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Jest wczesna wiosna 1989 
roku, „Trwa Okrągły Stół”, na-
zwa „Solidarność” pojawia się 
w reżimowej telewizji. O czym 
Pan wcześniej internowany za 
związkową działalność wtedy 
myślał?

– Najbardziej zależało mi 
na tym, żeby wróciła „Solidar-
ność”. Zdawałem sobie sprawę 
z tego, że bez niej nic nie da 
się zrobić. Na nasze szczęście 
władza przy „Okrągłym Stole” 
zgodziła się z tym postulatem, 
dzięki czemu wybory doszły 
do skutku. W momencie za-
legalizowania „Solidarności” 
byliśmy gotowi do d ziałania i 
do ostatecznego wyjścia z pod-
ziemia. przez cały czas towa-
rzyszyła mi myśl: Co robić? Od 
czego powinniśmy zacząć? Do 
końca nie mieliśmy przecież 
pewności, jaka będzie reakcja 
społeczeństwa, co wydarzy się 
dalej. Z kolei ówczesne wła-
dze były przekonane o tym, że 
sukces będzie po ich stronie i 
zwyciężą. 

Szybko jednak zorientowa-
liśmy się, że ludzie są gotowi 
na zmianę. Świadczyły o tym 
spotkania, jakie organizowa-
liśmy w kościołach. Przycho-
dziło mnóstwo ludzi. Prze-
łomowym momentem była 
msza w odprawiona w Bazy-
lice na miesiąc przed wybora-
mi. Wzięło w niej udział kilka 
tysięcy osób. To dało nadzieję 
odbudowy ducha pierwszej 
,,Solidarności”

Wybory. Skąd wiedzieliście jak 
się do nich przygotować?

– Dzięki doświadczeniu 
wypracowanemu w czasie 
podziemnej działalności związ-
kowej.

Mieliśmy sprzęt do dru-
kowania ulotek, istniał dobrze 
zorganizowany system kolpor-
tażu. W ten sposób mogliśmy 
dotrzeć z informacją do bardzo 

wielu osób. 
Wybory, czas przed nimi i 

po nich pamiętam jako bardzo 
trudny moment. To był 
ogromny wysiłek 
nie tylko fizycz-
ny, ale i psy-
chiczny. Przede 
wszystkim nie 
wiedzieliśmy 
przecież , 
jak będą 
przebiegały 
same wybory. 
Ordynacja wybor-
cza była bardzo skompliko-
wana. Istniały obawy, że lu-
dzie sobie z tym nie poradzą, 
a przez to ich głosy nie będą 
ważne. 

Od chwili nastania ciszy 
wyborczej mogliśmy tylko cze-
kać. Jako jedni z nielicznych w 
kraju mieliśmy swoich przed-
stawicieli w każdej komisji 
wyborczej, dzięki temu mie-
liśmy gwarancję, że wszystko 
przebiega uczciwie. Nie do 
końca jednak wiedzieliśmy jak 
zachowa się nasz przeciwnik.

Kiedy okazało się, że wygrali-
ście to…

– Przede wszystkim 
ogromna euforia. Wygraliśmy 
podwójnie. Udało nam się 
osiągnąć więcej, niż uzgodnio-
no podczas obrad Okrągłego 
Stołu. Społeczeństwo poka-
zało, że oczekuje większych 
zmian, przede wszystkim 
politycznych. Panował dobry 
nastrój, wszyscy byli pełni 
wiary i z optymizmem myśleli 
o przyszłości. Było to 
zauważalne podczas 
spotkań w kościo-
łach, ale też podczas 
rozmów na ulicach, 
w trakcie pracy. 

Potem przejęliście wła-
dzę, rozpoczął się okres de-
mokratycznych przemian.

Ludzie byli gotowi na zmianę
Rozmowa z Bogusławem Mikusem, w roku 1989 przewodniczącym Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność”

Bogusław Mikus
W latach 1980- 1991 nie-
kwestionowany przywódca 
Solidarności: od organizo-
wania pierwszych struktur 
związku, poprzez kierowa-
nie organizacją jako Prze-
wodniczący Zarządu Re-
gionu, dalej po 13 grudnia 
1981 konsoliduje i kieruje 
związkiem w podziemiu, 
aż do powołania Komitetu 
Obywatelskiego przy Le-
chu Wałęsie, któremu prze-
wodniczy do zwycięskich 
wyborów w czerwcu 1989 
roku. Trzykrotnie wybiera-
ny na Przewodniczącego 
ZR. Członek Komisji Krajo-
wej i Delegat na I i II Zjazd 
NSZZ „S” w Gdańsku. In-
ternowany, aresztowany, 
wielokrotnie zatrzymywa-
ny i oskarżany o najprze-
różniejsze, spreparowane 
przewinienia, bezrobotny 
i szykanowany – cały czas 
kierował chełmskimi struk-
turami podziemnymi. Od 
1988 roku członek Tymcza-
sowej Komisji Koordynacyj-
nej NSZZ”S” w Lublinie. Po 
89 roku z ramienia związku 
uczestniczył w negocjacjach 
z rządem dot. bezrobocia , 
zasiłków i spraw socjalnych.
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– Na początek rezultaty 
wyborów przyniosły szereg 
zmian kadrowych w urzędach i 

