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Szanowni Państwo,

4 czerwca 1989 roku Polacy obalili komunizm. Nasza d∏uga walka,
opozycyjna dzia∏alnoÊç i wyborcza decyzja wp∏yn´∏y na losy Europy
i Êwiata. Wybory 4 czerwca by∏y nie tylko wielkim zwyci´stwem obo-
zu solidarnoÊciowego, by∏y triumfem wolnoÊci i demokracji.

Dzi´ki zaanga˝owaniu i poÊwi´ceniu wielu Êrodowisk opozycji
demokratycznej, uda∏o si´ przezwyci´˝yç przygn´biajàce wra˝e-
nie braku alternatywy. Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony
Praw Cz∏owieka i Obywatela, Konfederacja Polski Niepodleg∏ej,
SolidarnoÊç Walczàca – to tylko wybrane przyk∏ady zinstytucjona-
lizowanych form oporu wobec komunistycznej w∏adzy i totalitarnej
ideologii.

W polskiej drodze do wolnoÊci nieoceniona okaza∏a si´ rola
KoÊcio∏a, który aktywnie wspiera∏ niepodleg∏oÊciowe wysi∏ki Po-
laków. Wybór Karola Wojty∏y na papie˝a, jego wizyta w Polsce ju˝
jako g∏owy KoÊcio∏a i nieustajàce wezwania do odpowiedzialno-
Êci i solidarnoÊci, rozbudza∏y w Polakach nadziej´ na zmiany.

Niestrudzenie ku wolnoÊci prowadzili odwa˝ni i rozwa˝ni liderzy
opozycji. To ich talenty, przygotowanie, a nade wszystko poÊwi´ce-
nie i spo∏eczna wra˝liwoÊç uwierzytelnia∏y s∏usznoÊç podejmowa-
nych dzia∏aƒ. Mo˝emy byç wdzi´czni, ˝e mieliÊmy za przewodników
ludzi takich jak Lech Wa∏´sa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroƒ czy
Bronis∏aw Geremek. Obecny kszta∏t Wolnej Polski jest w du˝ej mie-
rze ich zas∏ugà.



W 20. rocznic´ wyborów czerwcowych pierwszy niekomunistycz-
ny premier Tadeusz Mazowiecki, wznoszàc toast za wolnoÊç, mó-
wi∏: „WolnoÊç jest jak powietrze, ceni si´ jà i odczuwa, kiedy jej
brak”. Dzisiaj mo˝emy oddychaç pe∏nà piersià. Od 15 lat jesteÊmy
cz∏onkiem NATO. Od 10 lat nale˝ymy do Unii Europejskiej. Nasza
gospodarka stale si´ rozwija. Polska jest bezpiecznym, suweren-
nym paƒstwem, które umacnia swojà pozycj´ w Europie i Êwiecie.

4 czerwca to symbol prze∏omu. To nasze Âwi´to WolnoÊci.
Sukces polskiej „SolidarnoÊci” i determinacji. ˚yjemy w jednym
z najlepszych okresów historii Polski. O wolnoÊç nie musimy ju˝
walczyç, lecz musimy jà dobrze zagospodarowywaç. Zach´cam,
byÊmy co roku wspólnie obchodzili rocznice zwyci´skich czerw-
cowych wyborów. Niech ten dzieƒ b´dzie Êwi´tem suwerennej,
wolnej Polski.
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W prze∏omowym dla Polski roku 1989 – roku obalenia komu-
nizmu, roku wyzwalania Polski spod w∏adzy ZSRR, roku odzy-
skania wolnoÊci, najdonioÊlejszym wydarzeniem by∏y wybory
do Sejmu i Senatu 4 czerwca. To one oznacza∏y kres komuni-
zmu w Polsce. To one umo˝liwi∏y proces pr´dkich przemian,
utworzenie rzàdu przez premiera Tadeusza Mazowieckiego
12 wrzeÊnia, uruchomienie reform i wreszcie – 29 grudnia
1989 – przywrócenie god∏a i nazwy Rzeczpospolita Polska.
4 czerwca zwyci´˝y∏a SolidarnoÊç. Polska droga do wolnoÊci. 

24.08.1989 r., Warszawa 
Tadeusz Mazowiecki wyg∏asza swoje pierwsze przemówienie w Parlamencie
Fot. Dusan Vranie, Associated Press / East News 
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4 czerwca 1989 roku w g∏osowa-
niu wzi´∏o udzia∏ ponad 17 mi-
lionów wyborców. Emocjonalnie
czas wyborczy da si´ porównaç
do jesieni 1980 roku, czyli czasu
powstawania SolidarnoÊci. Ta-
ka sama spontanicznoÊç, zaan-
ga˝owanie, bezinteresownoÊç,
ofiarnoÊç, kreatywnoÊç. Poczu-
cie dumy, ˝e oto dochowaliÊmy
wiernoÊci „S”. „T́ skni´ do niej
jak idiota, maluj´ imi´ jej na
p∏otach” – Êpiewa∏ Jan Krzysz-
tof Kelus, a s∏owa te powtarza∏a
opozycja. Powtórzy∏ si´ spo-
∏eczny fenomen Sierpnia ’80.
Strajk gdaƒskich stoczniowców
zainicjowa∏a garstka dzielnych
dzia∏aczy Wolnych Zwiàzków Za-
wodowych. Po kilku dniach straj-
kowa∏o ca∏e Trójmiasto i Szcze-
cin, a w koƒcu sierpnia ca∏y kraj:
700 tysi´cy ludzi w 700 zak∏a-
dach i w 40 województwach. Te-
go zrywu w∏adze nie mog∏y ju˝
zignorowaç; podpisa∏y porozu-
mienia z komitetami strajkowy-
mi – w istocie wielkà kart´ praw

obywatelskich. Powsta∏a blisko
dziesi´ciomilionowa SolidarnoÊç
ludzi wolnych i samorzàdnych.
Wiosnà 1989 roku imi´ Solidar-
noÊci i jej has∏a wyborcze wid-
nia∏y wsz´dzie: na murach, p∏o-
tach i s∏upach, na szybach
wystawowych i autobusach, na
plakatach i ulotkach. Przez nie-
spe∏na dwa miesiàce kampanii
i 4 czerwca – w dniu g∏osowania
– to by∏y obrazy naszej nadziei.
5 czerwca, gdy poznawaliÊmy
rozmiar wyborczego zwyci´-
stwa, obrazy radoÊci.

Bronis∏aw Geremek napisa∏:
„Zdarzajà si´ takie momenty,
w których nagle dostrzec mo˝na
zmian´ historycznà, jak w kropli
wody dostrzec mo˝na struktur´
Êwiata. Takà datà jest 4 czerw-
ca 1989”. 4 czerwca obchodzimy
Âwi´to WolnoÊci, bo tego dnia
zwyci´˝y∏a wolnoÊç. Zadecydo-
wa∏ o tym naród w pierwszych
cz´Êciowo tylko demokratycz-
nych wyborach.



4 czerwca 

Wyłącz system

4 czerwca 1989 roku wybraliÊmy nie tylko solidarnoÊciowych
parlamentarzystów. WybraliÊmy wielkà zmian´. Zmian´
w paƒstwie, generalnà napraw´ Rzeczypospolitej. Demokra-
tycznà. WolnoÊciowà. Ustrojowà. Geopolitycznà. WybraliÊmy
kurs na niepodleg∏oÊç.



6.02.1989 r., Warszawa 
Obrady Okràg∏ego Sto∏u w Sali Kolumnowej Pa∏acu Namiestnikowskiego
(dzisiejszy Pa∏ac Prezydencki) 
Fot. Wojtek ¸aski / East News
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Obóz dotychczasowej w∏adzy
zastrzeg∏ sobie w Sejmie bez-
piecznà wi´kszoÊç 65% miejsc,
pakiet kontrolny. W wolnych
wyborach by∏a do zdobycia jed-
na trzecia mandatów. 35% wol-
noÊci. Tyle uda∏o si´ Solidarno-
Êci wynegocjowaç z rzàdem.
Ale przeprowadzi∏a fantastycz-
nà kampani´ wyborczà i odnio-
s∏a piorunujàce zwyci´stwo.
Nikt si´ go nie spodziewa∏! Ani
opozycja, ani komunistyczne

w∏adze. Nikt nie spodziewa∏
si´, jak wielkà si∏´ w Polsce za-
chowa∏a SolidarnoÊç. Solidar-
noÊç jako nielegalny zwiàzek
i solidarnoÊç jako wspólnota
ludzi, którzy pragnà wolnoÊci
i gotowi sà nad tym wspólnie
pracowaç.

