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Wo je wódz two su wal skie, utwo rzo ne ja ko jed no z 49 no wych wo je wództw w wy -
ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej z 1975 r., mia ło przede wszyst kim cha rak ter rol -
ni czy. Je go sto pień zur ba ni zo wa nia i uprze my sło wie nia był nie znacz ny. Ob szar

ten od zna czał się sła bo zor ga ni zo wa nym śro do wi skiem ro bot ni czym, dla te go też ru chy
opo zy cyj ne na tym te re nie prak tycz nie nie ist nia ły do po ło wy lat sie dem dzie sią tych1. 

Zor ga ni zo wa no tu taj dwa mię dzy za kła do we ko mi te ty za ło ży ciel skie NSZZ „So li dar -
ność” Re gio nu Ma zu ry. W paź dzier ni ku 1980 r. po wstał MKZ w Gi życ ku (z prze wod ni -
czą cym Wie sła wem Ko lan kie wi czem2), mie siąc póź niej za ło żo no MKZ w Su wał kach
(z prze wod ni czą cym Ta de uszem Ty len dą3). Od po cząt ku oba MKZ kon cen tro wa ły swo ją
dzia łal ność na róż nych płasz czy znach, gi życ ki po świę cił się in ter wen cjom, na to miast
suwal ski za jął się głów nie kon flik tem mię dzy wła dza mi wo je wódz twa a człon ka mi
„Solidar no ści” do ty czą cym no wo wznie sio ne go gma chu Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR4.
Funk cjo no wa nie w jed nym wo je wódz twie dwóch kon ku ru ją cych ze so bą cen tral
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1 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. V:
Pol ska środ ko wo -wschod nia, red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, War sza wa 2010, s. 111.

2 Wie sław Ko lan kie wicz (ur. 1947 r. w Bisz tyn ku, zm. 2003 r. w Lon dy nie), dzia łacz opo zy cji; od 1980 r.
w „So li dar no ści”, kol por ter pod ziem nej pra sy i ulo tek, współ za ło ży ciel re ak ty wo wa ne go w 1986 r. pod -
ziem ne go pi sma „Kres”, w la tach 1987–1989 czło nek „So li dar no ści Wal czą cej”, w 1988 r. aresz to wa ny,
po zdy mi sjo no wa niu TZR w lip cu 1989 r. wy stą pił z „So li dar no ści”. Zob. M. Zwol ski, Wie sław Ko lan kie -
wicz [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści. Opo zy cja w PRL 1976–1989, t. I, War sza wa 2010, s. 200. 

3 Ta de usz Ty len da (ur. 1937 r. w Su wał kach, zm. 2008 r. w Łom ży), dzia łacz opo zy cji; od 1980 r.
w „So li dar no ści”, in ter no wa ny 13 XII 1981 r., zwol nio ny w ma ju 1982 r., od 1986 r. w re dak cji pod -
ziem ne go pi sma „Kres”, od kwiet nia do lip ca 1989 r. czło nek TZR „So li dar ność”. Zob. M. Zwol ski,
Tade usz Wa cław Ty len da [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści..., t. I, s. 462.

4 Przed sta wi cie le MKZ w Su wał kach żą da li prze ka za nia go na in ne ce le spo łecz ne. Zob. Su wał ki
i wo je wódz two su wal skie (1975–1989). Wy bór źró deł, oprac. J. Scha bień ski, Su wał ki 2010, s. 21–22;
M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 115–118.



związkowych istot nie utrud nia ło bu do wa nie sil nej or ga ni za cji, któ rą sca lo no do pie ro
w kwiet niu 1981 r. i utwo rzo no MKZ Re gio nu Po je zie rze z tym cza so wą sie dzi bą w Gi -
życ ku5. Pod ko niec 1981 r. „So li dar ność” Re gio nu Po je zie rze na dal nie by ła or ga ni za cją
jed no li tą. Od po cząt ku trwał w niej kon flikt po mię dzy dzia ła cza mi z czę ści za chod niej
wo je wódz twa (Gi życ ko, Ełk, Wę go rze wo) a związ kow ca mi z Su wałk. War to za zna czyć,
że po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go w wo je wódz twie su wal skim in ter no wa no 93 dzia -
ła czy, a za tem zde cy do wa nie wię cej niż w wo je wódz twach bia ło stoc kim (58) i łom żyń -
skim (26)6. Dłu go trwa łe skłó ce nie śro do wi ska so li dar no ścio we go oraz licz ne aresz to wa -
nia po ogło sze niu sta nu wo jen ne go spo wo do wa ły dez in te gra cję pod ziem ne go śro do wi ska
opo zy cyj ne go, któ re na dłu gi okres ogra ni czy ło się głów nie do uczest nic twa we mszach
w in ten cji in ter no wa nych, na bo żeń stwach rocz ni co wych i pa trio tycz nych7. Pod ko -
niec 1985 r. w Goł da pi zo sta ła za ło żo na taj na Re gio nal na Ko mi sja Wy ko naw cza NSZZ
„So li dar ność” Re gio nu Po je zie rze8, m.in. przez Mo ni kę Bo row ską9, Wie sła wa Ko lan kie -
wi cza i Ta de usza Ty len dę. W ten spo sób wy od ręb ni ły się dwie opo zy cyj ne gru py: su wal -
ska i goł dap ska, któ re na prze ło mie lat 1988–1989 zin ten sy fi ko wa ły swo ją dzia łal ność.
To tak że okres na ra sta nia wy raź ne go kon flik tu mię dzy ty mi dwo ma śro do wi ska mi.
W stycz niu 1989 r. po wo ła no Mię dzy za kła do wą Ko mi sję Or ga ni za cyj ną „So li dar ność”
w Su wał kach. W ko lej nych mie sią cach MKO po wsta wa ły w Eł ku, Gi życ ku, Goł da pi, Au -
gu sto wie, Olec ku i Ru cia nem -Ni dzie10. Jed no cze śnie ak ty wi zo wa ło się śro do wi sko „So -
li dar no ści” Rol ni ków In dy wi du al nych pod prze wod nic twem Zdzi sła wa Wa si lew skie go11.

Prze łom w re la cjach wła dza–spo łe czeń stwo przy nio sły ob ra dy Okrą głe go Sto łu trwa ją -
ce od 6 lu te go do 5 kwiet nia 1989 r. Za pew ni ły one po now ną le ga li za cję „So li dar no ści”,
utwo rze nie Urzę du Pre zy den ta wy po sa żo ne go w sze ro kie kom pe ten cje oraz okre śli ły spo -
sób prze pro wa dze nia wy bo rów par la men tar nych. Na mo cy tych usta leń opo zy cja mogła zdo -
być w sej mie 35 proc. man da tów. Po zo sta łe 65 proc. zo sta ło za gwa ran to wa ne dla człon ków
PZPR, ZSL, SD oraz trzech pro rzą do wych or ga ni za cji ka to lic kich (Sto wa rzy sze nie Pax,
Unia Chrze ści jań sko -Spo łecz na, Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Spo łecz ny). Spo śród tych man -
da tów wy od ręb nio no 35, któ re prze zna czo no dla kan dy da tów z li sty kra jo wej. Umiesz czo -
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5 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 119–122.
6 K. Sy cho wicz, NSZZ „So li dar ność” Re gion Bia ły stok [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 45; idem,

NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie łom żyń skim – po wsta nie i dzia łal ność [w:] Opo zy cja de mo kra -
tycz na w PRL w la tach 1976–1981, red. W. Po lak, J. Ku fel, P. Ru chlew ski, Gdańsk 2012, s. 430. 