zakładach. Prawdziwie 
wolna Polska zaczęła 
się jednak później, 

a rzeczywistość, 
którą przyniosła 
okazała się bar-

dzo trudna. Trzeba 
było bardzo dużo 
pracy. Najważniej-
sze było to, żeby 

pogodzić oczekiwa-
nia społeczeństwa z tym, co 

w danej chwili było możliwe 
do zrobienia. Zaczęło się od 
gospodarki – musieliśmy do-
prowadzić do zapełnienia pu-
stych przez lata półek sklepo-
wych. Panowała hiperinflacja, 
ceny zmieniały się codziennie, 
wszystkiego brakowało. Polska 
była bankrutem odciętym od 
jakiegokolwiek finansowania 
zewnętrznego To było niemoż-
liwe żeby zmienić to wszystko 
z dnia na dzień. Solidarność 
wzięła na siebie rolę paraso-
la ochronnego na początku. 
Niestety, zapłaciła potem za to 
ogromną cenę.

Warto było?
Nigdy nie zastanawiałem 

się nad tym czy było warto. 
Nawet dzisiaj, pamiętając to, 
przez co przeszedłem nie za-
wahałbym się ani minuty czy 
to powtórzyć. Rosyjskie wojska 
wycofały się z baz na terenie 
Polski. Mamy wolność, demo-
krację nie ma cenzury i nie 
ma gospodarki centralnie pla-

nowanej. Polaka jako pierw-
sza pozbyła się socjalizmu. 
Jasne, że są porażki. Ale 
pamiętajmy, jak powiedział 
kiedyś Leszek Balcerowicz, 

że do 1989 roku Polska cofała 
się gospodarczo przez 300 lat 
w stosunku do Zachodu. Do-
piero po 1989 roku zaczęliśmy 
nadrabiać stracony czas.
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Ujas przyznaje, że odniesio-
ny w 1989 sukces ruchu 

solidarnościowego przeszedł 
jego najśmielsze oczekiwania. 
Tym bardziej, że ówczesna 
władza utrudniała jego kan-
dydatom prowadzenie kam-
panii. Zakazywała spotkań w 
zakładach pracy i szkołach. 
Dzięki wybiegowi, udało się 
jedynie zorganizować je z li-
cealistami w Krasnymstawie. 
I to tylko dlatego, że oficjalnie, 
było to spotkanie z aktorem 
Andrzejem Szczepkowskim, 
który razem z Ujasem i Eu-
geniuszem Wilkowskim star-
tował do parlamentu z chełm-
skiego okręgu.

– Byliśmy śledzeni i pod-
słuchiwani – wspomina Eu-
geniusz Ujas, poseł na Sejm 

Kontraktowy. Gdyby nie wy-
grana w wyborach, działaczy 
spotkałyby represje. Jednak 
wydarzył się dzień 4 czerwca 
1989 r. Gdziekolwiek nie ru-
szyliśmy, zawsze wlókł się za 
nami ogon Byliśmy śledzeni 
i podsłuchiwani. Gdyby nie 
wygrana prędzej czy później 
bylibyśmy z naszej działalno-
ści rozliczeni.

Ujas przyznaje, że jego 
ruch nie był wtedy przygo-
towany do przejęcia władzy. 
Stąd wziął się pomysł, aby 
przejść w sejmie do opozy-
cji. Społeczne oczekiwania 
były jednak inne. Stanęło na 
układzie: nasz premier, wasz 
prezydent.

– W Obywatelskim Klu-
bie Parlamentarnym mieli-

Entuzjazm i ideały
– Czasami wydaje mi się, że to było nie-
mal wczoraj. To co się wtedy wydarzyło, 
głęboko zapadło mi w pamięć i było 
najważniejszą przygodą mojego życia – 
mówi Eugeniusz Ujas, chełmski adwokat i 
poseł na Sejm Kontraktowy. 

śmy poczucie misji, ale mu-
sieliśmy być też realistami 
– mówi Ujas. – Gospodarka 
tkwiła jeszcze w strukturach 
RWPG, a w kraju stały ra-
dzieckie wojska. Dlatego by-
liśmy skazani na kompromisy, 
choćby sprzeczne z naszymi 
sumieniami.

Dla Ujasa w tamtym cza-
sie najważniejszym momen-
tem było przegłosowanie 29 
grudnia 1989 r. zmian w Kon-
stytucji RP. Polska, zrywając z 
narzuconym jej socjalizmem, 
z kraju „ludu pracującego” 
stała się państwem prawa.

Czy można wtedy pokiero-
wać sprawami inaczej, lepiej? 
– Przegapiliśmy moment roz-
padu PZPR – mówi mecenas. – 
Zamiast go wykorzystać, i wie-
le spraw popchnąć do przodu 
my zaczęliśmy się dzielić. To 
był błąd, który sprawił, że pol-
skie przemiany rozłożyły się 
w czasie. Zastanawiam się też, 
co by było gdyby premierem 
został Lech Wałęsa, a nie Ta-
deusz Mazowiecki.