Taki wynik wyborów podwa-
˝y∏ ustalenia Okràg∏ego Sto∏u,
choç nie od razu wszystkie poli-

sierpieƒ 1986 r., Gdaƒsk
Lech Wa∏´sa opuszcza stoczni´ w Gdaƒsku 
Fot. Jacques Langevin, Associated Press / East News 
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tyczne nast´pstwa wyborcze-
go werdyktu by∏y czytelne i do
przewidzenia. Ale pr´dko oka-
za∏o si´, ˝e Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza (PZPR) nie
jest w stanie powo∏aç rzàdu. Za-
brak∏o wi´kszoÊci, komuniÊci
nie mogli byç ju˝ pewni nie tyl-
ko dotychczasowych koalicjan-
tów, ale nawet cz´Êci partyjnych
pos∏ów. Prezydenta (który mia∏
PZPR zagwarantowaç poczu-
cie bezpieczeƒstwa) nie da∏o
si´ wybraç bez przyzwolenia
SolidarnoÊci. Coraz bardziej
ujawnia∏o si´ bankructwo go-
spodarcze, niewydolnoÊç i nie-
reformowalnoÊç realnego so-
cjalizmu. Coraz bardziej by∏
widoczny anachronizm ustroju
PRL. Na dodatek obezw∏ad-
niony pieriestrojkà Kreml de-
klarowa∏, ˝e nie zamierza inter-
weniowaç na rzecz zachowania
w∏adzy w Polsce przez mono-
parti´ komunistycznà ani egze-
kwowaç si∏à narzuconej nam
w 1945 roku w Ja∏cie geopoli-
tycznej podleg∏oÊci.

Wymowa walnego zwyci´-
stwa SolidarnoÊci i upokarzajà-
cej kl´ski komunistów by∏a jed-
noznaczna. 4 czerwca 1989 roku
Polacy odrzucili „demokratyza-
cj´”; ˝àdali po prostu demokra-

cji. Nadali wyraêny sygna∏, ˝e
nie zaspokojà si´ ani retuszem
„realnego socjalizmu”, ani na-
wet generalnym remontem
PRL. WÊród wyborczych hase∏
SolidarnoÊci by∏o wezwanie:
„4 VI. Wy∏àcz system”. Realizm
podpowiada∏, ˝e skrojono je
mocno na wyrost. A jednak sta∏o
si´. Gdy tylko pojawi∏a si´ taka
mo˝liwoÊç, wyborcy wy∏àczyli
system. Zaprotestowali przeciw
inwigilacji, represji, straszeniu
aparatem przymusu komuni-
stycznego re˝imu. Mieli doÊç
hipokryzji „demokracji socjali-
stycznej” i „w∏adzy ludowej”.
Wizja komunistycznego raju,
wakacje w Bu∏garii, sta∏a pen-
sja i talony na poloneza przesta-
∏y przys∏aniaç rozk∏ad zepsute-
go systemu. Przesta∏y zas∏aniaç
Êmierç górników w kopalni Wu-
jek, ksi´dza Popie∏uszki i matu-
rzysty, Grzegorza Przemyka.
Okaza∏o si´, ˝e propaganda nie
wystarcza, by system przemocy
i gospodarczej zapaÊci przed-
stawiaç ludziom jako najlepszà
rzeczywistoÊç i jedyne wyjÊcie.
Polacy uwierzyli, ˝e mo˝e byç
inaczej. Pokazali rzàdzàcym
czerwonà kartk´. Za˝àdali fun-
damentalnych zmian, a ich
wdro˝enie powierzyli Solidar-
noÊci.



Plakaty wyborcze 1989 r. 
powy˝ej: autor Jacek Marczewski, 
poni˝ej: autor Ewa Ba∏uk
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Niespe∏na trzy miesiàce póê-
niej, 12 wrzeÊnia „kontraktowy”
Sejm zatwierdzi∏ rzàd, który
utworzy∏ Tadeusz Mazowiec-
ki, wywodzàcy si´ z Solidarno-
Êci. Pierwszy niekomunistyczny
premier nie tylko w powojennej
Polsce, ale w ca∏ej poja∏taƒskiej
Europie Ârodkowej, we wszyst-
kich paƒstwach, które znalaz∏y
si´ po sowieckiej stronie ˝ela-
znej kurtyny. 29 grudnia 1989 ro-
ku Polska Rzeczpospolita Ludo-
wa (PRL) odesz∏a do lamusa.

Do Konstytucji wpisana zo-
sta∏a Rzeczpospolita Polska (RP)
– demokratyczne paƒstwo praw-
ne, przywrócono tradycyjne go-
d∏o paƒstwowe – or∏a z koronà,
a z ustawy zasadniczej wykre-
Êlono wszystkie artyku∏y odno-
szàce si´ do dawnego ustroju,
przede wszystkim – kierowniczà
rol´ PZPR i przyjaêƒ ze Zwiàz-
kiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich (ZSRR). Miesiàc
póêniej rozwiàza∏a si´ PZPR.

Zacz´∏o si´ w Polsce... Zwy-
ci´stwo nad komunizmem, de-
monta˝ ˝elaznej kurtyny, prze-
zwyci´˝enie mi´dzynarodowego
osamotnienia, kres porzàdku ja∏-
taƒskiego, likwidacja radzieckiej
strefy wp∏ywu w Europie Ârod-

kowej, powrót do rodziny wol-
nych narodów, do rodziny suwe-
rennych paƒstw, jednoczenie si´
Europy. Pokojowo, bez przemo-
cy, bezpiecznie.

Nasz eksperyment transfor-
macyjny uwa˝nie obserwowa∏a
opozycja w ca∏ej Europie Ârod-
kowej. System komunistyczny
zu˝y∏ si´ doszcz´tnie we wszyst-
kich krajach demokracji ludo-
wej. Ale wiarygodnej odpowiedzi
na pytanie, jak z niego wyjÊç, nie
by∏o. Takiej drogi jeszcze nikt nie
przeby∏, nikt nie próbowa∏. Pol-
ska wkroczy∏a na nià pierwsza.
Nie mia∏a wzorów. Tworzy∏a wzo-
ry. By∏a dla innych êród∏em inspi-
racji do dzia∏ania. Dostarczy∏a
wiele inspirujàcych dla innych
impulsów. Przy Okràg∏ym Stole
dowiod∏a, ˝e z komunistami
mo˝na si´ porozumieç. 4 czerw-
ca pokaza∏, ˝e komunistów mo˝-
na pokonaç w wyborach. Powo-
∏anie Tadeusza Mazowieckiego
na premiera – ˝e mo˝na demo-
kratycznymi metodami odebraç
komunistom w∏adz´, zaprasza-
jàc jednoczeÊnie szerokà koalicj´
politycznà do wspó∏pracy na
rzecz trudnej reformy paƒstwa.

Z polskich doÊwiadczeƒ
1989 roku wynika∏y te  ̋po˝yteczne
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6.02.1989 r., Warszawa 
Pierwszy dzieƒ obrad Okràg∏ego Sto∏u. Przedstawiciele solidarnoÊciowej
opozycji przed obradami w Pa∏acu Namiestnikowskim (dzisiejszy Pa∏ac
Prezydencki). Na czele idà: Lech Wa∏´sa, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew
Bujak, z ty∏u pierwszy z prawej – Janusz Onyszkiewicz, pierwszy z lewej 
– Andrzej Rzeczycki 
Fot. Anna Pietuszko, zbiory OÊrodka KARTA

Demonstranci
w Warszawie
30 czerwca 1989 r. 
Fot. Associated
Press / East News



12.09.1989 r., Warszawa
Premier Tadeusz Mazowiecki przed swym historycznym przemówieniem
w Parlamencie,  gdzie przedstawi∏ pierwszy niekomunistyczny rzàd. 
Za premierem – Miko∏aj Kozakiewicz, marsza∏ek Sejmu
Fot. Associated Press / East News
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wskazówki praktyczne. Na przy-
k∏ad, ˝e jawny transparentny dla
spo∏eczeƒstwa dialog opozycji
demokratycznej z totalitarnymi
w∏adzami nie demobilizuje, lecz
wzmacnia opozycj´. Nie konser-
wuje, tylko rozbraja w∏adz´.
A bezpoÊrednia konfrontacja na
argumenty dwóch j´zyków, tota-
litarnego i demokratycznego,
oddzia∏uje o˝ywczo na spo∏e-
czeƒstwo.

