141, 180-182
Machalski Andrzej 154-155
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Małachowski Aleksander 190-191
Marchel Sławomir 4
Martyn Tadeusz 30-31
Matusiewicz Andrzej 166-168
Matuszewski Zbigniew 4
Mazowiecki Tadeusz 12-13, 22-23, 28-29, 56, 66-67, 190191, 194-198, 200-201, 204-205, 207
Michnik Adam 20-21, 56-57, 74, 194-195
Milczanowski Andrzej 77, 79
Milczek Monika 4
Miodowicz Alfred 12-13, 34-35, 66-68
Mitterrand François 30-31
Mokry Włodzimierz 14-15, 112-113, 115, 158-161
Mora Maria 4, 56
Morawiecki Kornel 18-19, 150-151, 153
Mszyca Marta 4
Mszyca Michał 4
Müller Edward 112-113
Musiał Jan 106-107, 166-168
Nehrebecka Anna 112-113, 116
Niedzielak Stefan 166-167
Niesiołowski Stefan 34-35, 120-121
Niewiarowski Ireneusz 196-197, 199
Nowak-Jeziorański Jan 18-19, 150-151
Obin Joanna 4
Onyszkiewicz Janusz 106-107, 166-168
Ostoja-Owsiany Andrzej 36-37, 146-148
Ósmak Dominika 4
Paczkowski Andrzej 26
Panienkowska Krystyna 36-37
Paszyński Aleksander 86-87
Pawełczyk-Dura Kamila 4
Pawłowski Krzysztof 196-197, 199
Paziewski Michał 32-33
Perliński Stanisław 112-113, 116
Pęczak Andrzej 36-37
Pęgiel Wojciech 36-37
Piasecki Andrzej K. 26
Piesiak Andrzej 196-197, 199
Pietkiewicz Jerzy 112-114
Pietrzak Edyta 4
Piotrowski Walerian 68, 154-155, 196-197, 199
Płócienniczak Jan 34-37, 42-43, 150-152
Popiełuszko Jerzy 6-7, 166-167
Przemyk Grzegorz 6-7
Przygodzki Marek 32-33
Radecka Agata 4
Radziewicz Edward 77, 79

Radziwiłł Anna 120-121
Rakowski Mieczysław F. 12-13, 66-67, 138-139, 140
Ratajewska Agata 4
Rębosz Rafał 4
Rogalewicz Wacław 36-37
Rokita Jan 120-121
Romański Jarosław 4, 50, 52
Romaszewski Zbigniew 112-113, 190-191, 200-201,
203
Rudzik Andrzej 4, 32-33, 86-87, 91, 106-107, 128, 134135, 137, 162-168
Rusakiewicz Marek 112-113, 115, 154-155, 157
Russ Tadeusz 36-37
Rymar Dariusz A. 4-5, 24-25, 27, 50, 112-113
Sarnecki Tomasz 16-17, 92-95, 97
Sawicka Anna 4
Sidor Marek 4
Siła-Nowicki Władysław 28-29, 154-156
Sinkowski Stanisław 4, 112-113, 115
Słodkowska Inka 26, 186-188
Sosnowski Lech 42-43
Sowińska Justyna 4
Stalin Józef 102-103, 105
Starosielec Romuald 36-37
Stelmachowski Andrzej 172-173, 196-197, 199
Stępniak Władysław 5, 8-9
Stomma Stanisław 28-29
Suchowolec Stanisław 166-167
Surma-Jończyk Elżbieta 4
Suwalska Magdalena 4
Szaciło Tadeusz 142-144
Szczypiorski Andrzej 196-197, 199
Szmytkowska Beata 4
Szymański Krzysztof 36-37
Ślisz Józef 42-43, 120-121, 190-191
Tarnowski Jan 77, 79
Tokarczuk Ignacy 18-19, 162-163
Trelka Tadeusz 166-168
Ujazdowski Kazimierz 186-187, 189
Uklejewski Janusz 4, 30-31, 56, 58, 62, 64-65, 138-140,
204-206
Ulma Tadeusz 166-168
Urban Jerzy 118-119
Urbaniak Violetta 4
Urbański M. 36-37
Urnatówka Julian 200-201
Ustasiak Mieczysław 30-31, 112-113
Waćkowski Jan 4, 196-198

Wahl Piotr 4
Wajda Andrzej 30-31, 36-37, 112-114, 120-122
Waligóra Józef 36-37
Waligórski Ewaryst 112-113
Wałęsa Lech 10-11, 12-13, 16-17, 22-25, 28-33, 38-39,
54-56, 60-61, 66-67, 77, 79, 82, 92-96, 118-121, 146147, 176-177, 204-206
Wądołowski Stanisław 32-33
Wąsik Adam 142-143
Wdowińska Anna 4 , 200-201, 203
Weizsäcker Richard v. 30-31
Wende Edward 112-113, 116
Wesołowski Jan 30-31
Wiąckowski Stanisław 186-187, 189
Więckowska Lidia 32-33
Witkowski Ryszard 36-37
Wosik Ewa 26
Woźniak Zbigniew 4
Wójcik Dariusz 36-37, 146-147
Wójcik Renata 4
Wujec Henryk 12-13, 66-68, 70, 190-191
Wypych Józef 36-37
Wysocki Wiesław 28-29
Zaskórski Tadeusz 196-197, 199
Zawadzki Marian 36-37
Zawiślak Andrzej 154-155
Zdanowicz Zbigniew 30-31
Zelnik Jerzy 190-191
Zembaty Maciej 190-191
Zieliński Adam 20-21, 184-185
Zielonka Jerzy 28-29
Zimowski Jerzy 30-31
Ziółkowska Wiesława 36-37
Ziółkowski Janusz 196-197, 199
Żórawski Antoni 112-113, 196-197, 199
Żytkowski Stanisław 28-29, 77-78, 112-113, 115, 196197, 199

215