Ujas nie może zrozu-
mieć, dlaczego jego koledzy 
z dawnego OKP są tak skłó-
ceni. Przed 25 laty kipieli 
entuzjazmem, a głowy mieli 
przepełnione ideałami. Dziś, 

choć epatują przywiązaniem 
do moralności chrześcijań-
skiej, wzajemnie się opluwają. 
– Jest mi przykro, kiedy poli-
tycy w kolejnych kampaniach 
obiecują gruszki na wierzbie. 

Byleby tylko na nich zagło-
sować. A przecież pieniędzy 
przysparza gospodarka, a nie 
politycy. Nie można w ten spo-
sób oszukiwać narodu. 

 Marek Szpak

Zebranie przedwyborcze w salce katechetycznej przy chełmskiej Bazylice. Od 
lewej: Bogusław Mikus, Barbara Szubert, Eugeniusz Ujas i Eugeniusz Wilkowski. 
Maj 1989 r. Zebranie przedwyborcze w salce katechetycznej przy chełmskiej 
Bazylice. Od lewej: Bogusław Mikus, Barbara Szubert, Eugeniusz Ujas i Eugeniusz 
Wilkowski. Maj 1989 r.

HENRYK WUJEC urodził się w 
Podlesiu k. Biłgoraja 1 stycz-
nia 1941 r. Działalność spo-
łeczną rozpoczął w 1962 r. 
jako członek Klubu Inteligen-
cji Katolickiej w Warszawie. 
Od roku 1976 był współpra-
cownikiem KOR, a od 1977 r. 
członkiem KSS „KOR”, redak-
torem podziemnego pisma 
„Robotnik” i współorganiza-
torem Wolnych Związków 
Zawodowych.
W 1980 r. zakładał „Solidar-
ność”. Członek Komisji Krajo-
wej NSZZ „S” i członek Zarzą-
du Regionu Mazowsze NSZZ 
„Solidarność”. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego 
był więziony w latach 1981-
1984 i od czerwca do wrze-
śnia 1986 r. Do roku 1989 
zaangażowany w działania 
podziemnej „Solidarności”, 
od 1987 r. do 1990 r. sekre-
tarz Komitetu Obywatelskie-
go przy Przewodniczącym 
NSZZ „S” Lechu Wałęsie. 
W 1989 r. uczestnik obrad 
Okrągłego Stołu w Zespole 
ds. Pluralizmu Związkowego, 
w czasie wyborów 4 czerwca 
1989 roku Sekretarz Komi-
tetu Wyborczego „Solidar-
ności”.
W latach 1989-2001 był po-

słem na Sejm, od 1997 do 
1999 r. współprzewodniczą-
cym Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Od 1999 r. do 2000 
r. sekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Był sekretarzem Obywa-
telskiego Klubu Parlamen-
tarnego, Klubu Parlamentar-
nego Unii Demokratycznej, 
Klubu Parlamentarnego Unii 
Wolności i Wiceprzewodni-
czącym Klubu Parlamentar-
nego Unii Wolności w latach 
1997-1999. Członek Unii De-
mokratycznej, Unii Wolności 
i Partii Demokratycznej do 
sierpnia 2006 r. Przez wiele 
lat jako parlamentarzysta 
związany z Chełmem.
Przewodniczący Rady Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, a od czerwca 
2009 r. do 2011 r. Prezes Za-
rządu Izby, Przewodniczący 
Stałej Konferencji Ekonomii 
Społecznej(SKES) w Polsce, 
a od kwietnia 2009 r. za-
stępca Przewodniczącego 
powołanego przez Premiera 
Zespołu do spraw rozwią-
zań systemowych w zakresie 
ekonomii społecznej. Dorad-
ca prezydenta Bronisława 
Komorowskiego ds. społecz-
nych.

Jest kwiecień 1989 roku, 
właśnie zakończyły się obra-
dy Okrągłego Stołu. Jednym z 
kluczowych jego ustaleń jest 
postanowienie o częściowo 
wolnych wyborach do Sejmu 
i całkowicie wolnych do na 
nowo powołanego Senatu. 
Wkrótce znajdzie się Pan na 
liście wyborczej. Pan: pobity 
przez „nieznanych spraw-
ców” członek KOR, redaktor 
„Robotnika”, w stanie wo-
jennym internowany. Co Pan 
wtedy czuł?

– Byliśmy zszokowani. 
Nie planowaliśmy swoich po-
litycznych karier. Cała nasza 
działalność koncentrowała 
się na kwestiach związanych 
z legalizacją „Solidarności” 
i bieżącą pracą nielegalnego 
jeszcze związku. Nawet po 
zakończeniu Okrągłego Stołu 
nikt z nas nie myślał o kan-
dydowaniu. Pamiętam takie 
spotkanie Komitetu Obywa-
telskiego 17 kwietnia 1989 
roku, kiedy stanęła kwestia 
kandydowania. Praktycznie 
nikt nie brał takiej ewentu-
alności pod uwagę. Wałęsa i 
Jacek Kuroń ostro wówczas 
występowali tłumacząc, że 
musimy. Mówili: – bez czo-
łówki związkowych działaczy 
na listach wyborczych doj-
dzie do kompromitacji naszej 
kompromitacji. Czas pokazał, 
że mieli rację. Oczywiście 
natychmiast pojawiło się py-
tanie kto i z jakiego okręgu 
będzie ubiegał się o mandat. 