7 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 143, 147.
8 Ibi dem, s. 149–150.
9 Mo ni ka Ur szu la Bo row ska -Ko lan kie wicz (ur. 1948 r. w Stu dzian kach k. Bia łe go sto ku), dzia łacz ka

opo zy cyj na; w la tach 1971–1975 in spek tor w WSS Spo łem w Bia łym sto ku, w la tach 1975–1978 in spek -
tor w PIH w Bia łym sto ku, w la tach 1978–1985 spe cja list ka ds. kul tu ral no -oświa to wych w Ro minc kim
Kom bi na cie Rol nym w Goł da pi; od 1980 r. w „So li dar no ści”, or ga ni za tor ka i prze wod ni czą ca KZ w RKR
w Goł da pi, od sierp nia 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po je zie rze, do 1989 r. kol por ter ka pra sy pod -
ziem nej, w la tach 1983–1989 in wi gi lo wa na, prze słu chi wa na i ska zy wa na przez ko le gium ds. wy kro czeń;
od 1987 r. w „So li dar no ści Wal czą cej”, od lu te go 1989 r. prze wod ni czą ca MKO „So li dar ność” w Goł da -
pi, od kwiet nia 1989 r. prze wod ni czą ca TZR Po je zie rze, w ma ju 1989 r. otrzy ma ła peł no moc nic two L. Wa -
łę sy do od bu do wy struk tur „So li dar no ści” w woj. su wal skim; or ga ni za tor ka sprze ci wu wo bec na rzu ce nia
re gio no wi przez KO kan dy da tur do sej mu kon trak to we go; w lip cu 1989 r. wy stą pi ła z „So li dar no ści”.
Zob. M. Zwol ski, Mo ni ka Ur szu la Bo row ska [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści..., t. I, s. 61.

10 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 151–155.
11 Zdzi sław Wa si lew ski (ur. 1948 r. w Au gu sto wie), inż. rol nik; prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar -

ność” RI w Au gu sto wie. 



no na niej naj waż niej sze na zwi ska ko ali cji rzą do wej, m.in.: Mie czy sła wa Ra kow skie go, Cze -
sła wa Kisz cza ka, Sta ni sła wa Cio ska i Sta ni sła wa Ka nię12. Do dat ko wo ko ali cja mo gła po -
przeć kan dy da tów for mal nie bez par tyj nych. Po nie waż ustalo ny pod czas ob rad Okrą głe go
Sto łu po dział man da tów do ty czył tyl ko wy bo rów do sej mu X ka den cji, wy bo ry czerw co we
prze szły do hi sto rii ja ko wy bo ry do sej mu kon trak to we go. Na stęp ne wy bo ry par la men tar ne
mia ły być już w peł ni wol ne i de mo kra tycz ne. W wy ni ku po wyż szych po ro zu mień
sejm IX ka den cji 7 kwiet nia 1989 r. uchwa lił no we or dy na cje wy bor cze do dwu izbo we go
par la men tu (przy wró co no izbę wyż szą – se nat). Ter min gło so wa nia wy zna czo no na
4 i 18 czerw ca. Wy bo ry do se na tu mia ły być na to miast w peł ni de mo kra tycz ne. 100 se na to -
rów mia ło być wy bra nych w 47 okrę gach wy bor czych dwu man da to wych. Wy jąt kiem by ły
wo je wódz twa war szaw skie i ka to wic kie, któ re otrzy ma ły po trzy man da ty13.

Już w pierw szej po ło wie kwiet nia w ca łym kra ju za czę ły po wsta wać re gio nal ne ko -
mi te ty oby wa tel skie za kła da ne m.in. przez przed sta wi cie li „So li dar no ści”, „So li dar no -
ści” RI i KIK. Su wal scy dzia ła cze 10 kwiet nia 1989 r. po wo ła li Za ło ży ciel ski Wo je wódz -
ki Ko mi tet Oby wa tel ski przy Prze wod ni czą cym NSZZ „So li dar ność” Le chu Wa łę sie
w Su wał kach z prze wod ni czą cym An drze jem Wi dliń skim na cze le14. Sześć dni póź niej
goł dap ska RKW zor ga ni zo wa ła w Su wał kach Wo je wódz ki Zjazd De le ga tów, pod czas
któ re go RKW prze kształ co no w Tym cza so wy Za rząd Re gio nu Po je zie rze NSZZ „So li -
dar ność” z prze wod ni czą cą Mo ni ką Bo row ską -Ko lan kie wicz. Za ło że nie WKO „So li dar -
ność” bez przed sta wi cie li RKW z Goł da pi, a z dru giej stro ny zor ga ni zo wa nie WZD bez
udzia łu człon ków WKO da ło po czą tek otwar te mu kon flik to wi i sku tecz nie unie moż li wi -
ło po dej mo wa nie wspól nych przed się wzięć15. Sy tu ację do dat ko wo za ostrzył spór na tle
wy bo ru kan dy da tów do par la men tu po pie ra nych przez KO „So li dar ność”. Przed sta wi cie -
le TZR chcie li, aby by li ni mi wy łącz nie re pre zen tan ci re gio nu, na to miast WKO „Solidar -
ność” po sta no wił wy sta wić do wy bo rów oso by zna ne, ale spo za wo je wódz twa – Bro ni -
sła wa Ge rem ka16 i An drze ja Waj dę17. Po mi mo pro te stów TZR usta lo no, że kandyda ta mi
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12 A. Du dek, Rok 1989 w Pol sce. Źró dła prze ło mu i punk ty zwrot ne, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej” 2009, nr 5–6, s. 89; R. Ter lec ki, Miecz i tar cza ko mu ni zmu. Hi sto ria apa ra tu bez pie czeń stwa
w Pol sce 1944–1990, Kra ków 2007, s. 331.

13 Zob. Ko niec pew nej epo ki. Wy bo ry par la men tar ne 1989 r. w wo je wódz twie szcze ciń skim w do ku -
men tach, wy bór i oprac. A. Ku baj, War sza wa–Szcze cin 2010, s. 40–41; Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec
prze mian po li tycz nych w la tach 1988–1990. Re gion łódz ki, oprac. S. Pi lar ski, War sza wa–Łódź 2009,
s. XL; Wy bo ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej w do ku men tach SB, wy bór i oprac. J. Bo ro wiec,
War sza wa–Rze szów 2009, s. 23; Wy bo ry par la men tar ne w 1989 r. w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej,
red. M. Gli wa, M. Krzysz to fiń ski, Rze szów 2011, s. 9–10. 

14 Zob. pierw szą stro nę ga ze ty wy da wa nej przez Wo je wódz ki Ko mi tet Oby wa tel ski NSZZ „So li dar -
ność” w Su wał kach przed wy bo ra mi 4 VI 1989 r. w: Su wał ki i wo je wódz two su wal skie (1975–1989).
Wy bór źró deł, oprac. J. Scha bień ski, Su wał ki 2010, s. 206–207.

15 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 156.
16 Bro ni sław Ge re mek (ur. 1932 r. w War sza wie, zm. 2008 r. w Lubieniu), po li tyk; mi ni ster spraw za -

gra nicz nych w la tach 1997–2000; od 1981 r. prze wod ni czą cy Ko mi sji Pro gra mo wej, w grud niu 1981 r.
in ter no wa ny, zwol nio ny w grud niu 1982 r., od 1983 r. do rad ca TKK „So li dar ność” i L. Wa łę sy, w 1989 r.
uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu; w la tach 1989–1991 po seł X ka den cji, od 2004 r. do śmier ci po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go; na wie cach przed wy bor czych po da wa no, iż oj czym B. Ge rem ka był po woj nie
sta ro stą w Pi szu, co mia ło być pew ne go ro dza ju uza sad nie niem je go związ ku z re gio nem su wal skim. Zob.
A. Bo row ski, M. Łąt kow ska, Bro ni sław Ge re mek [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści..., t. I, s. 122–123.