PZPR tak d∏ugo odwleka∏a
przystàpienie do Okràg∏ego Sto-
∏u, stawia∏a tak wiele warunków,
mno˝y∏a tematy i tak bardzo
chcia∏a dowieÊç, ˝e SolidarnoÊç

jest tylko jednym z wielu zwiàz-
ków zawodowych, ˝e w koƒcu
przedmiotem rozmów sta∏ si´
ca∏okszta∏t spraw paƒstwa i si∏à
rzeczy przedmiotem oceny sta∏
si´ ca∏oÊciowy bilans rzàdów
komunistycznych. I musia∏ on
wypaÊç druzgocàco dla PRL.
Przede wszystkim jednak Pol-
ska na w∏asnej skórze doÊwiad-
cza∏a, czy droga, którà obra∏a,
jest bezpieczna. To, ˝e komuni-
styczne rzàdy w Warszawie
i w Moskwie nie próbowa∏y
przemocà powstrzymaç zmian,
by∏o z pewnoÊcià dla sàsiadów
najbardziej oÊmielajàce.

q Naszym Êladem ruszyli W´grzy. Wprawdzie po zakoƒczeniu
w Warszawie obrad Okràg∏ego Sto∏u opozycja w´gierska uzna∏a
jego dorobek za niezadowalajàcy i postanowi∏a poszukaç innej
metody, ale dziewi´ç dni po pierwszej turze wyborów w Polsce
podj´∏a negocjacje z partià komunistycznà i jej satelitami przy
Trójkàtnym Stole. Równie˝ w czerwcu Karta 77 wezwa∏a w∏adze
Czechos∏owacji do podj´cia dialogu z opozycjà.

q W przemianach w Polsce i na W´grzech szans´ dla siebie do-
strzegli Niemcy z NRD. Od 19 sierpnia masowo przyje˝d˝ali do
Warszawy lub Budapesztu i podejmowali próby wydostania si´
od nas lub z W´gier na Zachód.

q Jednà z pierwszych decyzji rzàdu premiera Tadeusza Ma-
zowieckiego by∏o zapewnienie im bezpiecznego przejazdu do
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RFN; oceniono potem, ˝e w ten sposób Polacy skruszyli spory
kawa∏ muru berliƒskiego. 

q 23 sierpnia, w 50-tà rocznic´ paktu Ribbentrop–Mo∏otow, dwa
miliony obywateli Litwy, ¸otwy i Estonii po∏àczy∏o Wilno, Ryg´
i Tallin ˝ywym ∏aƒcuchem wolnoÊci i solidarnoÊci. By∏y to
pierwsze republiki zwiàzkowe ZSRR, które zg∏osi∏y aspiracje
niepodleg∏oÊciowe.

q 7 paêdziernika na W´grzech rozwiàza∏a si´ partia komunistyczna,
a 23 paêdziernika proklamowano Republik´ W´gierskà oraz rozpi-
sano wolne wybory do parlamentu.

q W paêdzierniku fala masowych demonstracji w NRD. 9 listopa-
da upad∏ mur berliƒski.

q 10 listopada w Bu∏garii straci∏ w∏adz´ Todor ˚iwkow.

q W po∏owie listopada  Czechos∏owacj´ ogarn´∏a aksamitna re-
wolucja.

q 18 grudnia w NRD Okràg∏y Stó∏ rzàdu i opozycji zapowiedzia∏
zjednoczenie Niemiec.

q 22 grudnia w Rumunii obalona zosta∏a dyktatura Nicolae
Ceauşescu. Tylko w Rumunii podczas Jesieni Narodów dosz∏o
do rozlewu krwi.

q 27 grudnia rzàd Bu∏garii zapowiedzia∏ podj´cie rozmów Okrà-
g∏ego Sto∏u z opozycjà.

q 29 grudnia przywódca aksamitnej rewolucji Vaclav Havel
zosta∏ wybrany na prezydenta Czechos∏owacji.
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Przez nasz region przesz∏a szta-
feta wolnoÊci. Jeden po drugim
upada∏y totalitarne re˝imy, na-
rody zaczyna∏y same stanowiç
o sobie, paƒstwo po paƒstwie
odzyskiwa∏o suwerennoÊç. Ja∏-
taƒska zmowa mocarstw, które
podzieli∏y Êwiat i przyporzàdko-
wa∏y kraje Êrodkowoeuropejskie
do strefy wp∏ywów Zwiàzku Ra-
dzieckiego, nieoczekiwanie prze-
sta∏a dzia∏aç. Dlatego rok 1989

w Europie Ârodkowej nazwany
zosta∏ annus mirabilis. Rok pe∏en
cudów. Najwi´kszym z tych cu-
dów by∏a bezradnoÊç komuni-
stycznej w∏adzy, która jeszcze
kilka lat wczeÊniej planowa∏a
zapanowanie nad ca∏à Europà
i Êwiatem.

Mi´dzynarodowy wymiar pol-
skiego roku 1989 nast´pujàco
ocenia∏ Bronis∏aw Geremek: 

25.01.1990 r., Warszawa
Premier Tadeusz Mazowiecki rozmawia z Prezydentem Vaclavem Havlem
Fot. Alik Keplicz, Associated Press / East News 



Sytuacj´ tamtych wyborów
[4 czerwca] rozwa˝am przede
wszystkim w odniesieniu do pa-
nujàcego jeszcze wówczas sys-
temu komunistycznego. […]
Niepodwa˝alnym faktem jest
niezwyk∏e zwyci´stwo Solidar-
noÊci w wyborach 1989 roku
i wszystkie jego wewn´trzne
oraz mi´dzynarodowe implika-
cje. W ca∏ym ciàgu wydarzeƒ te-
go roku w Europie i na Êwiecie,
wyniki polskich wyborów ode-
gra∏y prze∏omowà rol´. To prze-
cie˝ my pokazaliÊmy, ˝e komu-
nizm koƒczy si´ nieodwo∏alnie,
˝e król jest nagi, ˝e z ca∏ej
ÊwietnoÊci zosta∏ mu tylko nagi
miecz, ˝e nie ma ˝adnego spo-
∏ecznego poparcia. Czerwcowe

wybory udowodni∏y to, co by∏o
intelektualnie oczywiste, ale
empirycznie niepotwierdzone –
˝e komuniÊci nie majà ˝adnego
spo∏ecznego zaplecza, a przy
w∏adzy trzyma ich historyczna
inercja podparta iluzjà przemo-
cy. Wyniki wyborów […] stano-
wi∏y punkt zwrotny w myÊleniu
o przysz∏oÊci Europy.

Wkrótce zakoƒczy∏a si´ zimna
wojna, pad∏ mur berliƒski, rozpa-
d∏o si´ »imperium z∏a«.

Polska nie powinna za to ocze-
kiwaç ani zap∏aty, ani praw spe-
cjalnych, ani nawet wdzi´cznoÊci
– konkludowa∏ prof. Bronis∏aw
Geremek. Mamy natomiast pra-
wo do dumy.
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Drog´ do wolnego Êwiata, na którà wstàpiliÊmy 4 czerwca 1989 ro-
ku, najkrócej zilustrowaç mo˝na nast´pujàcà sekwencjà wydarzeƒ: 

q 17 wrzeÊnia 1993 roku z terytorium Polski wyje˝d˝a ostatni od-
dzia∏ armii Zwiàzku Radzieckiego. 

q 12 kwietnia 1999 roku Rzeczpospolita Polska staje si´ pe∏no-
prawnym cz∏onkiem Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego.

q 1 maja 2004 roku wst´pujemy do Unii Europejskiej.

q Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku Polska sprawuje prezyden-
cj´ w Radzie Unii Europejskiej.

q W 2014 roku Polska intensywnie uczestniczy w dzia∏aniach Unii
Europejskiej i NATO na rzecz rozwiàzania kryzysu wewnàtrzu-
kraiƒskiego i konfliktu rosyjsko-ukraiƒskiego.