Lubię tę Polskę
Rozmowa z Henrykiem Wujcem,
doradcą Prezydenta RP ds. społecznych

Henryk Wujec (pierwszy od lewej) podczas spotkania 
w Bibliotece Pedagogicznej 

Przecież wszyscy nie mogą 
kandydować z Warszawy. Za-
dzwonili koledzy z Zamościa 
z propozycją abym kandydo-
wał do Senatu. Bardzo mnie to 
rozśmieszyło: Henryk Wujec 
– Senator. Uznałem, że to duża 
przesada. Prosty poseł znacz-
nie lepiej do mnie pasował.

Nie wszystkim legendar-
nym już wtedy działaczom 
opozycji pomysł kandydo-
wania przypadł do gustu. 
Kandydowania odmówił Ta-
deusz Mazowiecki. Dzisiejszy 
Prezydent RP, także wybory 
kontestował.

– Prezydent Bronisław 
Komorowski publicznie 
przyznał się do błędnej oce-
ny tamtej sytuacji. Szybko też 
włączył się w budowanie no-
wej rzeczywistości. Jak mówi 
– dzisiaj pamięta długie spory 
na temat wyborów z małżon-
ką. Nie jest jednak pewien czy 
w ogóle w głosowaniu wziął 

udział. Niezmiennie jednak 
docenia znaczenie tamtych 
wyborów.

Z kolei nieobecność na 
listach wyborczych Tade-
usza Mazowieckie wynikała 
z głębszego sporu. Przyszły 
premier stał na stanowisku, 
że do wyborów różne środo-
wiska opozycyjne powinny 
wystartować pod własnymi 
szyldami. Z kolei Bronisław 
Geremek i Kuroń przekony-
wali, że musimy iść jako „jed-
na drużyna”, pod sztandarem 
„Solidarności”. I ten pomysł 
wygrał. Sam byłem do niego 
przekonany. Mieliśmy bardzo 
mało czasu. Wybory za nie-
spełna dwa miesiące, a my 
mieliśmy bardzo ograniczo-
ny dostęp do mediów. „Gazeta 
Wyborcza”, miała dopiero po-
wstać. Ludzie za to doskonale 
wiedzieli kim jest Wałęsa iż co 
to jest „Solidarność”.

Nie baliście się, tego co 

może się wydarzyć?
– Strachu nie było. Prze-

żyliśmy stan wojenny, a i 
wcześniej bywało różnie. Jed-
nak w 1989 roku to już była 
przeszłość. W gruncie rzeczy 
tamta kampania wyborcza, 
zwłaszcza w porównaniu z 
tym dzieje się dzisiaj, była 
miła. Jedynym problem, z 
którym się stykaliśmy na Za-
mojszczyźnie były miejsca na 
organizacje spotkań. Pomaga-
li księża. Poza tym wydaje się, 
że byliśmy bardzo dobrze do 
tych wyborów przygotowani. 

Wygraliście i …
– I trzeba było podjąć 

błyskawicznie dziesiątki 
trudnych decyzji. Nie mogę 
powiedzieć, że były to decy-
zje zawsze dogłębnie przemy-
ślane i przygotowane. Często 
trzeba było je podejmować ad 
hoc. Jestem, a raczej byłem 
fizykiem, nie politykiem. Nie 
planowałem, często w trakcie 
realizacji kolejnych przedsię-
wzięć trzeba było się dostoso-
wywać. W 1989 roku inflacja 
wyniosła ponad 250% i rosła. 
Ta wartość obrazuje stan na-
szej gospodarki. Zrozumieli-
śmy, że to właśnie gospodarka 
jest naszym głównym celem. 
Na szczęście pojawił się Le-
szek Balcerowicz ze swoim 
planem.

Nie wszystkim się ten 
plan podobał. Wy sami jako 
ludzie tak blisko związani z 
Solidarnością, daleko odeszli-
ście od 21 postulatów Gdań-
skich.

– Kiedy pali się dom, ratu-
jemy go, a nie zajmujemy się 
tym co przed laty zostało za-
pisane w dokumentach. Jacek 
Kuroń, najbardziej prospo-
łecznie nastawiony człowiek 
jakiego znałem, mawiał w 

tamtym czasie: Pomagam bu-
dować kapitalizm, aby później 
móc być socjaldemokratą.

Oprócz gospodarki bły-
skawicznie zajęliśmy się 
również podzieleniem się 
władzą ze społeczeństwem. 
Z perspektywy czasu widać, 
że stworzenie samorządów z 
prawdziwego zdarzenia było 
dla kraju zbawienne. Ludzie 
odzyskali poczucie, że fak-
tycznie mogą wpływać na 

rzeczywistość.
Czy Pańskim zdaniem to 

co rozpoczęło się wszyscy 4 
czerwca 1989 sprawdziło się?

– O tak! Wspólnymi silami 
całego społeczeństwa odmie-
niliśmy kraj. Wielka w tym za-
sługa samorządów lokalnych 
i organizacji pozarządowych. 
Dzisiaj śmiało mogę powie-
dzieć, że lubię tę Polskę.  

 Marek Szpak,
 tekst nieautoryzowany
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Barbara Szubert, 
wiceprzewodniczą-
ca ZR „Solidarność” 
w Chełmie w latach 
1981-1989, dwu-
krotnie internowana 
1981-82 , w 2008 roku 
odznaczona Krzyżem 
Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski .

4 czerwca 1989 roku — 
wspomnienie

Manifestacja w obronie więźniów sumienia. Barbara Szubert i Franciszek Li-
pert na schodach gmachy odczytują zebranym tekst petycji. Czerwiec 1981 r.

Przez całe lata niezmor-
dowanie i bez chwili 

spoczynku knują, druku-
ją, kolportują, organizują 
spotkania, zebrania, od-
czyty, wszechnice, prze-
rzuty bibuły, książek, ka-
set magnetofonowych itp. 
itd. Wokół nich skupia się 
garstka działaczy , ale 
na pewno jest ich mniej 
niż funkcjonariuszy SB 
w przepastnym budynku 
milicji przy ul. Wysokiej. 
Oczywiście obydwaj są 
internowani ( tak jak i 
setka innych działaczy), 
potem obydwaj siedzą w 
więzieniach (i nie tylko 
oni), poddawani są naj-
rozmaitszym szykanom 
jak pozbawienie pracy za-
robkowej, liczne rewizje, 
szkalowania, inwigilowa-
nia, zastraszania… Piszę: 
„ich dwóch”, ale przecież 
taki los jest udziałem w 
mniejszym lub większym 
stopniu nas wszystkich, 
działaczy pierwszej „So-
lidarności”.

Bierzemy się
do roboty

I oto od dwóch miesię-
cy znów działamy legal-
nie. Jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki 
do naszej siedziby scho-
dzą się wszyscy „starzy” 
działacze, nowi, młodzież 
szkolna…Mam w pamięci 
taki obrazek: przychodzą 
trzej młodzieńcy w od-
świętnych garniturach…
prosto z matury ”już 
nam nie mogą zaszko-
dzić, jesteśmy do waszej 
dyspozycji”. Opowieści, 
wspominki - kto, kiedy i 
dlaczego a i łza się w oku 
zakręci. Sama popłaka-
łam się jak bóbr kiedy 
weszłam do lokalu, tego 
samego co w 1980 roku. 
Ale nie ma czasu na rozt-
kliwianie się! Roboty huk! 
Trzeba przygotować się 
do wyborów a liczyć na 
żadną pomoc nie może-
my, doświadczenia w tym 
temacie nie mamy żadne-
go, no chyba że w bojko-
cie dotychczasowych tzw. 
”wyborów”. Kandydatów 

Jest niedziela, o godzinie 5-tej rano już jesteśmy w siedzibie 
„Solidarności” tzn. jestem ja i Bogdan Mikus. Wszyscy pozo-
stali działacze zostali skierowani do poszczególnych Komisji 
Wyborczych: po trzech działaczy na jedną Komisję. A Komisji 
kilkadziesiąt i tylko nielicznym w kraju udało się obsadzić 
wszystkie. Należymy do tych chlubnych wyjątków, a zawdzię-
czamy to głównie Gienkowi Wilkowskiemu i Bogdanowi 
Mikusowi.

spazmów, płaczę. Za chwi-
lę drugi telefon o podobnej 
treści. Z kim podzielić się tą 
niesamowitą wiadomością, 
komu powiedzieć, kto zro-
zumie co to dla nas znaczy? 
W tym momencie dzwoni do 
mnie dziennikarz Radio Wol-
na Europa i prosi o relację z 
przebiegu wyborów. Nasze 
kontakty z RWE to osobny roz-
dział. Od 1987 roku jesteśmy 
z nimi w kontakcie, nadajemy 
bezpośrednie relacje z regio-
nu, a to dzięki temu, że pracuje 
tam Roman Żelazny nasz kole-
ga, który po internowaniu wy-
emigrował. Ale przechytrzyć 
SB, to już inna sprawa. Tele-
fony działaczy podziemnej 
„S” są na podsłuchu. Trzeba 
za każdym razem nadawać 
relacje z „nie namierzonego” 
telefonu. Kilka razy jest to te-
lefon mojej Matki , ale ten jest 
za blisko mojej osoby. Tu napo-
tykamy na niebagatelne trud-
ności, nie ma zbyt wielu chęt-
nych aby w tym nam pomóc 
, ale dajemy sobie jakoś radę 
i w RWE gościmy jako nie-
liczni z tzw. ”prowincji.” Tak 
więc podnoszę słuchawkę i bez 
namysłu głosem nabrzmiałym 
od płaczu i nadmiaru emocji 
drę się:

Wygraliśmy, wygrali-
śmy! Zwycięstwo!

– Potem budzę Bogdana: 
przyjdź natychmiast, bardzo 
ważna sprawa. Gdy się poja-
wia relacjonuję Mu co i jak, a 
ten łapie się za głowę :coś Ty 
narobiła , po dwóch telefonach 
ogłaszasz światu nasze zwy-
cięstwo?! Zwariowałaś , gdzie 
odpowiedzialność za słowo, 
rozum postradałaś ? No, sama 
nawarzyłaś piwa i teraz sama 

je wypijesz. Jak zadzwonią po-
wtórnie odszczekasz wszyst-
ko! Bogdan chodzi wściekły 
jak lew po klatce, a ja cichutko 
połykam łzy i odmawiam zdro-
waśki. Ale nie! Rozdzwaniają 
się telefony z różnych stron re-
gionu i każdy mówi to samo. 
Bogdanowi poprawia się hu-
mor, a ja jestem wniebowzięta, 
że uniknęłam kompromitacji. 
Zaczynają się schodzić nasi ko-
misjanci z wynikami wyborów, 
a także….mieszkańcy Chełma, 
którzy usłyszeli moje wołanie 
w RWE. Pełna euforia! 