17 An drzej Waj da (ur. 1926 r. w Su wał kach), re ży ser fil mo wy i te atral ny, współ twór ca pol skiej szko -
ły fil mo wej; w la tach 1989–1991 se na tor I ka den cji z li sty KO „So li dar ność”. Zob. ar ty kuł Dla cze go 
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do sej mu kon trak to we go bę dą: Bro ni sław Ge re mek i Je rzy Piet kie wicz18, a do se na tu
Andrzej Waj da i Sta ni sław Ber na to wicz19. War to za uwa żyć, że za rów no Tym cza so wy Za -
rząd Re gio nu, jak i współ dzia ła ją cy z nim dzia ła cze z Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej
kry ty ko wa li spo sób na rzu ce nia kan dy da tur i na wo ły wa li do boj ko tu wy bo rów20. Ma jo -
wa kam pa nia wy bor cza oraz spo ry w śro do wi sku skłó co nej opo zy cji przebiega ły w cie -
niu straj ków, z któ rych naj więk szy wy buchł 12 ma ja w Wo je wódz kim Przed się bior stwie
Prze my słu Mię sne go w Eł ku przy po par ciu Mo ni ki Bo row skiej -Ko lan kie wicz. Pro te stu
te go nie po par li otwar cie kan dy da ci do par la men tu, oba wia jąc się za pew ne ne ga tyw ne -
go wpły wu na wy nik wy bo rów21. 

Z in for ma cji prze sy ła nych do MSW w War sza wie wy ni ka, że za rów no wła dze, jak
i „bez pie ka” by ły prze ko na ne o nie kon fron ta cyj nym prze bie gu kam pa nii wy bor czej. Po -
nad to wy ni ki usta leń ope ra cyj nych po zwo li ły służ bom na wy su nię cie wnio sków, że opo -
zy cja roz pocz nie pro wa dze nie kam pa nii do pie ro na dwa ty go dnie przed wy bo ra mi.
Tym cza sem wszy scy kan dy da ci KO „So li dar ność”, jesz cze przed ofi cjal nym zgło sze -
niem, 3 ma ja spo tka li się z wy bor ca mi na mi tin gach zor ga ni zo wa nych w Smol ni kach
i Su wał kach22. Dzię ki ak tyw no ści kie row nictw po szcze gól nych MKO kan dy da ci stro ny
opo zy cyj nej ze bra li zde cy do wa ną więk szość pod pi sów (w gra ni cach 14–16 tys.), pod -
czas gdy kan dy da ci stro ny ko ali cyj nej od 3 do 4 tys. Osta tecz nie w wo je wódz twie su -
wal skim zgło szo no 23 kan dy da tów na po słów i 15 na se na to rów23.

Bio rąc pod uwa gę bez pre ce den so wy cha rak ter zbli ża ją ce go się wy da rze nia, SB mu -
sia ła za dbać o wła ści wą ochro nę ope ra cyj ną kam pa nii wy bor czej. Za kres i prze bieg kon -
tro li ope ra cyj nej pro ce su wy bor cze go na Su walsz czyź nie moż na prze śle dzić na pod sta wie
do ku men tów spo rzą dzo nych w ra mach SO krypt. „Par la ment” (ozna czo nej sy gna tu rą
IPN Bi 01/75, nr rej. SU -6618/89), któ rej ak ta znaj du ją się w za so bie ar chi wal nym
OBUiAD w Bia łym sto ku. „Par la ment” to jed na z wie lu po dob nych spraw obiek to wych
za kła da nych przez wy dzia ły III WUSW, ma ją cych na ce lu kon tro lo wa nie wszel kich
przed się wzięć i spraw zwią za nych z czerw co wy mi wy bo ra mi, np. w opol skim WUSW

Ge re mek i Waj da? Wo je wódz kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność” „Do bro Wspól ne” opu bli -
ko wa ny w „Ga ze cie Wy bor czej”, wy ja śnia ją cy przy czy ny umiesz cze nia na li stach wy bor czych KO NSZZ
„So li dar ność” przy L. Wa łę sie osób spo za re gio nu w: Su wał ki i wo je wódz two..., s. 208–209.

18 Je rzy Piet kie wicz (ur. 1947 r. w Eł ku), na uczy ciel hi sto rii w Szko le Pod sta wo wej nr 5 w Eł ku,
wcze śniej funk cjo na riusz SB; w la tach osiem dzie sią tych roz pra co wy wa ny przez or ga ny bez pie czeń stwa
w ra mach KE krypt. „Ce zar”; w la tach 1989–1991 po seł X ka den cji. AIPN Bi, 06/720; za pi sy ewi den -
cyj ne.

19 Sta ni sław Ber na to wicz (ur. 1910 r. w Za bo rzu, zm. 2005 r. w Giżycku), ich tio log, prof. SGGW
w War sza wie; w 1989 r. pra co wał ja ko in spek tor w Wy dzia le Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Wo je wódz -
kie go w Su wał kach, czło nek ZSL; w la tach 1989–1991 se na tor I ka den cji z li sty KO „So li dar ność”;
w wy bo rach pre zy denc kich z 19 VII 1989 r. od dał głos na gen. W. Ja ru zel skie go, co wy wo ła ło kon tro -
wer sje wśród człon ków WKO „So li dar ność” w Su wał kach.

20 Zob. druk ulot ny Pol skiej Par tii Nie pod le gło ścio wej Okręg Olsz tyń ski i Fe de ra cji Mło dzie ży
Walczą cej War mii i Ma zur roz po wszech nia ny w Su wał kach 2 VI 1989 r. w: Su wał ki i wo je wódz two...,
s. 210–211.

21 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 157.
22 AIPN Bi, 01/75, t. 3, In for ma cja o sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej wo je wódz twa su wal skie go

przed Kra jo wą Kon fe ren cją De le ga tów PZPR, 27 IV 1989 r., k. 19; ibi dem, t. 1, Cha rak te ry sty ka SO
krypt. „Par la ment”, 16 VIII 1989 r., k. 6. 

23 Ka len darz wy bor czy za kła dał przyj mo wa nie zgło szeń kan dy da tów do pół no cy 10 V 1989 r. Zob.
AIPN Bi, 01/75, t. 1, Mel du nek sy gnal ny nr 120/89, 11 V 1989 r., k. 91–92.A
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spra wie nada no krypt. „Czer wiec 89”, w Ka to wi cach – „Urna–89”, w Prze my ślu – „Cra -
tos”, w Rze szo wie – „Wy bo ry ’89”, w Sie ra dzu – „Se na tor”, na to miast w Szcze ci -
nie – „Bar wa V”24. W za so bie bia ło stoc kie go od dzia łu IPN po dob na spra wa (oprócz
su wal skiej) za cho wa ła się je dy nie dla by łe go wo je wódz twa olsz tyń skie go – krypt. „Wy -
bo ry ’89”25. 