10.08.1989 r. 
Jan Pawe∏ II oraz Jacek Woêniakowski, Bronis∏aw Geremek i Adam Michnik
w letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo 
Fot. Arturo Mari, Associated Press / East News
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18.09.1988 r., Cz´stochowa
Pielgrzymka do klasztoru jasnogórskiego  
Fot. Associated Press / East News



Wybory 1989 

Musimy wygrać!
(–) Lech Wałęsa

To nie SolidarnoÊç wymyÊli∏a czerwcowe nie w pe∏ni demo-
kratyczne wybory ’89. Nie chcia∏a ich szczerze i zasadniczo,
d∏ugo si´ wzbrania∏a. Ustàpi∏a, kiedy w∏adze postawi∏y
warunek: legalizacja zwiàzku tylko w zamian za udzia∏ w wy-
borach. I tak je rozegra∏a, ˝e mog∏o to wyglàdaç na sprytnà
pu∏apk´. A by∏o odwrotnie. 
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W ró˝nych wariantach myÊl
o przyÊpieszeniu wyborów (ka-
dencja Sejmu up∏ywa∏a w paê-
dzierniku 1989 roku) stratedzy
partyjni rozwa˝ali od strajków
wiosennych 1988 roku. Szukali
„ucieczki do przodu” przed ka-
tastrofà gospodarczà, inflacjà,
pustymi pó∏kami w sklepach
i niechybnym gniewem ludu.

W∏adze to zaprasza∏y Solidar-
noÊç do udzia∏u w wyborach, to
jà wyklucza∏y, dopuszczajàc
udzia∏ wy∏àcznie pojedynczych
ludzi „by∏ej SolidarnoÊci”, to
znów ˝àda∏y, by ze zwiàzku wy-
∏oniç „parti´ SolidarnoÊç” i by
tylko ona stan´∏a do wyborów.
Raz mia∏o to byç bezkonfliktowe
g∏osowanie na jednà list´ kan-
dydatów, poprzedzone wspólnà
deklaracjà programowà, uzgod-
nionà przy pomocy KoÊcio∏a
z „konstruktywnà opozycjà”.
Kiedy indziej bezpardonowe,
konfrontacyjne wybory. To ros∏a,
to mala∏a pula mandatów dla
kandydatów niezale˝nych. Poja-
wia∏ si´ i znika∏ projekt przywró-
cenia Senatu.

By∏y te˝ w tych – zmieniajà-
cych si´ planach – elementy sta-
∏e. Przede wszystkim gwarancje,
˝e partia nie przegra wyborów,

˝e nie straci bezpiecznej wi´k-
szoÊci. Powinny odbyç si´ jak
najwczeÊniej, zanim SolidarnoÊç
zorganizuje si´ i wzmocni. Najle-
piej, gdyby wybory by∏y zamiast
legalizacji SolidarnoÊci. Kilka-
krotnie w∏adze próbowa∏y na-
k∏oniç hierarchów KoÊcio∏a do
poparcia takiego rozwiàzania,
zawsze spotyka∏y si´ ze stanow-
czà odmowà. W stosunku do So-
lidarnoÊci KoÊció∏ zachowywa∏
si´ absolutnie lojalnie. I w cza-
sie rozmów przygotowawczych,
i podczas obrad Okràg∏ego Sto-
∏u, a tak˝e konsultacji w Magda-
lence, duchowni obserwatorzy –
delegowani przez episkopat –
odegrali nieocenionà rol´ me-
diacyjnà pomi´dzy tak bardzo
nieufnymi i zantagonizowanymi
stronami. Je˝eli nie da si´ unik-
nàç przywrócenia pluralizmu
zwiàzkowego, to koniecznie trze-
ba dopilnowaç kolejnoÊci: naj-
pierw wybory, póêniej rejestracja
SolidarnoÊci, a w ˝adnym razie
odwrotnie.

MyÊl przewodnia obozu w∏a-
dzy w gruncie rzeczy by∏a pro-
sta: trzeba zmieniç bardzo wie-
le, ˝eby wszystko zosta∏o po
staremu.
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Opozycja demokratyczna ˝ywi-
∏a odraz´ do wyborów regla-
mentowanych. Sami si´ rzà-
dzicie – sami si´ wybierajcie.
Bojkotowa∏a kolejne wybory
i namawia∏a do tego spo∏eczeƒ-
stwo. „Jedyny wybór, jaki ma-
my, to iÊç na g∏osowanie – albo
nie iÊç”. W podziemiu z du˝ym
rozmachem organizowa∏a akcje
sprawdzania frekwencji wybor-
czej. Stopniowo udawa∏o si´
coraz wi´cej ludzi przekonaç do

niechodzenia na g∏osowanie.
W wyborach do rad narodowych
w 1988 roku wzi´∏a udzia∏ ju˝ tyl-
ko po∏owa wyborców, najmniej
w historii PRL.

Od zawsze natomiast opozy-
cja domaga∏a si´ wolnych wy-
borów. Rozumia∏a przy tym, ˝e
jest to ˝àdanie najci´˝szego ka-
libru. W sierpniu 1980 roku
w stoczni gdaƒskiej Bogdan
Borusewicz skreÊli∏ je z listy

23.01.1989 r., Gdaƒsk
Lech Wa∏´sa i Tadeusz Mazowiecki podczas spotkania z dziennikarzami 
Fot. Czarek Soko∏owski, Associated Press / East News
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postulatów Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Strajkowego. By∏aby
to propozycja: „oddajcie w∏adz´”,
negocjacje by∏yby niemo˝liwe –
t∏umaczy∏.

Jesienià 1981 roku Solidar-
noÊç przygotowywa∏a si´ do
wolnych wyborów do rad naro-
dowych na wiosn´ 1982 roku,
choçby na jednym tylko, naj-
ni˝szym szczeblu gminnym –
i dla w∏adzy to by∏ jeden z argu-
mentów uzasadniajàcych ko-
niecznoÊç stanu wojennego.
W 1988 roku i na poczàtku
1989 roku przywódcy Solidar-
noÊci byli przekonani, ˝e wolne
wybory wcià˝ nie wchodzà
w rachub´.

W oczach opozycji szansa
wprowadzenia w∏asnych po-
s∏ów do „kontraktowego” Sej-
mu nie mia∏a wówczas wi´k-
szych, a mo˝e nawet ˝adnych
zalet. Presti˝ Sejmu by∏ zerowy,
nie rozstrzyga∏y si´ tam ˝adne
wa˝ne sprawy, by∏ tylko maszyn-
kà do g∏osowania gotowych
decyzji, podj´tych gdzie indziej.
DoÊwiadczenie stanu wojenne-
go i lata funkcjonowania w pod-
ziemiu dodatkowo utrwali∏y
w ludziach opozycji niech´ç do
uczestnictwa we wszelkich ofi-

cjalnych instytucjach, stwarza-
jàcych pozór uczestniczenia
w sprawowaniu w∏adzy.

Propozycja udzia∏u w wybo-
rach zyska∏a na atrakcyjnoÊci,
gdy w∏adze do∏o˝y∏y reaktywa-
cj´ Senatu i w pe∏ni wolne wy-
bory do drugiej izby parlamen-
tu. Powsta∏by bowiem organ
w∏adzy paƒstwowej wyj´ty spod
nomenklatury partyjnej, wolny
od preselekcji kandydatów, wy-
bierany demokratycznie. Per-
spektywa udzia∏u w wyborach
do „kontraktowego” Sejmu, któ-
rych nie mo˝na wygraç, nie by∏a
porywajàca. Wizja pierwszych,
choçby tylko cz´Êciowo wol-
nych wyborów przemawia∏a do
wyobraêni, mia∏a zupe∏nie innà
noÊnoÊç spo∏ecznà.

Na takà propozycj´ negocja-
torzy SolidarnoÊci skwapliwie
przystali. Przystàpili do Okràg∏e-
go Sto∏u, ˝eby odzyskaç zwiàzek,
przywróciç go do legalnego, nor-
malnego istnienia. Udzia∏ w wy-
borach do Sejmu mia∏ byç cenà
za legalizacj´ SolidarnoÊci. Cenà
p∏aconà niech´tnie, ale zdecy-
dowanie wartà transakcji. A nie-
spodziewanie uzyskali znacz-
nie wi´cej. „Premi´” w postaci
wolnych wyborów do Senatu.
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Niezad∏ugo okaza∏o si´, ˝e by∏a
to transakcja epoki!

Ryzyko by∏o wielkie. Nikt nie
wiedzia∏, na jakie poparcie mog∏a
liczyç SolidarnoÊç. Jej cz∏onko-
wie doznali niezliczonych krzywd
i strat, represji, upokorzeƒ i stra-
chu. Molestowania propagando-
wego. Zabijano w nich nadziej´,
wyszydzano wiernoÊç. Podziem-
ne ˝ycie zwiàzku trwa∏o 7 lat,
4 miesiàce i 4 dni. Statutowe
ogniwa zosta∏y rozbite, w∏asnoÊç

rozgrabiona. Wykruszy∏y si´ ka-
dry. Wielu dzia∏aczy wyrzucono
z pracy. Mnóstwo wyemigrowa-
∏o; spoÊród delegatów na zjazd
krajowy – elity zwiàzku – jedna
trzecia.