Niekończące się 
święto

Z przyniesionych danych 
sporządzamy tabelę, żeby 
nie dać się wykiwać. Każdy 
opowiada swoje przeżycia, 
śmiechy, radość niesamowita. 
Każdy nowo przybyły witany 
jest głośno i z progu meldu-
je wygrana, wygrana !!! Aż 
tu zjawia się Marysia Prus i 
bodajże jako jedyna mówi, że 
w Jej komisji, a była w Nad-
leśnictwie Sobibór, przegrali-
śmy. Widząc co się u nas dzieje 
zaczyna płakać: tak mi wstyd. 
Wszyscy pocieszamy Ją: ,Ma-
rysiu przecież to nie Twoja 
wina! Ale Marysia jest niepo-
cieszona. Cały nasz lokal jest 
szczelnie wypełniony, a widok 
jest niesamowity, mężczyźni w 
odświętnych garniturach , ko-
biety w eleganckich sukniach 
siedzą teraz pokotem na pod-
łodze i nikt nie zamierza iść do 
domu. Rysiek Jara oświadcza 
poważnym tonem: „w następ-
nych wyborach wystawimy ró-
żowego słonia „ Ale dlaczego 
? Bo wygra ! pada odpowiedź. 
Dzwonię do dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Białopolu i 

składam gratulacje, że za-
trudnia w szkole Senatora, 
czyli Gienka Wilkowskie-
go. Ten zmuszony do Jego 
powtórnego zatrudnienia z 
trudem Go toleruje, ale ja 
udaję, że tego nie wiem i 
rozpływam się w pochwa-
łach :”taki zaszczyt dla 
Pana i szkoły. Gienek pro-
wadzi zajęcia, ale „dobry” 
pan dyrektor Go zwalnia 
i Gienek wkrótce pojawia 
się u nas. Wiwatom nie ma 
końca ! W tej atmosferze 
trwamy do późnych godzin 
popołudniowych 5 czerw-
ca. Zdajemy sobie sprawę, 
że jest to historyczna chwi-
la i chcemy się nią nacie-
szyć. Jeszcze nie wiemy 
jak spożytkować to zwycię-
stwo, co będzie dalej, ale 
teraz JESTEŚMY SZCZĘ-
ŚLIWI. Tak zapamiętałam 
ten dzień i jest to dla mnie 
jeden z najszczęśliwszych 
dni w życiu !

już mamy: Gienek Wilkowski 
- bo nauczyciel, bo znany w 
terenie, mecenas Eugeniusz 
Ujas – bo znany w Chełmie, 
bo prawnik (a my zielona 
masa), Andrzej Szczepkow-
ski – bo aktor, bo znane nazwi-
sko w kraju, bo warszawiak. 
Wszystko nowe, wszystko 
trudne, trzeba zdobyć ma-
szynę do pisania, powielacz, 
papier, pieniądze, pieniądze, 
pieniądze…a i jakieś biurko i 
krzesła by się przydały.

Metody
chałupnicze

Domowym sposobem ro-
bimy plakaty, rozlepiamy, a te 
w nocy są zrywane lub facho-
wo dopisywane są „dymki” z 
rzekomymi wypowiedziami 
naszych kandydatów. Na po-
wielaczu wydajemy biulety-
ny, odezwy, i rozprowadzamy 
po wszystkich zakładach 
pracy i w terenie. Zbieramy 
składki po zakładach pracy, 
w regionie na środku stołu 
stoi wielki słój, do którego 
wrzucane są datki. Trzeba 
zebrać 3 tysiące podpisów 
pod naszą listą, trzeba uświa-
domić ludziom jak głosować, 
trzeba dotrzeć na każdą wieś, 
trzeba robić zebrania, trzeba, 
trzeba, trzeba …A czasu tak 
niewiele, a „czerwoni” mają 
swoje gazety, propagandę, 
pieniądze i doświadczenie w 
manipulowaniu . A SB na-
dal węszy, nachodzi, straszy 

….Mordercza praca, tyramy 
do późnych godzin nocnych, 
bez wytchnienia, żeby później 
sobie nie wyrzucać, że coś 
zostało przeoczone, coś nie-
dopatrzone, bo drugiej takiej 
szansy może nie być.

Siedzimy
i czekamy

– Jakże tu cicho, jak pusto, 
jak spokojnie i tylko ten nie-
pokój chwytający za gardło. 
Jak tu dotrwać do zamknię-
cia lokali wyborczych kiedy 
to zacznie się liczenie głosów? 
Wszędzie mamy „ swoich” w 
Komisjach i to ze znaczka-
mi „Solidarności” w klapie i 
dodatkowo Mężów Zaufania 
.Tym razem nie dopuścimy do 
fałszerstw. Nie z nami te nu-
mery Bruner ! Około 22-giej 
wyganiam Bogdana , aby się 
przespał. Liczenie jeszcze po-
trwa, a to jest któraś noc z rzę-
du niedospana. Jestem sama, 
cisza dzwoni w uszach, nie 
mamy tu nawet radia. Około 
północy dzwonek telefonu 
zrywa mnie na równe nogi: 
wygraliśmy , wygraliśmy , 
pani Basiu wszystkie głosy 
za „Solidarnością ” wrzesz-
czy jak opętany nasz członek 
Komisji Wyborczej w ZPOW 
czyli popularnie mówiąc Wi-
niarni.