Ce lem wszczę tej 4 ma ja 1989 r. SO krypt. „Par la ment” by ło m.in. za pew nie nie do -
pły wu in for ma cji o na stro jach, opi niach i ko men ta rzach zwią za nych z wy bo ra mi, roz -
pra co wa nie kan dy da tów na po słów i se na to rów oraz za pew nie nie ope ra cyj nej ochro ny
nad prze bie giem spo tkań przed wy bor czych z kan dy da ta mi. Dzia ła nia pod ję te w ra mach
tej spra wy mia ły za pew nić bie żą cy do pływ in for ma cji o pra cach ko mi sji wy bor czych
i wy ni kach gło so wań. Sta ra no się tak że o sys te ma tycz ne do star cza nie da nych o sy tu acji
spo łecz no -po li tycz nej i eko no micz nej kie row nic twu re sor tu i wła dzom par tyj nym wo je -
wódz twa26. 

Ob szer na SO krypt. „Par la ment” (pro wa dzo na do 19 sierp nia 1989 r.) do ty czą ca jed -
ne go z naj waż niej szych wy da rzeń po li tycz nych w 1989 r. wy da je się in te re su ją ca tym
bar dziej, że w za so bie bia ło stoc kie go od dzia łu IPN ma te ria ły do dzie jów „So li dar no ści”
i in nych ru chów opo zy cyj nych lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku są w znacz nym
stop niu wy bra ko wa ne. Po nad to dwaj głów ni kan dy da ci KO „So li dar ność” do par la men -
tu – Bro ni sław Ge re mek i An drzej Waj da – na le że li do czo ło wych po sta ci póź niej szej
sce ny po li tycz nej i kul tu ral nej. Waż ne miej sce w spo tka niach przed wy bor czych tych kan -
dy da tów zaj mo wa ły Gi by i zwią za na z ni mi spra wa osób za gi nio nych w ob ła wie au gu -
stow skiej w lip cu 1945 r.27 Kwe stia ta cie szy ła się szcze gól nym za in te re so wa niem
su wal skiej „bez pie ki” oraz cen tra li MSW w War sza wie. 

24 Zob. Z. Be re szyń ski, Służ ba Bez pie czeń stwa i po cząt ki trans for ma cji po li tycz nej w wo je wódz twie
opol skim [w:] Upa dek sys te mu ko mu ni stycz ne go na Gór nym Ślą sku. Wo kół prze mian 1989 ro ku w wo je -
wódz twie ka to wic kim i opol skim, Ka to wi ce 2010, s. 107–108; A. Dziu ba, Kam pa nia wy bor cza i wy bo ry
w wo je wódz twie ka to wic kim [w:] Upa dek sys te mu ko mu ni stycz ne go na Gór nym Ślą sku..., s. 288–289;
Wnio sek w spra wie wszczę cia SO krypt. „Cra tos” w wo je wódz twie prze my skim, 19 IV 1989 r. [w:] Wy -
bo ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej..., s. 140–141; Wnio sek w spra wie wszczę cia za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go wy bo rów do Sej mu i Se na tu PRL w wo je wódz twie rze szow skim, 30 III 1989 r. [w:] Wy bo -
ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej..., s. 190–191. Wię cej o SO krypt. „Cra tos” pro wa dzo nej przez
Wy dział III SB WUSW w Prze my ślu zob. A. Bro ży niak, Wy bo ry w 1989 r. w wo je wódz twie prze my skim
w świe tle za cho wa nych akt SB [w:] Wy bo ry par la men tar ne w 1989 r. w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej,
red. M. Gli wa, M. Krzysz to fiń ski, Rze szów 2011, s. 83–109; Plan wy ko naw czy do SO krypt. „Se na tor”
w wo je wódz twie sie radz kim, 7 V 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian..., s. 236–239; Mel -
du nek sy gnal ny nr 241/89 [w:] Ko niec pew nej..., s. 108–110. 

25 Za cho wa ne za pi sy w po mo cach ewi den cyj nych wska zu ją, że 8 V 1989 r. Wy dział III WUSW
w Bia łym sto ku wszczął SO krypt. „Ko mi tet – 89” (ma te ria ły znisz czo no), na to miast Wy dział III WUSW
w Łom ży 26 IV 1989 r. za ło żył SO krypt. „Se na tor” (ma te ria ły nie za cho wa ły się).

26 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Wnio sek o wszczę cie SO krypt. „Par la ment”, 4 V 1989 r., k. 5; ibi dem, Ana -
li za sy tu acji ope ra cyj nej i plan przed się wzięć w SO krypt. „Par la ment”, 17 V 1989 r., k. 31–34.

27 Ob ła wa au gu stow ska – so wiec ka ope ra cja woj sko wa prze pro wa dzo na w lip cu 1945 r., ma ją ca
na ce lu roz bi cie i li kwi da cję od dzia łów pod zie mia nie pod le gło ścio we go i an ty ko mu ni stycz ne go dzia ła -
ją ce go na te re nie Pusz czy Au gu stow skiej i jej oko lic. W jej wy ni ku aresz to wa no ok. 2000 osób, z któ -
rych ok. 600 zgi nę ło w nie wy ja śnio nych do dziś oko licz no ściach. W la tach osiem dzie sią tych ubie głe go
wie ku po dej rze wa no, że cia ła za mor do wa nych są po cho wa ne w zbio ro wych mo gi łach zlo ka li zo wa nych
w le sie k. Gib, jed nak eks hu ma cje z 1987 i 1989 r. udo wod ni ły, że znaj du ją się tam je dy nie szcząt ki
żołnie rzy nie miec kich. W okre sie Pol ski Lu do wej te mat ten był prze mil cza ny przez ów cze sną wła dzę.
Zob. in for ma cję Oby wa tel skie go Ko mi te tu Po szu ki wań Miesz kań ców Su walsz czy zny Za gi nio nych 
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Ak tom spraw obiek to wych wy twór ca nada wał sy gna tu rę ar chi wal ną IV, wo bec cze -
go po wyż sza spra wa otrzy ma ła sy gna tu rę: IV -74. Okład kę ozna czo no klau zu lą taj ne spe -
cjal ne go zna cze nia (z do pi sa nym od ręcz nie ozna cze niem – „0”). Wszyst kie to my zo sta ły
tak że opa trzo ne do pi skiem „E”, co kwa li fi ko wa ło je do ewa ku acji w cza sie za gro że nia
bez pie czeń stwa pań stwa lub woj ny. War to pod kre ślić, że tom I za wie ra 204 kar ty,
tom II – 260 kart, na to miast tom III – 81 kart. Naj bar dziej re pre zen ta tyw ny dla ni niej szej
spra wy obiek to wej jest tom I, któ ry – jak na ka zy wa ła teo ria i prak ty ka pra cy ope ra cyj -
nej – skła da się z czte rech czę ści i wła śnie w nim znaj du je się naj wię cej ma te ria łów o cha -
rak te rze ope ra cyj nym28. Ana li zu jąc spi sy za war to ści, moż na stwier dzić, że pierw sze trzy
czę ści I to mu wy da ją się być kom plet ne. Na to miast licz ne bra ki kart znaj du ją się w czę -
ści czwar tej. Stwier dzo no brak m.in.: ter mi na rza spo tkań kan dy da tów opo zy cji, no tat ki
służ bo wej, pi sma z MSW, cha rak te ry sty ki Toma sza Ro mań czu ka, pi sma do Wy dzia łu V
De par ta men tu VI MSW29, pi sma do pod se kre ta rza sta nu w MSW, an kie ty Tere sy Woź -
niak, an kie ty T. Ro mań czu ka. Tom II SO krypt. „Par la ment” za wie ra uchwa ły gmin nych
rad na ro do wych w spra wie po wo ła nia ob wo do wych ko mi sji wy bor czych oraz ich skład
oso bo wy, a tak że trzy eg zem pla rze ulo tek KO „So li dar ność”. Tom III oma wia nej spra -
wy róż ni się od po zo sta łych ty tu łem tecz ki: „Pod tecz ka spr[awy] ob[iek to wej] «Par la -
ment», nr ewid. 6618, iden ty fi ka tor 5405” oraz za pi sem w prze glą dzie akt, któ ry wska zu je
na to, że by ła to tecz ka Szta bu WUSW w Su wał kach po wo ła ne go 10 kwiet nia 1989 r.
(praw do po dob nie póź niej włą czo na do SO krypt. „Par la ment”, co po twier dza wcze śniej -
sza da ta na okład ce tecz ki: „20 kwiet nia 1989 r.”). Ana li zu jąc prze gląd akt to mu III,
można za uwa żyć, że wy kre ślo no z nie go oko ło dzie się ciu do ku men tów, któ re prze kwa -
li fi ko wa no, od ręcz nie do pi su jąc sym bol „BC” (do tej ka te go rii za li cza no do ku men ta cję
po moc ni czą ma ją cą krót ko trwa łe zna cze nie prak tycz ne, np. książ ki do rę czeń, ze szy ty
ewi den cji ma te ria łów itp.)30, w nie któ rych przy pad kach jed no cze śnie sku tecz nie za ma -
zu jąc ty tu ły nisz czo nych pism. W to ku tych czyn no ści z oma wia nej tecz ki wy łą czo no
oko ło 44 kart, wśród któ rych by ły m.in.: pi sma prze wod nie do na czel ni ka Wy dzia -
łu IV De par ta men tu III MSW, pi smo prze wod nie do dy rek to ra Biu ra Stu diów SB MSW,
pi smo do dy rek to ra Biu ra Stu diów SB MSW, no tat ka do ty czą ca An drze ja Waj dy31.