Cz´Êç historycznych przy-
wódców SolidarnoÊci nie uzna-
wa∏a Lecha Wa∏´sy oraz Kra-
jowej Komisji Wykonawczej za
statutowe kierownictwo zwiàz-
ku i budowa∏a równoleg∏e struk-
tury. 

Na szczególny aspekt ryzyka zwiàzanego z udzia∏em w wy-
borach zwróci∏ uwag´ Bronis∏aw Geremek. Przedstawiciele
tamtej strony mówili nam – wspomina∏ – ˝e wed∏ug ich son-
da˝y w wyborach do Senatu my dostaniemy po∏ow´ manda-
tów, a drugà po∏ow´ oni. Jak dramatyczna to by∏a sytuacja.
Mówi∏em: wyobraêmy sobie, ˝e majà racj´. Przecie˝ wstyd
pójdzie na ca∏y Êwiat. Oto bowiem mo˝e pierwszy raz w dzie-
jach Êwiata komuniÊci ugruntowujà swojà w∏adz´ w wolnych
i demokratycznych wyborach. By∏aby to kl´ska nie tylko
nasza. Zniweczy∏aby wielkie europejskie nadzieje.
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Plakat wyborczy
autor plakatu – Tomasz Sarnecki



Nie śpij, 

bo cię przegłosują

Cud dokona∏ si´ w kwietniu i maju 1989 roku, kiedy to spo-
∏eczeƒstwo zduszone przecie˝ latami PRL-u, nie majàce po-
j´cia o politycznych dzia∏aniach, w ciàgu paru tygodni potra-
fi∏o si´ samo zorganizowaç – uwa˝a∏ Krzysztof Koz∏owski,
redaktor „Tygodnika Powszechnego”, cz∏onek Komitetu
Obywatelskiego, szef Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
(MSW) w rzàdzie Mazowieckiego. Na poczàtku do dyspozy-
cji by∏o 5 Klubów Inteligencji Katolickiej (KIK) z biurkami
i telefonem, w Krakowie redakcja „Tygodnika Powszechne-
go” z teleksem i w Warszawie redakcja „Wi´zi”.  

Wynik wyborów by∏ niesamowity. Nigdy w warunkach wol-
nej ju˝ przecie˝ III Rzeczypospolitej nie uda∏o si´ przepro-
wadziç tak intensywnej i szaleƒczej kampanii.



17.04.1989 r., Warszawa
Sàd Wojewódzki w Warszawie, ponowna rejestracja NSZZ „SolidarnoÊç”.
Od prawej: Henryk Wujec (Êmieje si´), Jerzy D∏u˝niewski (siedzi), Andrzej
Celiƒski w okularach (siedzi), pani w okularach poÊrodku to Ludwika
Wujec, a z lewej Krzysztof Âliwiƒski
Fot. Anna Pietuszko, zbiory OÊrodka KARTA





Bez pieni´dzy, lokali, ∏àcznoÊci,
transportu, dost´pu do mediów.
Przy parafiach, po mieszkaniach.
Z domowymi telefonami, w∏a-
snymi maszynami do pisania
i zapasem papieru. Prywatnymi
fiacikami i zaoszcz´dzonym pa-
liwem. I ruchome s∏upy og∏osze-
niowe – auta oblepione plaka-
tami SolidarnoÊci oraz ruchome

Na u∏o˝enie listy kandydatów
by∏y dwa tygodnie. W ciàgu ty-
godnia we wszystkich woje-
wództwach powsta∏y Komite-
ty Obywatelskie SolidarnoÊç.
W ciàgu kilku nast´pnych dni
nastàpi∏ istny wysyp lokal-
nych Komitetów Obywatelskich:
w miastach i miasteczkach,
dzielnicach, gminnych wsiach.
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Po podpisaniu 5 kwietnia porozumieƒ Okràg∏ego Sto∏u nastàpi∏a
seria wydarzeƒ.

q 7 kwietnia Sejm wpisa∏ do konstytucji nowà izb´ parlamentu. Se-
nat uchwali∏ ordynacj´ wyborczà i przyjà∏ ustaw´ o stowarzysze-
niach, na podstawie której 17 kwietnia zostanie zarejestrowany
Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy (NSZZ) SolidarnoÊç.

q 7 kwietnia Krajowa Komisja Wykonawcza na czele z Lechem Wa-
∏´sà powierzy∏a Komitetowi Obywatelskiemu prowadzenie kam-
panii wyborczej. Sama SolidarnoÊç nie b´dzie bezpoÊrednio
anga˝owaç si´ w wybory. Nie jest jeszcze dostatecznie zorganizo-
wana. A przede wszystkim ma pozostaç czysta. Nie wik∏aç si´
w akcj´ politycznà, trudnà wszak do pogodzenia z podstawowà
misjà zwiàzku zawodowego, a co najwa˝niejsze – nie ponosiç ry-
zyka ewentualnego niepowodzenia wyborczego. Prosz´ was –
mówi∏ Wa∏´sa do cz∏onków Komitetu Obywatelskiego – abyÊcie
wzi´li na siebie ci´˝ar ryzyka. Je˝eli b´dzie sukces, to on nie b´dzie
wasz, ale je˝eli b´dzie kl´ska, to b´dzie wasza kl´ska.

To by∏ dramat – wspomina∏ Jacek Kuroƒ. – Jak, nie majàc pieni´dzy,
logistycznego zaplecza ani organizacyjnych struktur, mo˝na w dwa
miesiàce zorganizowaç, przeprowadziç i wygraç kampani´ wyborczà
w 40-milionowym kraju, w którym od 40 lat nie odby∏y si´ normalne
wybory? Nie mo˝na! Zw∏aszcza ̋ e druga strona mia∏a i pieniàdze, i za-
plecze, i nieêle dzia∏ajàce struktury.



paradowali po g∏ównych uli-
cach. Zwrot paliwa, jednego
z najbardziej deficytowych to-
warów, by∏ na ogó∏ jedynym
honorarium artystów, którzy to-
warzyszyli kandydatom na wie-
cach wyborczych.

Do pracy w Komitetach Oby-
watelskich zaanga˝owa∏o si´
kilkadziesiàt tysi´cy ludzi. I nie-
zliczona rzesza dorywczych

rozg∏oÊnie – fiaciki z wystawio-
nym przez okno megafonem by-
∏y charakterystycznym – zw∏asz-
cza na prowincji, gdzie trudniej
by∏o prowadziç akcj´ informa-
cyjnà – elementem pejza˝u tej
kampanii.

W TrójmieÊcie Bogdan Bo-
rusewicz zdo∏a∏ nawet skrzyk-
nàç tysiàc kierowców, którzy
barwnà i ha∏aÊliwà kolumnà
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3.06.1989 r., Gdaƒsk 
Rajd SolidarnoÊci zorganizowany przed wyborami czerwcowymi do parlamentu.
Na trasie przejazdu uczestników rajdu transparent Komitetu Obywatelskiego
SolidarnoÊç z has∏em G∏osuj razem z nami! 
Fot. Jan Juchniewicz, zbiory OÊrodka KARTA



Sesja mia∏a si´ odbyç przy
s∏ynnej bramie numer 2. Ale
natychmiast pojawi∏ si´ g´sty
t∏um gdaƒszczan, a ka˝dy chcia∏
mieç zdj´cie z Lechem Wa∏´sà.
Trzeba by∏o zaaran˝owaç studio
w jednej z hal stoczniowych.
Tam kandydaci kolejno fotogra-
fowali si´ z Wa∏´sà i te wspólne

wspó∏pracowników. Na ochotni-
ka. Sami wolontariusze. Nikt nie
mia∏ przecie˝ poj´cia, jak prowa-
dziç kampani´ wyborczà. Przy-
nieÊli w∏asne krzes∏a. Czajniki
i szklanki. Kanapki. Tysiàcom lu-
dzi przez dwa miesiàce kanapki
z serem lub jajkiem i komitetowa
herbata wystarcza∏y za ca∏o-
dzienne po˝ywienie. Nie by∏o
czasu na przerw´ obiadowà.