Tu radio
Wolna Europa

Jestem w szoku, dostaję 
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„Dnia 6 kwietnia 1989 r. z ini-
cjatywy przewodniczącego Re-
gionu Chełmskiego NSZZ „So-
lidarność” Bogusława Mikusa 
powstał Komitet Obywatelski 
NSZZ „Solidarność” w Chełmie.
Obrady „Okrągłego Stołu” i 
porozumienia przy nim zawar-
te stwarzają szansę początku 
przemian, szansę sposobu 
funkcjonowania państwa. Jest 
to etap przejściowy, w którym 
definiowane są na nowo za-
sady uczestnictwa w życiu pu-
blicznym. W definiowaniu tym 
opozycja chce uczestniczyć 
jawnie. Powodzenie przemian 
zależy też od czynnego udzia-
łu społeczeństwa. Najbliższy 
czas pokaże, czy wykorzystamy 

szansę „Okrągłego Stołu” i czy 
zaproszenie do dialogu podyk-
towane jest dobrą wolą ratowa-
nia Polski.
Celem Komitetu Obywatelskie-
go jest:
– pobudzenie i organizowanie 
aktywności społecznej,
– rozwijanie inicjatyw do odbu-
dowania społeczeństwa oby-
watelskiego,
– nadzorowanie realizacji umów 
zawartych przy „Okrągłym Sto-
le”,
– przygotowanie do wyborów 
przedstawicieli strony społecz-
no-opozycyjnej do Sejmu i Se-
natu na terenie województwa 
chełmskiego.
Do reprezentowania naszego 

Komitetu w Komitecie Oby-
watelskim przy Lechu Wałęsie 
upoważnia się Bogusława Mi-
kusa.
Skład Komitetu Obywatelskie-
go jest otwarty dla reprezentan-
tów poszczególnych środowisk 
województwa chełmskiego.
W skład Komitetu Obywatel-
skiego dotychczas weszli:
Bajko Zbigniew (…).
Borzęcki Jacek (…).
Czuwara Edward (…).
Duniec Adam (…).
Fert Józef (…).
Janasiak Jan (…).
Kokosiński Marek (…).
Kulesza Tadeusz (…).
Malinowski Kazimierz (…).
Masłowski Jerzy (…).

Komunikat z 6 kwietnia 1989 r. Mazurkiewicz Bogdan (…).
Michalak Lidia (…).
Michalak Jerzy (…).
Mikus Bogusław (…).
Milaszkiewicz Stanisław (…).
Milaszkiewicz Andrzej (…).
Palka Wojciech (…).
Paszkiewicz Jan (…).
Rowicki Janusz (…).
Rudzki Henryk (…).
Smagała Bolesław (…).
Szady Feliks (…).
Szczepanik Mieczysław (…).
Ujas Eugeniusz (…).
Wilkowski Eugeniusz (…).
Żórawski Piotr (…).”

Za: Informator nr 8/54 Mię-
dzyzakładowego Komitetu 
Organizacyjnego NSZZ „So-
lidarność”, Chełm, 9 kwietnia 
1989 r.

Przypomnijmy więc 
kilka faktów

4 czerwca 1989 – 
Pierwsza tura wybo-
rów parlamentarnych w 
Polsce – wybory do tzw. 
Sejmu Kontraktowego 
(druga tura odbyła się 
18 czerwca 1989). Zo-
stały przeprowadzone 
w wyniku uzgodnień 

Okrąg łego Sto łu.  W 
ich wyniku wybranych 
zostało 460 posłów na 
Sejm PRL oraz 100 se-
natorów. Trzeba pamię-
tać, że w PRL Senat zli-
kwidowano w latach 40. 
Przywrócił go Okrągły 
Stół.

By ły to  pierwsze 
częściowo wolne wy-

bory w historii Polski 
po II wojnie światowej. 
Władze komunistyczne 
Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej zagwaran-
towały sobie (PZPR, 
SD, PSL) obsadę  co 
najmniej 65% miejsc w 
Sejmie. Pozostałe man-
daty poselskie zostały 
przeznaczone dla kan-

dydatów bezpartyjnych. 
Walka o te miejsca oraz 
walka o wszystkie man-
daty senatorskie (100) 
miała charakter otwar-
ty i  demokratyczny. 
Ubiegać się o nie mogli 
reprezentanci opozycji 
demokratycznej skupio-
nej wokół NSZZ „Soli-
darność” jako Komitet 

Wybory czerwcowe
Pytając ludzi młodych o to, z czym kojarzy się im data 4 czerwca 1989 roku, często 
stykamy się ze wzruszeniem ramion i brakiem odpowiedzi. Dla pokolenia tegorocz-
nych maturzystów to po prostu jeszcze jedna data. Dla ludzi nieco starszych to jednak 
dzień, który zapoczątkował historyczny przełom. Wielu pamięta słynne słowa Joanny 
Szczepkowskiej wygłoszone w „Dzienniku Telewizyjnym”: „Proszę Państwa, 4 czerw-
ca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.” Niewielu jednak przypomni sobie, że 
jej ojciec, także znany aktor Andrzej Szczepkowski, był senatorem RP wybranym w 
dawnym województwie chełmskim.

