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MAGDALENA LESIŃSKA
Uniwersytet Warszawski

CZAS PRZEŁOMU, CZAS PODZIAŁÓW
– POLSKA EMIGRACJA A WYBORY 1989 ROKU1

A Time of Breakthrough, A Time of Divisions: Polish Emigration
and the 1989 Elections

This article discusses the participation of Poles residing abroad during 
the parliamentary elections in 1989. It presents legal problems related 
to the organization of the elections outside the country, the campaign, 
fi nal results, as well as consequences for Poles living abroad. This paper is 
based on original documents found in the Archives of the President of the 
Republic of Poland, the Archives of the Senate, the Archive of the Ministry 
of Foreign Affairs and the Institute of National Remembrance, as well as 
interviews with Polish emigrants, who experienced the 1989 elections while 
living abroad. The analysis of primary sources indicates that the 1989 
elections instigated large-scale mobilization of existing organizations and 
the emergence of new leaders, as well as the emergence of strong divisions 
in attitudes towards the Round Table negotiations, the elections and the 
participation of Poles living abroad during the elections. Moreover, the 
results of the elections abroad were surprising both for the government and 
the opposition.

WSTĘP

Wybory do Sejmu i Senatu PRL w czerwcu 1989 roku uważa się 
symbolicznie za początek polskiej transformacji. Mimo że nie były one 
w pełni wolne – istniały obawy sfałszowania ich wyników, gdyby oka-

1 Tekst powstał na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu sfi nanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-
2011/03/D/HS5/01055.
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zało się, że nie spełniałyby one oczekiwań obozu rządzącego – to były 
pierwsze od przeszło 40 lat wybory, w których mogła wziąć udział 
opozycja. Jak pokazała historia, miały one przełomowe znaczenie dla 
Polski i całego regionu: były pierwszym krokiem do powstania rządu 
Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera 
w całym bloku wschodnim. 

Literatura dotycząca okresu Okrągłego Stołu i wyborów 1989 roku 
jest niezwykle bogata. Liczne monografi e, analizy i opracowania opi-
sują dokładnie przygotowania władzy i opozycji do wyborów, ich or-
ganizację, przebieg kampanii wyborczej, przedstawiają szczegółowe 
wyniki glosowania oraz dalsze losy parlamentu i rządu. Nie poświęca-
ją jednocześnie zbyt wiele uwagi przebiegowi wyborów poza granicami 
kraju i udziałowi w nich Polaków przebywających na emigracji. 

Temat ten zainspirował mnie podczas badań dotyczących partycy-
pacji wyborczej Polaków za granicą w wyborach krajowych w latach 
1989–2011. W swoim projekcie badawczym nie planowałam pierwot-
nie zajmować się w sposób szczególny wyborami 1989 w roku, gdyż 
z racji specyfi ki zasad, według których były organizowane, uczestni-
ków oraz czasu, w jakim się odbyły, trudno je prosto porównać z wy-
borami mającymi miejsce w późniejszym okresie. Zmieniłam jednak 
pierwotne plany pod wpływem rozmów, jakie prowadziłam z działacza-
mi polonijnymi, w których wątek mobilizacji środowisk emigracyjnych 
w 1989 roku pojawiał się często i towarzyszyły mu silne emocje. Do-
datkowym impulsem był brak bliższych informacji na temat organiza-
cji tych wyborów poza granicami kraju i ich wyników, który uświado-
miłam sobie poszukując ich w powszechnie dostępnych źródłach. 

Główne pytania badawcze, na jakie starałam się znaleźć odpo-
wiedź podczas badań źródłowych, dotyczyły kwestii organizacji wy-
borów za granicą, przebiegu kampanii wyborczej, stosunku polskiej 
emigracji do sytuacji w kraju i wyborów, a także wyników głosowania 
w obwodach utworzonych poza krajem. Sformułowałam je następu-
jąco: jakie stanowisko wobec wyborów czerwcowych zajęły polskie 
środowiska emigracyjne? Czy nastąpiła – podobnie jak w kraju – ma-
sowa mobilizacja na rzecz wyborów i poparcia kandydatów opozy-
cyjnych? Czy instytucje odpowiedzialne za organizację wyborów pró-
bowały w jakikolwiek sposób utrudniać oddanie głosu obywatelom 
polskim mieszkającym za granicą? Jak liczne były głosy oddane poza 
krajem i czy miały wpływ na ogólny wynik wyborów? 