Spe cjal ny sztab po wo ła ny w kwiet niu 1989 r. do za bez pie cze nia ope ra cyj ne go wy -
bo rów do sej mu kon trak to we go i se na tu skła dał się z pię ciu ze spo łów, któ ry mi kie ro wa li
kie row ni cy – na czel ni cy po szcze gól nych wy dzia łów su wal skie go WUSW. Głów nym za -
da niem, ja kie po sta wio no przed szta bem, by ła „or ga ni za cja i ko or dy na cja dzia łań sił
i środ ków bez pie czeń stwa WUSW i je go jed no stek te re no wych – re jo no wych urzę dów

w lip cu 1945 r. za miesz czo ną w pod ziem nym pi śmie „Kres” nr 8 z 1987 r. w: Su wał ki i wo je wódz two...,
s. 190–193; A. Ma cie jow ska, Prze rwa ne ży cio ry sy. Ob ła wa au gu stow ska – li piec 1945 r., Bia ły stok 2010;
Ob ła wa au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór źró deł, red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, Bia ły -
stok 2010; M. Zwol ski, Ob ła wa au gu stow ska [w:] En cy klo pe dia „bia łych plam”, t. 20, red. E. Gi gi le -
wicz, Ra dom 2006, s. 65–68.

28 F. Mu siał, Pod ręcz nik bez pie ki. Teo ria pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w świe tle wy -
daw nictw re sor to wych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych PRL (1970–1989), Kra ków 2007, s. 258–259.

29 De par ta ment VI MSW – de par ta ment po wo ła ny do ży cia w li sto pa dzie 1984 r. – ostat ni w hi sto -
rii służb bez pie czeń stwa PRL, od po wia dał za ochro nę rol nic twa i le śnic twa.

30 Zob. AIPN Bi, 0044/324/6, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 VII 1985 r.
w spra wie po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, k. 11.

31 AIPN Bi, 01/75, t. 3, Prze gląd akt, k. 1–3.



spraw we wnętrz nych”32. Mia ło to za pew nić bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny
w czasie przy go to wań do zbli ża ją cych się ob cho dów świąt 1 i 3 Ma ja, trwa nia Kra jo wej
Kon fe ren cji De le ga tów PZPR oraz prze bie gu kam pa nii wy bor czej. 

Naj wię cej szcze gó ło wych in for ma cji od no śnie do kam pa nii wy bor czej by ło prze ka -
zy wa nych przez Wy dział III WUSW w Su wał kach w dzien nych mel dun kach sy gnal nych,
któ re wy sy ła no do Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW w War sza wie. Pi smo gen. Hen ry -
ka Dan kow skie go z 24 mar ca 1989 r. na ka zy wa ło spo rzą dza nie re gu lar nych mel dun ków
dzien nych za wie ra ją cych cha rak te ry sty ki kan dy da tów oraz in for mo wa nie o wszel kich
dzia ła niach i tak ty ce wy bor czej ob ra nej przez stro nę opo zy cyj ną33. War to pod kre ślić, że
już od 13 ma ja kan dy da ci KO „So li dar ność” pro wa dzi li bar dzo ak tyw ne spo tka nia z wy -
bor ca mi, nie omi ja jąc miej sco wo ści ta kich jak Au gu stów, Olec ko, Stu dzie nicz na, Sej ny,
Smol ni ki, Ełk, Szta bin, Lipsk czy Ba nie Ma zur skie. Mi tin gi przed wy bor cze by ły or ga -
ni zo wa ne m.in. w za kła dach pra cy, ko ścio łach (po za koń cze niu na bo żeństw), szko łach
i miej skich do mach kul tu ry.

Do kład ne opi sy dzia łań kan dy da tów za wie ra ją tak że pi sma spo rzą dza ne przez funk -
cjo na riu szy WUSW lub RUSW, któ rzy „za bez pie cza li” spo tka nia przed wy bor cze kan -
dy da tów34. W dzien nych mel dun kach sy gnal nych i no tat kach służ bo wych pre zen to wa no
syl wet ki przed sta wi cie li do par la men tu, re ak cje i na stro je wy bor ców, fre kwen cję w cza -
sie spo tkań oraz przy ta cza no od po wie dzi kan dy da tów na za da wa ne im py ta nia. W De -
par ta men cie III MSW opra co wa no przy kła do wy ze staw py tań, któ ry miał po sta wić
kan dy da tów w kło po tli wej sy tu acji, a tak że po znać ich opi nie od no śnie do in te re su ją cych
SB te ma tów. We dług nie któ rych ba da czy świad czy to o pró bach kontr ata ku „bez pie ki”
wobec co raz bar dziej ofen syw nych dzia łań opo zy cji35. Pod czas wie ców za rzu ca no B. Ge -
rem ko wi, „że zo stał przy wie zio ny w tecz ce” i „nie po sia da wła sne go pro gra mu wy bor -
cze go”, py ta no go o przy czy ny kan dy do wa nia po za ro dzin nym wo je wódz twem oraz
sto su nek do re je stra cji NZS. Szcze gól ne miej sce w dys ku sjach zaj mo wa ły tzw. trud ne
kwe stie do ty czą ce m.in. sto sun ku kan dy da tów opo zy cji do re sor tów si ło wych, PZPR, ka -
ry śmier ci i abor cji. Rów nie czę sto wy bor cy py ta li B. Ge rem ka o to, czy „So li dar ność”
ma swo je go kan dy da ta na pre zy den ta. Mia ło to na ce lu wy son do wa nie, czy stro na opo -
zy cyj na nie chce przy pad kiem zgło sić swo je go kan dy da ta. J. Piet kie wi cza py ta no z ko -
lei – ja ko na uczy cie la – o zda nie na te mat pry wa ty za cji szkol nic twa i do rob ku Pol ski
przez ostat nie 45 lat. A. Waj dzie za da wa no py ta nia o je go pro ble my zwią za ne z re ali za -
cją fil mu o Ka ty niu oraz je go współ pra cę z fil mow ca mi z blo ku wschod nie go. Kan dy dat
na se na to ra Sta ni sław Ber na to wicz w swo ich krót kich wy stą pie niach po ru szał głów nie
pro ble my zwią za ne z ochro ną śro do wi ska w wo je wódz twie36.