Obywatelski przy Lechu 
Wałęsie.

Wybory te zakoń-
c z y ły  s ię  z d e c y d o -
wanym zwycięstwem 
opozycji .  Kandydaci 
wspierani  przez KO 
zdobyli wszystkie man-
daty przeznaczone dla 
bezpartyjnych, a także 
objęli 99 miejsc w Sena-
cie. Obóz PRL-owskiej 
władzy poniósł klęskę. 
W wyniku wyborów 
czerwcowych Polska 
stała się  pierwszym 
państwem tzw. bloku 
wschodniego, w którym 
przedstawiciele opo-
zycji demokratycznej 
uzyskali realny wpływ 
na sprawowanie władzy. 
Wybory te są uznawane 
za moment przełomowy 
dla procesu transforma-
cji politycznej i gospo-
darczej.

Parlamentarzyści 
wybrani w I turze 
wyborów czerwco-
wych w wojewódz-
twie chełmskim:
Sejm:
— Ujas Eugeniusz (KO)
Senat:
—  Szczepkowski  An-

drzej (KO)
—  Wilkowski Eugeniusz 

(KO)

Parlamentarzyści 
wybrani w II turze 
wyborów czerwco-
wych w wojewódz-
twie chełmskim:

Badach Tadeusz Tomasz 
(PZPR),  Karczewski 
Zygmunt Adam (ZSL), 
Zambrzycki Zdzisław 
(ZSL)

Miano Okrąg łego 
Stołu (6.02 – 5.04 1989) 
uzyska ły negocjacje 
przedstawicieli władz 
PRL, opozycji solidar-
nościowej. Zapoczątko-
wał zmiany ustrojowe 
Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, w tzw. 
wybory czerwcowe. 

Oprócz tego posta-
nowiono wówczas 
także m.in. o:
—  utworzeniu urzędu 

Prezydenta PRL,
—  zwiększeniu roli Sej-

mu RP jako naczel-
nego organu państwa 
i  l ikwidacji  Rady 
Państwa,

—  zmianie prawa o sto-
warzyszeniach, która 
umożliwiła rejestra-
cję NSZZ „Solidar-
ność”, NSZZ RI „So-
lidarność”, NZS;

—  zwiększeniu kom-
petencji  Trybuna-
łu Konstytucyjnego 
oraz Rzecznika Praw 
Obywatelskich

—  dostępie opozycji do 
mediów (np. raz w ty-
godniu półgodzinna 
audycja w TVP, re-
aktywowanie „Tygo-
dnika Solidarność”, 
powstanie dziennika 
opozycyjnego – Gaze-
ty Wyborczej).

Różne głosy na temat rocznicy 4 czerwca dało się 
słyszeć w ciągu ostatnich tygodni. Mówili o niej pra-
wie wszyscy: od lewa do prawa, od Tatr po Bałtyk. 

Padały głosy pełna uwielbienia i takie, które poddawa-
ły w wątpliwość niepokalane poczęcie IV RP. I tylko w 
Chełmie zaległa cisza. Próżno było jeszcze 3 czerwca 
szukać jakichkolwiek informacji na temat tej rocznicy w 
chełmskich mediach. Zapomniał o niej magistrat. Poru-
szeni tym dziwnym milczeniem postanowiliśmy własny-
mi siłami przypomnieć tamten czas i, a właściwie przede 
wszystkim, ludzi aktywnie zaangażowanych w tę naszą 
rewolucję 1989 roku. 
O wspomnienia i oceny tamtego okresu poprosiliśmy 
kilka ważnych dla Chełma i nie tylko postaci. Z różnych 
powodów nie wszyscy na nasza prośbę odpowiedzie-
li. Cieszy nas jednak, że 1989 rok wspominają dla nas 
wszystkich legendy chełmskiej Solidarności – Bogu-
sław Mikus i Barbara Szubert, O swoim kandydowaniu 
w czerwcowych wyborach opowiada Eugeniusz Ujas. 
Wreszcie swoimi doświadczeniami dzieli się Henryk Wu-
jec, dzisiaj doradca Prezydent RP, a w 1989 roku jedna z 
najważniejszych postaci demokratycznej opozycji.
Podjęliśmy wysiłek przygotowania tego okolicznościo-
wego wydawnictwa, ponieważ mamy pełną świado-
mość, że to dzięki zmianom, jakie po roku 1989 zaszły 
w naszym kraju organizacje pozarządowe mogą się roz-
wijać i działać na rzecz lokalnych społeczności. To dzię-
ki tamtym zmianom zyskaliśmy podmiotowość, która 
ostatnio zaowocowała przeprowadzeniem przez Komi-
tet „Nasz Chełm” inicjatywy uchwałodawczej wprowa-
dzającej budżet obywatelski w naszym mieście.