Bazę źródłową artykułu stanowią dokumenty ze zbiorów Archi-
wum Prezydenta RP, Archiwum Senatu RP, Archiwum Ministerstwa 
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Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej, w których od-
byłam liczne kwerendy w okresie od marca 2014 do listopada 2015, 
w tym protokoły i stenogramy obrad Państwowej Komisji Wyborczej, 
protokoły wyborcze z obwodowych komisji wyborczych utworzonych 
za granicą, materiały wyborcze, opracowania i notatki przygotowy-
wane przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) 
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) dotyczące środowisk 
emigracyjnych w okresie kampanii wyborczej i samych wyborów 
w 1989 roku, a także wywiady przeprowadzone z działaczami polo-
nijnymi będącymi aktywnymi uczestnikami wyborów czerwcowych 
za granicą. 

Artykuł składa się z trzech głównych części. W pierwszej omó-
wione są rozwiązania prawne oraz kwestie sporne związane z orga-
nizacją wyborów za granicą w praktyce, w tym dotyczące tworzenia 
spisu wyborców i obwodów głosowania, ich lokalizacji oraz szacun-
kowe dane o głosujących poza krajem. Cześć druga dotyczy procesu 
mobilizacji polskiej emigracji w okresie kampanii wyborczej na rzecz 
wsparcia opozycji w kraju i kandydatów Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” oraz udziału obywateli polskich przebywających za gra-
nicą w głosowaniu, a także pojawienia się podziałów w środowiskach 
emigracyjnych związanych z poparciem lub bojkotem ustaleń Okrą-
głego Stołu, a w konsekwencji wyborów kontraktowych. W trzeciej 
części omówione są wyniki wyborów w obwodach głosowania utwo-
rzonych za granicą, które okazały się zaskakujące zarówno dla obozu 
władzy, jak i środowisk solidarnościowych. 

WYBORY 1989 ROKU: PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PRAWNE 
I ORGANIZACJA WYBORÓW POZA GRANICAMI KRAJU 

Kompromis wypracowany przy Okrągłym Stole zakładał kontrak-
tową formułę wyborów do obu izb parlamentu, w tym 65% miejsc 
w Sejmie zostało zagwarantowanych dla przedstawicieli władz, a wal-
ka o pozostałe miejsca w Sejmie (161 na 460) i wszystkie miejsca 
w Senacie (100) miała odbyć się na demokratycznych wolnych za-
sadach. Wyborcy oddawali swój głos na: 1) posłów z listy krajowej 
(zawierającej nazwiska 35 kandydatów do Sejmu reprezentujących 
obóz władzy), 2) posłów wybieranych w okręgu wyborczym (formalnie 
bezpartyjnych) oraz 3) senatorów. Szczególną wagę miała rywalizacja 
o miejsca w Senacie, odbywająca się na zasadach otwartej konfron-
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tacji przedstawicieli władzy i opozycji, był to zatem prawdziwy test 
poparcia przez polskie społeczeństwo jednej lub drugiej strony2. 

Obwody głosowania utworzone za granicą wchodziły w skład 
okręgu wyborczego nr 1 właściwego dla dzielnicy Warszawa-Śród-
mieście. Oznaczało to, że wszyscy wyborcy głosujący poza krajem 
(z wyjątkiem obwodów utworzonych na polskich statkach) głosują 
na listę właściwą dla tego okręgu. Okręg Warszawa Śródmieście był 
jednym ze 108 okręgów wyborczych utworzonych podczas wyborów 
w 1989 roku, w związku z tym wygrana w tym okręgu była dla obu 
obozów – władzy i opozycji – przede wszystkim sprawą prestiżową. 
Należy jednak pamiętać, że głosy oddane za granicą mogły okazać się 
przeważające dla wyników wyborów w tym okręgu, gdyż liczbę osób 
zarejestrowanych w krajowym spisie wyborców jako uprawnionych 
do głosowania w okręgu Warszawa Śródmieście szacowano na około 
140 tys., jednocześnie szacunki MSZ wskazywały, że w samych USA 
do urn może udać się ponad 130 tys. osób. Warunkiem, by głosy zza 
granicy miały realny wpływ na wynik w okręgu warszawskim, była 
zatem mobilizacja polskiej emigracji i jej masowy udział w wyborach.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Ordynacja wyborcza do Sej-
mu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej X kadencji na lata 1989–1993 
(art. 19) stwierdzała, że można tworzyć obwody głosowania dla oby-
wateli polskich przebywających za granicą. Mając świadomość wagi 
wyborów 1989 roku, instytucje administracji centralnej przywiązy-
wały dużą uwagę do ich organizacji. Główną rolę pełniła w tym pro-
cesie Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). W okresie od 20 kwietnia 
do dnia wyborów 4 czerwca odbyło się osiem jej posiedzeń, w tym 
przynajmniej dwa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, na których omawiano kwestie związane z organizacją 
wyborów poza granicami kraju. 