32 AIPN Bi, 360/21, De cy zja nr 06/89 sze fa WUSW w Su wał kach, 10 IV 1989 r., k. 35–36.
33 AIPN Bi, 077/3/1/d, Szy fro gram gen. bryg. H. Dan kow skie go, 24 III 1989 r., b.p. 
34 Funk cjo na riu szom SB nie za wsze uda wa ło się za cho wy wać ano ni mo wość. Zdzi sław Wa si lew ski wie -

lo krot nie „po zdra wiał” pra cow ni ków ope ra cyj nych SB, któ rzy na gry wa li spo tka nia, ży cząc im „czy tel nych
taśm”. Zob. AIPN Bi, 01/75, t. 1, Pi smo za stęp cy ds. SB RUSW w Au gu sto wie, 26 V 1989 r., k. 202–205.

35 Zob. Ze staw przy kła do wych py tań do kan dy da tów Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność” opra -
co wa ny w De par ta men cie III MSW, 16 V 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian...,
s. 258–259; A. Czy żew ski, „Chcesz mieć li pę se na to ra – od daj głos na pro fe so ra”. Wy bo ry 4 czerw -
ca 1989 ro ku z per spek ty wy Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Sie ra dzu, „Pa mięć i Spra -
wie dli wość” 2008, nr 2, s. 243–259. 

36 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Cha rak te ry sty ka SO krypt. „Par la ment”, 16 VIII 1989 r., k. 6–23. 
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„Bez pie ka” sta ra ła się tak że o wy ko na nie od po wied niej do ku men ta cji fo to gra ficz nej
spo tkań przed wy bor czych kan dy da tów37. Zda rza ły się jed nak sy tu acje, któ re zmu sza ły
de le go wa nych funk cjo na riu szy do re zy gna cji z wy ko rzy sta nia tech nicz nych środ ków ob -
ser wa cji w oba wie przed de kon spi ra cją. Ta kie zda rze nie mia ło miej sce 29 ma ja pod czas
wi zy ty B. Ge rem ka i A. Waj dy w Gi bach, gdzie od stą pio no od fo to gra fo wa nia, po nie -
waż spo tka nie od by wa ło się w wą skim gro nie osób. Nie prze szko dzi ło to jed nak funk -
cjo na riu szom au gu stow skie go RUSW w spo rzą dze niu szcze gó ło we go mel dun ku
z prze bie gu spo tka nia, z uwzględ nie niem nu me rów re je stra cyj nych obec nych po jaz dów
oraz iden ty fi ka cji oko licz nych miesz kań ców przy by łych na wiec38. 

W cen trum za in te re so wa nia „bez pie ki” by ły oso by kan dy du ją ce do par la men tu. Szy -
fro gra my Wy dzia łu III WUSW w Su wał kach prze ka zy wa ne do po szcze gól nych RUSW
na ka zu ją pil ne nad sy ła nie „wszech stron nych cha rak te ry styk ope ra cyj nych” kan dy da tów
na par la men ta rzy stów nie tyl ko ze stro ny opo zy cyj no -so li dar no ścio wej, lecz tak że ko -
ali cyj no -rzą do wej. Spo rzą dza nie pod le głym służ bom cha rak te ry styk kan dy da tów stro -
ny ko ali cyj nej, któ rych „wpi sa nie na li sty kan dy da tów i po da nie do wia do mo ści
wy bor ców mo że bu dzić za strze że nia, m.in. te go ro dza ju, że nie ma ją szans wy bo ru, nie
po sia da ją au to ry te tu w śro do wi sku, umiesz cze nie ich na li ście wy bor czej mo że wy wo -
łać róż ne go ro dza ju re per ku sje lub są do nich in ne go ro dza ju za strze że nia”, po le -
cił 2 maja 1989 r. za stęp ca sze fa SB MSW gen. Cze sław Wie jak39. W ce lu ze bra nia
ma te ria łów kom pro mi tu ją cych do ko ny wa no „spraw dzeń” wszyst kich kan dy da tów
w zbio rach kar to tecz nych wy dzia łów „C”40. Po wyż sze wy tycz ne mia ły na ce lu ochro nę
ko mi te tów wy bor czych ko ali cji rzą do wej przed wcią gnię ciem na li stę nie od po wied nich
kan dy da tów.

Naj czę ściej sto so wa ną i naj sku tecz niej szą for mą pra cy ope ra cyj nej by ło wy ko rzy sty -
wa nie oso bo wych źró deł in for ma cji. Po twier dza to ana li za i plan przed się wzięć w SO
krypt. „Par la ment”, za wie ra ją cy za pis, że Wy dział III WUSW w Su wał kach do ope ra cyj -
ne go za bez pie cze nia ak cji wy bor czej miał wy ko rzy sty wać wszyst kie OZI, tak że te po -
zo sta ją ce na sta nie in nych wy dzia łów ope ra cyj nych SB i pio nu MO41. Do za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go w ra mach SO krypt. „Par la ment” wy ko rzy sta no 12 TW wy wo dzą cych się
z róż nych śro do wisk. Dzię ki te mu „bez pie ka” mo gła kon tro lo wać na stro je pa nu ją ce
w przeded niu wy bo rów wśród miesz kań ców na ro do wo ści ukra iń skiej i li tew skiej. Wy -
ko rzy sty wa no tak że in ne źró dła in for ma cji: kon tak ty ope ra cyj ne i kon tak ty służ bo we.
Do no sy po zwo li ły okre ślić sto su nek su wal skich le ka rzy, ro bot ni ków oraz człon ków SD
do wy bra nych kan dy da tów oraz uzu peł nić ich cha rak te ry sty ki. SB wy ko rzy sta ła rów nież
swo ich in for ma to rów za trud nio nych m.in. w Urzę dzie Wo je wódz kim w Suwałkach,
Stowa rzy sze niu Pax oraz uczen ni cę li ceum ogól no kształ cą ce go w Puń sku.

37 W do ku men ta cji SO krypt. „Par la ment” nie za cho wa ły się fo to gra fie.
38 AIPN Bi, 01/75, t. 3, Pi smo in spek to ra RUSW w Au gu sto wie do na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW

w Su wał kach, 30 V 1989 r., k. 73–77; ibi dem, Szy fro gram WUSW w Su wał kach do sze fa SB gen. bryg.
H. Dan kow skie go, 2 VI 1989 r., k. 82–83.

39 AIPN Bi, 077/3/2, Szy fro gram gen. bryg. Cze sła wa Wie ja ka, 2 V 1989 r., b.p.
40 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Su wał kach, 15 V 1989 r.,

k. 115. 
41 Ibi dem, Ana li za sy tu acji ope ra cyj nej i plan przed się wzięć w SO krypt. „Par la ment”, 17 V 1989 r.,

k. 33.