Trzeba zebraç podpisy popie-
rajàce kandydatów. Wymagane
jest trzy tysiàce, ale lepiej z nad-
datkiem, bo przecie˝ komisje wy-
borcze mogà niektóre odrzuciç.
Kandydaci rekordziÊci mieli po
80 tysi´cy podpisów. Zgromadziç
fundusze na kampani´, czyli roz-
prowadziç cegie∏ki. Kolportowaç
materia∏y informacyjne. Rozle-
piaç plakaty, rozdawaç ulotki.

W drugiej po∏owie kampanii
Êciàgawki, genialny wynalazek
wyborów ’89. Karteczki z infor-
macjà, jak skreÊlaç, bo to no-
vum; przez ca∏y okres PRL zale-
cane by∏o g∏osowanie bez
skreÊleƒ, lojalny obywatel nie
wchodzi∏, broƒ Bo˝e, za kotar´,
wr´cz ostentacyjnie wrzuca∏ do
urny niepokreÊlone karty. Teraz,
˝eby g∏os by∏ wa˝ny, trzeba skre-
Êlaç, ale na karcie brak infor-

macji, kto reprezentuje jaki ko-
mitet. Którzy to „nasi”. Âciàgaw-
ki podpowiadajà wi´c numery
mandatów, nazwiska kandyda-
tów SolidarnoÊci oraz instruujà:
pozosta∏ych kreÊliç.
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23 kwietnia Komitet Obywatelski
SolidarnoÊci zatwierdzi∏ list´
261 kandydatów: 161 do Sejmu,
100 do Senatu. Po jednym na ka˝-
dy mandat. Inne komitety wybor-
cze rejestrowa∏y po czterech, pi´-
ciu ch´tnych na ka˝de dost´pne
dla nich miejsce. Jednak nie
wszyscy opozycjoniÊci startowali
w wyborach. Nie kandydowali
m.in. Tadeusz Mazowiecki i Alek-
sander Hall.

29 kwietnia prawie wszyscy so-
lidarnoÊciowi kandydaci zebrali
si´ w Stoczni Gdaƒskiej na sesji
zdj´ciowej.



zdj´cia trafi∏y na plakaty o iden-
tycznym wzorze w ca∏ym kraju.
Mówi∏o si´ o „dru˝ynie Lecha”,
„dru˝ynie Wa∏´sy”. Cz∏onkowie
tej dru˝yny byli widoczni i roz-
poznawalni w ka˝dym zakàtku
Polski.

Rozpocz´∏y si´ spotkania z wy-
borcami. Pochody pierwszoma-

jowe SolidarnoÊci przeistoczy∏y
si´ w wiece przedwyborcze. Ofi-
cjalnie, do zarejestrowania listy
wyborczej 10 maja, wyst´powali
na nich „kandydaci na kandyda-
tów”. W warszawskim pochodzie
wzi´∏o udzia∏ sto tysi´cy ludzi.

WczeÊniej nie by∏o w Polsce
takich mityngów wyborczych.
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27.05.1989 r.
Muzyk rockowy Stevie Wonder przed koncertem, w siedzibie Komitetu
Wyborczego SolidarnoÊç w Warszawie 
Fot. Alik Keplicz, Associated Press / East News



Kampania przed niekonfron-
tacyjnymi – jak g∏osi∏y w∏adze –
wyborami by∏a niewolna od nie-
czystych chwytów. Plakaty Ko-
mitetu Obywatelskiego Solidar-
noÊç trzeba by∏o rozlepiaç
wielokrotnie w tych samych
miejscach, bo „ktoÊ” je zrywa∏.

Obok plakatów wolontariu-
sze umieszczali kartki z apelami
do wandali. „Ten zrywa, co ju˝
dogorywa”. „Kto plakaty zrywa,
wybory przegrywa”. „Nieznany
sprawco, nie zrywaj plakatów,
bo pobrudzisz mundurek! ̊ yczli-
wy”. Zdarzy∏o si´ kilka pobiç pla-
katujàcych przez MO. Pojawia-
∏y si´ fa∏szywki, plakaty i ulotki

By∏y masowe, radosne, pe∏ne
nadziei. Wyst´powali na nich
wybitni aktorzy i artyÊci estrady.
15 maja w Rac∏awicach mityng
z udzia∏em Lecha Wa∏´sy, który
na ˝yczenie rolników za∏o˝y∏
ch∏opskà sukman´ i czapk´ kra-
kusk´, zgromadzi∏ kilkanaÊcie
tysi´cy ludzi.

W sanktuarium w Piekarach
Âlàskich 29 maja, po mszy dla
250 tysi´cy pielgrzymów prze-
mawia∏ (oczywiÊcie za zgodà
w∏adz koÊcielnych) Lech Wa∏´sa.
Towarzyszy∏ mu Yves Montand –
jeden z kilkorga Êwiatowych ar-
tystów, przyjació∏ SolidarnoÊci,
którzy entuzjastycznie wspierali
jà w kampanii wyborczej (Jane
Fonda, Nastassja Kinsky, Joan
Baez, Stevie Wonder i Jack Ni-
cholson).

˚yczliwoÊç KoÊcio∏a by∏a
w kampanii wyborczej nieoce-
niona. Konferencja Episkopatu
2 maja na Jasnej Górze przyj´∏a
list pasterski, w którym zach´ci-
∏a wiernych do uczestniczenia
w wyborach. Parafie, zw∏aszcza
w ma∏ych miejscowoÊciach, po-
maga∏y organizowaç Komitety
Obywatelskie, udost´pnia∏y im
pomieszczenia lub ∏àcznoÊç te-

lefonicznà. Ksi´˝a ˝yczliwie mó-
wili w kazaniach o SolidarnoÊci.

Niewàtpliwie najmocniejsze-
go wsparcia udzieli∏ jej arcybi-
skup Ignacy Tokarczuk z Przemy-
Êla, mówiàc do wiernych: Chyba
wiecie, jak w tych wyborach g∏o-
sowa∏by Pan Bóg. W zwiàzku
z tym natychmiast pojawi∏y si´
solidarnoÊciowe plakaty: 

38

Tym razem udzia∏ w wyborach
nie wymaga rozgrzeszenia.



pisane „solidarycà”, z oszczer-
stwami pod adresem kandyda-
tów Komitetu Obywatelskiego.
W rewan˝u mo˝na by∏o czytaç:
„Dobry komunista, to skreÊlony
komunista” albo „Nie g∏osujàc
przez lenistwo, sprawisz radoÊç
komunistom” lub „...oddasz
mandat komunistom”.

W walce na plakaty Solidar-
noÊç zdecydowanie wygrywa∏a
z obozem w∏adzy, ale nie brutal-
noÊcià, lecz inwencjà, poczu-
ciem humoru, wdzi´kiem i nie-
zawodnà „solidarycà”, która
pomaga∏a wy∏owiç w ulicznym
gàszczu „nasze” og∏oszenia.
W∏adza za to mocno trzyma∏a
w ryzach Êrodki masowego
przekazu. „˚ycie Warszawy” np.
odmówi∏o Komitetowi Obywa-
telskiemu druku p∏atnych og∏o-
szeƒ wyborczych, choç bez
skrupu∏ów oddawa∏o ∏amy pro-
pagandzie PZPR i jej satelitom.

Ósmego maja ukaza∏ si´
pierwszy numer „Gazety Wybor-
czej”. Nast´pnego dnia wystar-
towa∏o telewizyjne Studio Soli-
darnoÊç. W ostatnim tygodniu
przed wyborami – „Tygodnik
SolidarnoÊç”. Na potrzeby kam-
panii pracowa∏a nawet cz´Êç
podziemnych drukarni. Wielka

przewaga „czerwonego” w Êrod-
kach masowego przekazu zrobi-
∏a si´ troch´ mniejsza.

Nie obowiàzywa∏a wtedy ci-
sza wyborcza (zakazana by∏a
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Maj – czerwiec 1989 r., Kraków 
Kampania wyborcza przed wyborami
do Sejmu. S∏up og∏oszeniowy, na
nim widoczne sà plakaty z has∏em:
„Prawda, sprawiedliwoÊç, Solidar-
noÊç”, „G∏osuj na SolidarnoÊç, wy-
bory ’89” oraz plakat z napisem
„Nasza lista” i zdj´ciem Lecha Wa-
∏´sy, trzymajàcego list´ kandydatów  
Fot. Jerzy Szot, 
zbiory OÊrodka KARTA 



tylko agitacja w miejscu g∏oso-
wania) i w ostatnich dniach
przed wyborami, a nawet w sa-
mà niedziel´ 4 czerwca na uli-
cach wi´kszych miast zaroi∏o si´
od ruchomych punktów informa-
cyjnych, które do koƒca kolpor-
towa∏y Êciàgawki, ulotki, gazetki,

znaczki SolidarnoÊci i okoliczno-
Êciowe gad˝ety.