Minister Spraw Zagranicznych był odpowiedzialny za wyznaczenie 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, a także określenie w rozpo-
rządzeniu sposobu sporządzania spisów wyborczych za granicą3. We-
dług rozporządzenia, spis wyborców obejmował obywateli polskich 
posiadających prawo wybierania, którzy byli pracownikami polskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych 
placówek, przebywających za granicą na podstawie delegacji służbo-

2 P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Instytut 
Pamięci Narodowej, Warszawa 2012, s. 78. 

3 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Ordynacja do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej X kadencji, na lata 1889–1993. Dz. U. 1989, nr 19, poz. 102.
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wych, wykonywali pracę na podstawie umów międzynarodowych lub 
kontraktów oraz członków rodzin przedstawicieli wyżej wymienio-
nych grup4. Obejmował on także tych obywateli polskich przebywa-
jących za granicą, którzy posiadali prawo wybierania i zgłosili odpo-
wiedni wniosek o umieszczenie ich w spisie wyborców. 

Przyjęte warunki rejestracji wyborców, którzy chcieli oddać swój 
głos w obwodach utworzonych za granicą, można określić jako bardzo 
liberalne. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców za granicą mógł 
być zgłoszony nawet w dniu wyborów. Zgodnie z zaleceniami Depar-
tamentu Prawno-Traktatowego MSZ obywatele polscy, którzy zgłosili 
wniosek o umieszczenie w spisie wyborczym, powinni posiadać jaki-
kolwiek dokument świadczący o posiadaniu przez nich obywatelstwa 
polskiego niezależnie od daty wydania i ważności tego dokumentu. 
W przypadku obywateli nie posiadających takiego dokumentu, fakt 
posiadania przez nich obywatelstwa polskiego mógł zostać poświad-
czony przed komisją wyborcza przez dwóch wiarygodnych świadków5. 

Siedziby obwodów głosowania ustanowiono na postawie propozy-
cji kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów kon-
sularnych, z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań prawnych, 
lokalowych oraz wielkości skupisk obywateli polskich6. Z powodów 
uwarunkowań prawnych obowiązujących w niektórych państwach 
nie zorganizowano wyborów w Szwajcarii, z kolei w RFN mogli w nich 
uczestniczyć formalnie tylko pracownicy placówek dyplomatycz-
nych7. Oprócz siedzib polskich placówek dyplomatycznych, zalecano 
ich kierownikom zorganizowanie obwodów głosowania także w tych 
miejscowościach, które są znacznie oddalone od placówek, ale gdzie 
przewiduje się udział powyżej 200 potencjalnych wyborców. Zrezyg-

4 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie 
spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą.

5 Instrukcja nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie 
przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu i Senatu PRL, Archiwum Senatu RP. 

6 Protokół nr 6/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 18 maja 1989, 
Archiwum Prezydenta RP. 

7 W przypadku RFN ofi cjalna zgoda władz niemieckich odnosząca się do organizacji 
wyborów dotyczyła jedynie pracowników placówek i osób służbowo zatrudnionych na tere-
nie RFN. Jednak brak ofi cjalnego sprzeciwu wobec możliwości głosowania innych obywateli 
polskich przebywających na terenie RFN została przez MSZ zinterpretowana jako „milcząca 
zgoda” na udział w wyborach także innych osób, które pojawią się w siedzibie komisji wy-
borczej w celu udziału w wyborach. Ustalono zatem, że komisje wyborcze będą zezwalać 
takim osobom na udział w wyborach, ale nie będzie żadnej ofi cjalnej akcji informacyjnej 
o możliwości głosowania. Jak podsumował to przedstawiciel MSZ „o ile oni [władze RFN] 
nam pozwolili w sensie nieofi cjalnym, to nie można czynić z tego sprawy ofi cjalnej”. Ste-
nogram z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 26 maja 1989 r., Archiwum 
Prezydenta RP. 
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nowano z organizowania obwodów głosowania w krajach, gdzie prze-
widywana liczba wyborców będzie mniejsza niż 20 (z tego powodu 
nie utworzono ich m.in. w Kostaryce)8. 