Pi sma przy cho dzą ce w ko lej nych dniach z MSW za wie ra ły dal sze po le ce nia dzia -
łań, któ re mia ły na ce lu zdys kre dy to wa nie opo zy cji. Szy fro gram z 26 ma ja 1989 r. wy -
sła ny przez gen. H. Dan kow skie go do sze fów WUSW na ka zy wał w try bie pil nym
przesyła nie do gru py ope ra cyj no -szta bo wej sze fa SB ma te ria łów pro pa gan do wych
KO „So li dar ność”, po zo sta łych ugru po wań opo zy cyj nych oraz osób bez par tyj nych kan -
dy du ją cych w wy bo rach, któ re za wie ra ły by tre ści nie zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem,
mia ły by cha rak ter kon fron ta cyj ny lub wy kra cza ły by po za za sa dy usta lo ne pod czas ob -
rad Okrą głe go Sto łu. Zgro ma dzo ne ma te ria ły w for mie pla ka tów czy ulo tek mia ły być
nad sy ła ne do MSW w ce lu wy ko rzy sta nia ich w ak cji po li tycz no -pro pa gan do wej42.
W odpo wie dzi na ten szy fro gram su wal ska „bez pie ka” wy sła ła do sze fa SB MSW ulot -
ki sy gno wa ne przez Trój miej ski Od dział „So li dar no ści Wal czą cej”, któ re od na le zio no
w Su wał kach. Mia ły one for mę li stu goń cze go, w któ rym po szu ki wa no „zbrod nia rza
wo jen ne go” gen. W. Ja ru zel skie go43. W po dob nym try bie 27 ma ja 1989 r. gen. H. Dan -
kow ski po le cił sze fom WUSW gro ma dze nie wszel kich in for ma cji od no śnie do za kłó -
ceń po rząd ku pu blicz ne go (burd ulicz nych, w któ rych udział bra ły by ra dy kal ne
or ga ni za cje mło dzie żo we). Ma te ria ły fil mo we z lo kal nych ośrod ków te le wi zyj nych mia -
ły być prze ka zy wa ne spo łe czeń stwu po przez te le wi zję, przede wszyst kim w głów nych
wy da niach „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go”44. 

Ak tyw ność or ga nów bez pie czeń stwa na si la ła się wraz ze zbli ża ją cym się ter mi nem
wy bo rów. Z dniem 3 czerw ca szef WUSW w Su wał kach wpro wa dził stan pod wyż szo nej
go to wo ści we wszyst kich pod le głych mu ko mór kach i jed nost kach or ga ni za cyj nych, któ -
ry trwał do 5 czerw ca. Po nad to od 24 ma ja do 4 czerw ca 1989 r. od de le go wa no 6 funk -
cjo na riu szy z WUSW do dys po zy cji sze fa RUSW w Su wał kach. Po zwo li ło to m.in.
na wpro wa dze nie ca ło do bo wych dy żu rów grup ope ra cyj no -do cho dze nio wych oraz sko -
sza ro wa nie od dzia łów ZO MO45. Szcze gól ne za sa dy pra cy in for ma cyj nej wpro wa dzo no
w dniu pierw szej i dru giej tu ry wy bo rów, kie dy to wszyst kie wy dzia ły WUSW i RUSW
mia ły prze ka zy wać do sta no wi ska ana li tycz no -spra woz daw cze go in for ma cje co do ak -
tu al ne go sta nu bez pie czeń stwa. Sys te ma tycz ne wia do mo ści prze ka zy wa ne te le fo nicz nie
mia ły opi sy wać roz po czę cie gło so wa nia, cha rak te ry stycz ne in cy den ty oraz sza cun ko wą
fre kwen cję wy bor czą46. War to tu za zna czyć, że WKO „So li dar ność” tak że zor ga ni zo wał
spraw ną ko mu ni ka cję in for ma cyj ną z po szcze gól nych okrę gów wy bor czych. Pierw sze
nie ofi cjal ne wy ni ki gło so wań spły wa ły do WKO na bie żą co po przez nie za leż ną łącz ność
te le fo nicz ną oraz wy zna czo nych w tym ce lu ku rie rów47.

W dniu 4 czerw ca przy po par ciu 59,14 proc. oby wa te li upraw nio nych do gło so wa nia
w wo je wódz twie su wal skim man da ty uzy ska li je dy nie kan dy da ci WKO „So li dar ność”.
Jed no znacz ne zwy cię stwo stro ny opo zy cyj nej w ca łym kra ju oraz po raż ka li sty kra jo wej

42 Ibi dem, t. 3, Szy fro gram gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go, 26 V 1989 r., k. 63.
43 Ibi dem, Szy fro gram za stęp cy sze fa ds. SB WUSW w Su wał kach, 2 VI 1989 r., k. 78.
44 Ibi dem, Szy fro gram gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go, 27 V 1989 r., k. 57.
45 Zob. AIPN Bi, 360/21, De cy zja nr 022/89 sze fa WUSW w Su wał kach, 1 VI 1989 r., k. 98–99;

AIPN Bi, 01/75, t. 3, Plan or ga ni za cyj ny udzia łu funk cjo na riu szy WUSW w służ bach w dys po zy cji szefa
RUSW w Su wał kach, 24 V 1989 r., k. 51.

46 AIPN Bi, 01/75, t. 3, Szy fro gram sze fa WUSW w Su wał kach, 1 VI 1989 r., k. 72; ibi dem, Szy fro -
gram za stęp cy sze fa ds. SB WUSW w Su wał kach, 15 VI 1989 r., k. 92.

47 Ibi dem, t. 1, Mel du nek sy gnal ny nr 157/89, 2 VI 1989 r., k. 198–199; ibi dem, Mel du nek sygnal ny
nr 166/89, 5 VI 1989 r., k. 214–215.
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wy wo ła ły oba wę władz, że ogło sze nie wy ni ków wy bo rów wy wo ła spon ta nicz ne de mon -
stra cje spo łecz ne. W wy ni ku tych nie po ko jów 7 czerw ca na te re nie ca łe go kra ju wpro -
wa dzo no ko lej ny stan go to wo ści, któ ry trwał do 23 czerw ca48. 

No tat ki służ bo we spo rzą dza ne przez funk cjo na riu szy SB mię dzy pierw szą a dru gą
tu rą wy bo rów opi su ją na stro je i re ak cje lo kal nej spo łecz no ści na prze bieg kam pa nii wy -
bor czej i jej wy ni ki. Szcze gól nej kry ty ce pod da no spo sób pro wa dze nia kam pa nii wy bor -
czej przez stro nę rzą do wą: „W śro do wi skach ro bot ni czych [...] i in nych do brze
usto sun ko wa nych do par tii i rzą du wy stę pu ją ne ga tyw ne wy po wie dzi i dys ku sje na te -
mat pro pa gand pro wa dzo nych przez par tię i «So li dar ność». Ro bot ni cy twier dzą wprost,
że par tia z pro pa gan dą wy szła za póź no, «tuż przed wy bo ra mi» [...], że pra cow ni cy ko -
mi te tów [wo je wódz kich PZPR] w ogó le nie do cie ra li do śro do wisk wiej skich i ro bot ni -
czych i nie uświa da mia li oby wa te li o wy bo rach. Nie do cie ra li szcze gól nie do śro do wisk
na uczy cie li, woj ska itp. – jak to czy ni ła «So li dar ność» – to mię dzy in ny mi przy czy ni ło
się do te go, że wy bo ry zo sta ły prze gra ne”49. Od no to wy wa no tak że ni kłe za in te re so wa -
nie elek to ra tu ko lej ną tu rą wy bo rów, pro gno zu jąc ni ską fre kwen cję. 18 czerw ca przy
23,6 proc. fre kwen cji od by ła się dru ga tu ra wy bo rów, dzię ki któ rej na sej mo wych ła wach
mia ło za siąść dwóch kan dy da tów z ra mie nia PZPR: To masz Ro mań czuk i Te re sa Woź -
niak oraz Mi chał Gór ski – przed sta wi ciel ZSL, ofi cjal nie po pie ra ny przez NSZZ RI „So -
li dar ność” Re gion Po je zie rze50. 

