
 

KOMITET ZE WSPOMAGANIEM 
 

13 kwietnia - wraz z 
wyznaczeniem terminu wyborów na 
4 czerwca 1989 r. - ruszył wyborczy 
zegar. Dzień później 14 kwietnia 
legnicka SB wszczęła Sprawę 
Obiektową [SO] "Parlament", której 
celem było "zabezpieczenie 
kampanii wyborczej" w 
województwie legnickim. W praktyce 
oznaczało to m.in. "rozpoznanie 
zamierzeń i inicjatyw przeciwnika 
politycznego, postaw i zachowań 
kleru, postaw członków komisji 
wyborczych i mężów zaufania, 
prowadzenie działań 
zapobiegawczych i neutralizujących 
inicjatywy przeciwnika politycznego, 
rozpoznanie i ochronę operacyjna 
kandydatów" i inne . 
 

Kampania wyborcza  
według SB (okładka teczki 

SO „Parlament” 

5 maja 1989 r. [z meldunku sygnalnego WUSW w Legnic y nr 0244/89] 
"W środowisku służby zdrowia Głogowa pozytywnie ocenia się kandydatury 
wytypowane z tego środowiska w wyborach do Sejmu i Senatu, natomiast 
kontrowersje wzbudza kandydatura Wiesława Chmielarskiego (PZPR) na 
posła do Sejmu, któremu zarzuca się niemoralny tryb życia, nadużywanie 
alkoholu." 
 
9 maja (wtorek)  
"Dzień Zwycięstwa" - grupa głogowskiej młodzieży zorganizowała w tym dniu 
happening, któremu bacznie przyglądały się służby porządku i 
bezpieczeństwa: "W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 pełniąc obowiązki 
kontrolnego RUSW śledziłem przemarsz młodych osób wchodzących w 
skład „Pomarańczowej Alternatywy” (...). Na ul. Poczdamskiej dokonałem 
zatrzymania Ob. (…), który na głowie posiadał czapkę garnizonową będącą 
na wyposażeniu żołnierzy Armii Radzieckiej. (...) Po przeprowadzonej z nim 
rozmowie dyscyplinującej oddał on wspomnianą czapkę prosząc abym nie 
powiadamiał o jego wybrykach dyrekcji szkoły. (...) Jednocześnie 
nadmieniam, że wymieniony po rozmowie bardzo był przejęty i bał się, aby 
nie powiadamiać o tym szkoły i rodziców.” 

 
 

16 maja (wtorek) 
Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej radny Stanisław 

Kochanowski zażądał "wyjaśnienia radnym sprawy kontroli osobistej 
młodzieży" przystępującej do egzaminu dojrzałości w LO. Odpowiadając na 
tę interpelację Prezydent Miasta Jacek Zieliński stwierdził, że "sprawa rewizji 
osobistej (...) jest badana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania". Pytanie 
dotyczyło zastępcy dyrektora i zarazem prezesa związku zawodowego w 
Głogowie (od 1983). Jak się okazało po latach - w 1983 r. osoba ta została 
zarejestrowana przez SB jako KO [Kontakt Operacyjny] Nr 4797 o 
pseudonimie "Helena".  

28 maja [z meldunku sygnalnego nr 0291/89] 
"W dniu 27.05 br. przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego na stadionie 
miejskim w Głogowie przedstawiono, w ramach kampanii 
przedwyborczej, z taśmy magnetofonowej charakterystyki kandydatów 
na posłów i senatorów z ramienia "S" oraz kandydaturę Wiesława 
Chmielarskiego na mandat PZPR. Zebrani w ilości ok. 1500 osób 
charakterystyki kandydatów "S" przyjęli spokojnie, natomiast przy 
prezentacji W. Chmielarskiego doszło do gwizdów. Które przerwano 
dopiero po wyłączeniu nagrania." 

 

KOMITET NAPRAWDĘ OBYWATELSKI 
23 maja (wtorek)  
W szkole muzycznej w Głogowie odbyło się 
spotkanie kandydatów "Solidarności". A. 
Kosmalski stwierdził m.in. że "w swoim 
programie wyborczym widzi potrzebę walki z 
obecnym systemem politycznym, widzi 
wprowadzenie demokratyzacji życia w kraju 
poprzez wyprowadzenie PZPR z zakładów 
pracy. Mogą iść oni do lasu, ale i tak zabraknąć 
może dla nich drzew. Tylko dwie partie weszły 
do zakładów pracy, to jest PZPR i NSDAP - 
różnica jest taka, że zdrajców drugiej osądzono 
w procesie norymberskim, a dla zdrajców z 
PZPR nie było jeszcze procesu. Przy 
kandydatach PZPR niepodana jest 
przynależność partyjna - oznacza to, że się jej 
wstydzą i uważają się za judaszów. Podał, że 
jest przeciwnikiem zapisu punktu trzeciego w 
konstytucji PRL. Za swoje wystąpienie otrzymał 
gromkie brawa." 

 
Festyn hutniczy nad Odrą 7 maja 1989 r. 

Od lewej: Przewodniczący Komitetu 
Obywatelskiego Tadeusz Bątorek, Bogusława 
Walczuk, Leokadia Kiemona. Ludzie od 
najbardziej niewdzięcznej, "czarnej roboty", ale 
to m.in. dzięki nim "Solidarność" w Głogowie 
zdominowała kampanię. 

 

19 maja 1989 r. [z meldunku sygnalnego 
WUSW w Legnicy nr 0279/89] 
"(...) S. Obertaniec wypowiedział się także, że 
sąsiadem Polski nie jest ZSRR a Białoruś, 
Ukraina i Litwa." Na pytanie: "kiedy godło 
Polski będzie miało koronę" odpowiedział: "w 
chwili obecnej jeszcze nie powinno nosić 
korony dopóki nie będzie prawdziwej wolności. 
W trakcie jednej ze swoich wypowiedzi 
Obertaniec rzucił hasło: "lepszy dentysta niż 
komunista". 
 
3 czerwca 1989 r. [z meldunku sygnalnego 
WUSW w Legnicy nr 0303/89] 
(...) W dniu dzisiejszym w Rudnej 
przewodnicz ący KO ”S” w Głogowie  [???] 
Stanisław Śnieg z samochodu marki „Nysa” 
nadaje audycję pt. „Jak skreślać komunistów, 
łącznie z piosenkami typu „Bagnet na broń, 
komunistów goń”. 

 
 

GŁÓWNI AKTORZY DRAMATU 

 
Od prawej: A. Kosmalski, A. Glapiński, S. Obertaniec, W. Papużyński 

 i prowadzący Stanisław Orzech (festyn hutniczy 7 maja) 

„4 CZERWCA 1989 ROKU 
SKOŃCZYŁ SIĘ W POLSCE 

KOMUNIZM..” 
Z mandatu 210 kandydat PZPR W. Chmielarski otrzymał  17,35%. 

W zestawieniu z kandydatami "Solidarno ści" był to pogrom.  

Kandydaci "Solidarno ści" do Sejmu uzyskali:  

Glapiński - 68,38%,  

Kosmalski - 68,45%,  

Zb. Mackiewicz - 72,39%.  

Kandydaci "Solidarno ści" do Senatu na 187 944 

oddanych głosów wa żnych:  

S. Obertaniec - 130 408  68,91 %,  

Wł. Papu żyński - 124 600  65,82 % 

Frekwencja wyniosła 62,7% w pierwszej turze i 24,9%  w drugiej. 
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