Mo˝na by∏o odnieÊç wra˝e-
nie, ˝e rzeczywiÊcie odbywajà
si´ „niekonfrontacyjne” wybo-
ry. Widaç by∏o tylko Solidar-
noÊç.
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4.06.1989 r., Gdaƒsk
Lech Wa∏´sa oddaje swój g∏os. Pierwsze w Polsce cz´Êciowo wolne wybory
parlamentarne, w których SolidarnoÊç uczestniczy jako opozycja 
Fot. Dieter Endlicher, Associated Press / East News 



Pierwszy raz 

możesz wybrać.

Wybierz Solidarność!

4 czerwca Komitet Obywatelski SolidarnoÊç zdoby∏ 160 man-
datów w Sejmie (72% g∏osów) i 92 mandaty w Senacie (68%).
Z puli dla bezpartyjnych nieobsadzony zosta∏ jeden mandat
w Sejmie i osiem w Senacie; o wszystkie kandydaci Komite-
tu Obywatelskiego ubiegali si´ w drugiej turze. Ostatecznie
oddany zosta∏ tylko jeden mandat senatorski. 

Koalicja rzàdowa w Senacie nie uzyska∏a nic. W Sejmie zaj´-
∏a 5 miejsc: dwa z nich przypad∏y PZPR, trzy ZSL. Zarówno
sukces SolidarnoÊci, jak i kl´ska w∏adzy by∏y piorunujàce.



26.02.1991 r., Warszawa
Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski i minister finansów
Leszek Balcerowicz 
Fot. Andrzej Iwanczuk, REPORTER





Rezerwacja mandatów dla PZPR
i jej satelitów, zapewniajàca im
bezpiecznà wi´kszoÊç w Sejmie
i Zgromadzeniu Narodowym, zo-
sta∏a ustalona przed wyborami
i zapisana w porozumieniu Okrà-
g∏ego Sto∏u i ordynacji wybor-
czej. Obóz w∏adzy usilnie dà˝y∏
do wyborów tylko dlatego, ̋ e by∏
pewien wygranej. Gdy w pierw-
szej turze koalicja rzàdowa
dozna∏a sromotnej kl´ski, za-
chwia∏o to jej poczuciem bezpie-
czeƒstwa. Na mocy tych samych
ustaleƒ Komitet Obywatelski nie
móg∏ osiàgnàç wi´kszoÊci w Sej-
mie ani w Zgromadzeniu Na-
rodowym. A jednak w pi´knym
stylu odniós∏ tryumf. Wzià∏
wszystko, co wziàç móg∏.

A nawet wi´cej. Na listy wy-
borcze koalicji rzàdowej grupy
obywateli (co najmniej 3 tysiàce)
mog∏y zg∏aszaç kandydatów do
Sejmu, którzy posiadali legity-
macje Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, Zjednoczone-
go Stronnictwa Ludowego czy
Stronnictwa Demokratycznego,
ale sprzyjali albo nawet aktyw-
nie dzia∏ali w SolidarnoÊci.
Dzi´ki nieoficjalnemu poparciu
opozycji solidarnoÊciowej wy-
grywali z rywalami zg∏oszonymi
przez w∏adze partii. W pierwszej

turze tacy w∏aÊnie kandydaci
zdobyli trzy z pi´ciu mandatów
koalicji. Formalnie zaliczali si´
do „stanu posiadania” w∏adz, ale
w Sejmie g∏osowali tak samo jak
pos∏owie SolidarnoÊci. Wszyscy
troje opowiedzieli si´ np. prze-
ciw kandydaturze genera∏a Woj-
ciecha Jaruzelskiego na prezy-
denta.

Ordynacja wyborcza dopu-
Êci∏a takie praktyki. Na tej sa-
mej zasadzie z kandydatami
SolidarnoÊci do Sejmu walczyli
tak zwani bezpartyjni bolszewi-
cy, jak by∏y wieloletni rzecznik
rzàdu Jerzy Urban, który rywa-
lizowa∏ z Andrzejem ¸apickim
i mia∏ nadziej´ go pokonaç. Ale
– jak potem sam przyzna∏ – wy-
gra∏ z nim tylko w jednym ob-
wodzie: w ambasadzie PRL
w Tiranie; nawet w U∏an Bator
górà by∏ ¸apicki. Z rekomen-
dacjà PZPR o 161 sejmowych
miejsc dla bezpartyjnych ubie-
ga∏o si´ 320 kandydatów.

W wolnych wyborach do Se-
natu PZPR i jej koalicjanci pierw-
szy raz w swej historii poddali
si´ w pe∏ni demokratycznemu
sprawdzianowi wyborczemu. I po-
nieÊli kl´sk´: zebrali 17% g∏osów
(SolidarnoÊç cztery razy wi´cej).
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4.06.1989 r., Sopot 
Pierwsza tura wyborów do parlamentu. Lokal wyborczy 
Fot. Leszek P´kalski, zbiory OÊrodka KARTA



Postawi∏o to pod wielkim zna-
kiem zapytania (i tak nader wà-
t∏à) wiarygodnoÊç dawniejszych
wyborów, które ludzie nazywali
nie „wyborami”, a „g∏osowa-
niem”. W 1980 roku, kilka mie-
si´cy przed powstaniem Soli-
darnoÊci, na Front JednoÊci
Narodu oddano jakoby 99,52%
wa˝nych g∏osów. W 1985 roku
kandydaci z listy krajowej Pa-
triotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego mieli rzekomo
otrzymaç po 95–97%.

Kandydaci koalicji w czerw-
cowych wyborach êle wypadli
nie tylko w porównaniu z prze-
ciwnikami politycznymi. Po-
nosili pora˝ki nawet tam, gdzie
nie mieli konkurentów. Przepa-
dli prawie wszyscy umieszczeni
na liÊcie krajowej najbardziej
prominentni przedstawiciele
obozu w∏adzy; wymaganà wi´k-
szoÊç 50% uzyska∏o tylko dwóch
z 35 kandydatów.

Kart´ z listà krajowà mo˝na
by∏o po staremu wrzuciç do urny
bez skreÊleƒ. Przesz∏o po∏owa
wyborców skrupulatnie skre-
Êla∏a jednak premiera, wicepre-
miera, ministrów Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych (MSW)
i Ministerstwa Obrony Narodo-

wej (MON), marsza∏ka Sejmu,
wiceprzewodniczàcego Rady
Paƒstwa, liderów partyjnych.
Najwa˝niejsi cz∏onkowie urz´-
dów paƒstwowych znaleêli si´
poza Sejmem, bo zadufana
w sobie w∏adza nie mog∏a uwie-
rzyç, ˝e wyborcy ich odrzucà.
Musia∏a za to napr´dce, przed
drugà turà, zmieniç ordynacj´,
˝eby nie straciç 33 mandatów
i uprosiç SolidarnoÊç, ˝eby nie
sprzeciwi∏a si´ ewidentnemu
z∏amaniu jednej z zasad demo-
kratycznego prawa wyborczego.

Przed drugà turà Komitety
Obywatelskie – oprócz promo-
wania dziewi´ciu w∏asnych kan-
dydatów, którzy jeszcze walczyli
o mandaty – postanowi∏y wes-
przeç niektórych kandydatów
obozu w∏adzy. Ludzi spoza apa-
ratu partyjnego, fachowców wy-
suni´tych przez swoje Êrodo-
wiska. „Nie jest nam oboj´tne,
z kim b´dà pracowaç nasi pos∏o-
wie”, wyjaÊnia∏y. „Gazeta Wybor-
cza” zach´ca∏a wprost: „Uzupe∏-
nij »dru˝yn´ Wa∏´sy«, wybierz
partnerów spoÊród przeciwni-
ków”. To niepokoi∏o w∏adze partii,
zw∏aszcza ˝e o poparcie Komite-
tów Obywatelskich zabiega∏o
wielu kandydatów ZSL i SD oraz
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lokalne instancje stronnictw,
a nawet kandydaci z list PZPR.