Su wal ską SO krypt. „Par la ment” pro wa dzo no do 19 sierp nia 1989 r. Stąd za wie ra
ona tak że do ku men ty do ty czą ce jed nej z naj waż niej szych kwe stii obo zu rzą dzą ce go
po dru giej tu rze głosowania, ja ką był wy bór gen. W. Ja ru zel skie go na pre zy den ta PRL.
SB mi mo klę ski wy bor czej nie mia ła za mia ru tra cić kon tro li nad klu czo wy mi wy da rze -
nia mi dla pań stwa. Wręcz prze ciw nie, jej dzia ła nia kon cen tro wa ły się na wspar ciu rzą -
do we go kan dy da ta na pre zy den ta. Słu ży ła te mu in struk cja gen. H. Dan kow skie go
z 26 czerw ca 1989 r., któ ra na ka zy wa ła „w try bie pil nym nad sy ła nie cha rak te ry styk ak -
tu al nie wy bra nych po słów i se na to rów bę dą cych taj ny mi współ pra cow ni ka mi oraz osób,
z któ ry mi był utrzy my wa ny okre so wy kon takt ope ra cyj ny”. W od po wie dziach na le ża ło
uwzględ nić sto pień po wią za nia par la men ta rzy stów z „bez pie ką”, dys po zy cyj ność w re -
ali za cji za dań oraz ugru po wa nie po li tycz ne, któ re re pre zen to wa li. Zgod nie z tym po le -
ce niem oso by te na le ża ło wy co fać z ewi den cji ope ra cyj nej – co nie ozna cza ło prze rwa nia
kon tak tu ope ra cyj ne go. Po ło żo no na cisk, aże by wszel ki mi in ny mi dzia ła nia mi jesz cze
sil niej po wią zać je z SB, tak aby by ły „bar dziej dys po zy cyj ne w re ali za cji za dań”51. Mia -
ło to po zwo lić „bez pie ce” na utrzy ma nie związ ków z wy bra ny mi par la men ta rzy sta mi,
roz po zna nie ich po glą dów oraz wspie ra nie kan dy da tu ry gen. Ja ru zel skie go. Wo bec zbli -
ża ją ce go się dnia wy bo ru pre zy den ta in struk cje nad cho dzą ce z MSW na ka zy wa ły: „By -
ło by bar dzo wskazane, aby na sze źró dła od dzia ły wa ły rów nież w tym kie run ku
na in nych. Te go ty pu sugestie na le ży prze ka zy wać w spo sób sub tel ny i tyl ko oso bom

48 AIPN Bi, 360/21, De cy zja nr 024/89 sze fa WUSW, 6 VI 1989 r., k. 76–77. Zob. A. Du dek, Re gla -
men to wa na re wo lu cja. Roz kład dyk ta tu ry ko mu ni stycz nej w Pol sce 1988–1990, Kra ków 2004, 
s. 318–319.

49 AIPN Bi, 01/75, t. 1, No tat ka służ bo wa por. Sta ni sła wa Zy skow skie go, 10 VI 1989 r., k. 231–232.
50 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka SO krypt. „Par la ment”, 16 VIII 1989 r., k. 22–23; M. Zwol ski, NSZZ „So -

li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 157.
51 AIPN Bi, 077/3/3/d, Pi smo gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go, 26 VI 1989 r., b.p.



w peł ni god nym za ufa nia”52. Zgro ma dze nie Na ro do we 19 lip ca wy bra ło gen. W. Ja ru -
zel skie go więk szo ścią jed ne go gło su. Nie wąt pli wie po moc ne w tym wy bo rze by ło po -
par cie Sta ni sła wa Ber na to wi cza, se na to ra Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne go
z wo je wódz twa su wal skie go. Jak du że zna cze nie ode gra ły w tym przy pad ku przy to czo -
ne po wy żej in struk cje, po twier dza za pis z cha rak te ry sty ki se na to ra Ber na to wi cza
z 25 lip ca: „S. Ber na to wicz bar dzo li czy się ze zda niem swo jej żo ny, któ ra jest od nie -
go młod sza o pięć lat. Przed Zgro ma dze niem Na ro do wym dro gą po śred nią do tar li śmy
do żo ny Ber na to wi cza, któ ra w roz mo wie z «M» oświad czy ła, że nie wy obra ża so bie
in nej kan dy da tu ry na pre zy den ta PRL, jak gen. W. Ja ru zel skie go”53. 

Zda niem funk cjo na riu szy pro wa dzą cych SO krypt. „Par la ment” stro na opo zy cyj na
bez wąt pie nia by ła le piej przy go to wa na do prze pro wa dze nia kampanii, a swo ich kan dy -
da tów za pre zen to wa ła sze rzej i w bar dziej atrak cyj ny spo sób54. W do ku men tach koń czą -
cych pro wa dze nie spra wy nie za war to jed nak żad nej pró by oce ny po li tycz nych
kon se kwen cji czerw co wych wy bo rów. Ogra ni cze nie się prak tycz nie do ko lej ne go sta ty -
stycz ne go uję cia wy ni ków gło so wań w po szcze gól nych okrę gach oraz do po da nia fre -
kwen cji wy da je się ty po wym dla mel dun ków koń czą cych spra wy obiek to we zwią za ne
z wy bo ra mi do sej mu kon trak to we go55.

Za cho wa na do ku men ta cja SO krypt. „Par la ment” ujaw nia za kres za in te re so wa nia
i od dzia ły wa nia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji na naj waż niej sze wy da rze nia po li tycz -
ne w 1989 r. w wo je wódz twie su wal skim. Re ali za cja ce lów, któ re za kła da ły wszczę cie
spra wy obiek to wej do ty czą cej wy bo rów do par la men tu, by ła moż li wa m.in. po przez wy -
ko rzy sta nie oso bo wych źró deł in for ma cji, kon tak tów ope ra cyj nych czy ob ser wa cji ze -
wnętrz nej. Kie run ki dzia łań ope ra cyj nych wy zna cza ne by ły w in struk cjach i pi smach
nad sy ła nych z cen tra li MSW. Wszel kie czyn no ści kon tro l ne pod ję te w ra mach spra wy
krypt. „Par la ment” mia ły słu żyć in wi gi la cji nie tyl ko kan dy da tów stro ny opo zy cyj nej,
lecz tak że przed sta wi cie li re pre zen tu ją cych par tie ko ali cji rzą do wej, a in for ma cje, któ re
po cho dzi ły z prze pro wa dza nych przez SB dzia łań ope ra cyj nych, mia ły słu żyć „zmak sy -
ma li zo wa niu” wy ni ku wy bor cze go PZPR i jej ko ali cjan tów.

52 Szy fro gram gen. bryg. H. Dan kow skie go w spra wie pod ję cia dzia łań uła twia ją cych wy bór
gen. W. Ja ru zel skie go na Urząd Pre zy den ta PRL, 8 VII 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze -
mian..., s. 373. 

53 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Szy fro gram sze fa WUSW w Su wał kach do dy rek to ra De par ta men tu III MSW
w War sza wie gen. bryg. Krzysz to fa Maj chrow skie go, 25 VII 1989 r., k. 249.

54 Ibi dem, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej, 19 VIII 1989 r., k. 254–255.
55 Zob. A. Czy żew ski, op. cit., s. 258; Mel du nek koń co wy, 21 VI 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa

wo bec prze mian..., s. 356–358; Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej kryp to nim „Cra tos”,
9 VIII 1989 r. [w:] Wy bo ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej..., s. 188–189.
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