Zapowiada∏o to, ˝e partia ju˝
nie b´dzie mog∏a liczyç na ich
lojalnoÊç. By∏a jednak bezsilna:
nie mog∏a si´ temu sprzeci-
wiaç, a nie potrafi∏a zapewniç
wyboru swoim faworytom. Ko-
mitety Obywatelskie udzieli∏y
poparcia oko∏o 70 kandydatom;
prawie wszyscy zdobyli manda-
ty. PZPR uÊwiadomi∏a sobie, ˝e
nie ma ju˝ w Sejmie 65-procen-
towej wi´kszoÊci. Nie mog∏a
byç pewna nawet 50%.

Frekwencja w pierwszej tu-
rze wynios∏a 62%, a w drugiej
26%. Do Sejmu weszli wi´c po-
s∏owie lepszej i gorszej katego-
rii. Ci wy∏onieni w I turze – soli-
darnoÊciowi – otrzymali silny
mandat poparcia spo∏ecznego.
Mandat tych z II tury – koalicyj-
nych – wybranych wyraênie
mniejszà liczbà g∏osów, by∏ s∏a-
biutki. SolidarnoÊç odnios∏a
wielkie moralne zwyci´stwo.
To, ˝e by∏o ono zwyci´stwem
równie˝ politycznym, czyli upo-
wa˝niajàcym do obj´cia rzà-
dów w paƒstwie, nie od razu
sta∏o si´ oczywiste i ujawnia∏o
si´ stopniowo.

WÊród przywódców zwiàzku
bezpoÊrednio po wyborach
przewa˝a∏ poglàd, ˝e Solidar-
noÊç powinna pozostaç w opo-
zycji. Lech Wa∏´sa t∏umaczy∏ to
nast´pujàco. „˚aden z nas – ze
mnà w∏àcznie – nie rozmawia∏
z panem Gorbaczowem ani z pa-
nem Honeckerem [przywódcà
NRD] i nawet nie wiemy, jak ta-
kie rozmowy wyglàdajà ani jak
dzia∏ajà pakty, bloki i tak dalej.
[…] Nie jesteÊmy wyspà, nie
wszystko nam wolno. Mamy tyl-
ko 35% wolnoÊci, do 100% jesz-
cze daleko”.

SolidarnoÊç zrezygnowa∏a te˝
z ubiegania si´ o urzàd prezyden-
ta. Przewodniczàcy Obywatel-
skiego Klubu Parlamentarnego,
zrzeszajàcego solidarnoÊcio-
wych pos∏ów i senatorów, Broni-
s∏aw Geremek stwierdzi∏: „Mamy
w∏asnego kandydata na prezy-
denta, Lecha Wa∏´s´. Nie po-
wsta∏y jednak jeszcze warunki,
by wola wi´kszoÊci narodu zo-
sta∏a spe∏niona”. Chodzi∏o m.in.
o to, ˝e wÊród prerogatyw prezy-
denta by∏o zwierzchnictwo nad
si∏ami zbrojnymi, a jedynym poli-
tykiem, który mia∏ zdolnoÊç do
skutecznego kontrolowania re-
sortów si∏owych by∏ gen. Woj-
ciech Jaruzelski.
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3 lipca Adam Michnik og∏osi∏
w „Gazecie Wyborczej” artyku∏
zatytu∏owany: „Wasz prezydent,
nasz premier”. Tytu∏ podzia∏a∏
jak piorun z jasnego nieba. Wie-
lu strategów SolidarnoÊci pole-
mizowa∏o z Michnikiem. Najdo-
bitniej odpowiedzia∏ Tadeusz
Mazowiecki w „Tygodniku Soli-
darnoÊç”: „Spiesz si´ powoli”
pisa∏, ˝e SolidarnoÊç nie jest
przygotowana ani programowo
(zw∏aszcza w obliczu katastrofy
gospodarczej), ani kadrowo do
obj´cia rzàdu. 

MyÊl o podziale w∏adzy po-
mi´dzy komunistycznego prezy-
denta i solidarnoÊciowego pre-
miera popar∏ Jacek Kuroƒ oraz
(w nieco innej wersji) Lech i Ja-
ros∏aw Kaczyƒscy, którzy z cza-
sem przekonali do niej Lecha
Wa∏´s´.

Tymczasem rozpocz´∏a si´
erozja w dotychczasowym obo-
zie w∏adzy. W∏adze ZSL i SD
nie mia∏y pe∏nej kontroli nad
poczynaniami swoich klubów
sejmowych. Tak˝e PZPR nie
mog∏a spodziewaç si´ lojalno-
Êci wszystkich swoich pos∏ów.
Gen. Jaruzelski nie mia∏ pewno-
Êci, czy i ewentualnie jakà wi´k-
szoÊcià zostanie wybrany na
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prezydenta. Dla zademonstro-
wania swojej koncyliacyjnoÊci
oraz tego, ˝e nie b´dzie hamo-
wa∏ reform, zapewni∏ marsza∏ka
Sejmu Miko∏aja Kozakiewicza,
˝e nie zamierza wykorzystaç
ca∏ej, szeÊcioletniej kadencji
i skróci jà do czterech lat. 

Niebawem okaza∏o si´, ˝e na
ten zaprojektowany specjalnie
dla niego urzàd, który mia∏ za-
pewniç przetrwanie dotychcza-
sowemu obozowi w∏adzy, nie
zosta∏by wybrany, gdyby kilku-
nastu parlamentarzystów Soli-
darnoÊci celowo nie odda∏o nie-
wa˝nego g∏osu lub nie wzi´∏o
udzia∏u w g∏osowaniu. Jaruzel-
ski zdoby∏ tylko jeden g∏os po-
nad wymaganà wi´kszoÊç.
A w sierpniu okaza∏o si´, ˝e de-
sygnowany na premiera gene-
ra∏ Czes∏aw Kiszczak nie jest
w stanie utworzyç rzàdu. Nie
tylko dlatego, ˝e SolidarnoÊç
kategorycznie odrzuci∏a propo-
zycj´ wejÊcia do rzàdu, w któ-
rym PZPR nadal pe∏ni∏aby kie-
rowniczà rol´. ZSL i SD równie˝
nie kwapi∏y si´ do kontynu-
owania koalicji z komunistami.
Stary porzàdek wyczerpa∏ si´.
Sta∏ si´ cud polskiej wolnoÊci!
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Pierwszym niekomunistycznym premierem polskiego rzàdu
zosta∏ Tadeusz Mazowiecki. I w swoim pierwszym przemówie-
niu sejmowym zapowiedzia∏: 

Polska będzie inna!

OdpowiedzialnoÊç za ∏ad w paƒ-
stwie oraz inicjatyw´ tworzenia
rzàdu musia∏a w tej sytuacji
przejàç SolidarnoÊç. Lech Wa-
∏´sa og∏osi∏ zawiàzanie koalicji
rzàdowej z ZSL i SD – pierwszy
raz od 1944 roku bez partii ko-
munistycznej! Nie oznacza∏o
to wyeliminowania z udzia∏u
w rzàdzie PZPR, w której r´kach
znajdowa∏ si´ ca∏y aparat w∏adzy
paƒstwowej, a przede wszyst-
kim tzw. resorty si∏owe. By∏ to
jednak kres dyktatury komuni-

stycznej monopartii, koniec tota-
litarnego ustroju.

Rozpocz´∏a si´ wielka napra-
wa paƒstwa. Zw∏aszcza w dwóch
dziedzinach. Reformy ekono-
micznej, zmieniajàcej ustrój go-
spodarczy Polski, którà przygo-
towa∏ wicepremier i minister
finansów Leszek Balcerowicz.
I polityki zagranicznej, która na
nowo okreÊli∏a miejsce Polski
w Êwiecie; realizowa∏ jà minister
spraw zagranicznych Krzysztof
Skubiszewski.



Premier Tadeusz Mazowiecki  
Fot. Chris Niedenthal, FORUM 





Kalendarium 

q 1989 – wybory do Sejmu i Senatu; powo∏anie rzàdu
Tadeusza Mazowieckiego; poczàtek
systemowych reform paƒstwowych, 
w tym tzw. planu Balcerowicza

q 1990 – w pe∏ni demokratyczne wybory samorzàdowe
i prezydenckie

q 1991 – w pe∏ni demokratyczne wybory parlamentarne

q 1993 – opuszczenie Polski przez ostatnie oddzia∏y Armii
Czerwonej

q 1997 – uchwalenie Konstytucji RP

q 1999 – przystàpienie do NATO

q 2004 – akcesja do Unii Europejskiej

q 2011 – prezydencja Polski w UE

q 2014 – 25 lat WolnoÊci