Podczas posiedzenia PKW w dniu 18 maja 1989 roku, w którym 
uczestniczył także przedstawiciel MSZ, członkowie Komisji podnie-
śli kwestię niewystarczającej liczby obwodów głosowania w krajach 
o licznej populacji obywateli polskich, zwłaszcza w USA, Wielkiej 
Brytanii, Francji czy Niemczech. Wskazywali oni m.in. na szokują-
ce dysproporcje między państwami w liczbie wyborców przypadającą 
na obwód głosowania: w Jugosławii planowano utworzyć trzy obwody 
przy szacowanej liczbie 600 osób zainteresowanych udziałem w wy-
borach, podczas gdy w USA trzy obwody miały obsłużyć 131 tys. 
osób, a w Wielkiej Brytanii planowano zorganizować dwa obwody dla 
24 tys. wyborców. Protokoły z posiedzeń PKW wskazują jednoznacz-
nie, że przedstawiciele Komisji starali się wywrzeć nacisk na MSZ, 
aby zwiększyć liczbę obwodów za granicą w tych krajach, gdzie liczba 
Polaków była wysoka i można było spodziewać się dużego zaintereso-
wania udziałem w wyborach. Stanowisko Komisji było jasne: 

[…] należy zrobić wszystko, żeby nie narazić się na zarzut, żeśmy tym ludziom 
[wyborcom przebywającym za granicą – przyp. M.L.] uniemożliwili głosowanie. 
Jest to bardzo ważne ze względu na ogólny trend przemian w naszym kraju9.
 
MSZ broniło się przed tymi zarzutami, wskazując na ograniczenia 

formalne związane z sytuacją prawną i negatywnym stanowiskiem 
władz w danym kraju10. Uzasadniano, że z założenia siedziby obwo-
dowych komisji tworzy się jedynie w miejscach eksterytorialnych lub 
będących w wyłącznym władaniu polskich przedstawicielstw dyplo-
matycznych, takich jak ambasady, konsulaty lub przedstawicielstwa 
handlowe, oraz tam, gdzie istnieją zorganizowane zbiorowiska pol-
skich pracowników. Stąd dużą liczbę obwodów utworzono w takich 
krajach, jak NRD, ZSRR, Czechosłowacja, Libia czy Irak, gdzie prze-
bywali pracownicy kontraktowi wysyłani przez państwowe przedsię-
biorstwa (przede wszystkim na zagraniczne budowy). 

8 Szyfrogramy MSZ dotyczące wyborów 4 czerwca 1989 r. (http://www.msz.gov.pl/pl/
ministerstwo/historia/wydarzenia/wybory_1989, 14 marca 2016).

9 Stenogram z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 18 maja 1989, Ar-
chiwum Prezydenta RP.

10 Stenogram z posiedzenia PKW w dniu 26 maja 1989 r., Archiwum Prezydenta RP. 
MSZ wystosowało m.in. zapytanie do Departamentu Stanu USA o możliwość utworzenia 
dodatkowych obwodów głosowania poza placówkami dyplomatycznymi, odpowiedź była ne-
gatywna. 
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Dokumenty źródłowe wskazują na to, że przedstawiciele władzy 
obawiali się protestów przed i po wyborach w sytuacji, kiedy oka-
że się, że nie wszyscy chętni będą w stanie oddać głos z powodów 
technicznych – zbyt małej liczby komisji obwodowych oraz stano-
wisk do oddania głosu. W szczególności obawiano się ich ze strony 
przedstawicieli organizacji polonijnych w USA11. W tym okresie bo-
wiem władzom PRL bardzo zależało na ociepleniu relacji ze Stana-
mi Zjednoczonymi. W wyniku nacisków ze strony członków PKW 
na MSZ zdecydowano się na utworzenie dodatkowych siedmiu obwo-
dów głosowania: w Berlinie Zachodnim, Kolonii, Londynie, Paryżu, 
Nowym Jorku, Chicago oraz Canberrze12. Pierwotnie obwodów głoso-
wania za granicą miało być 198, ale ostatecznie utworzono ich 205 
w 44 krajach. Najwięcej w ZSRR (37), Czechosłowacji (31), NRD (28), 
Libii (16), Bułgarii (12) i na Węgrzech (9), dużo mniej w krajach za-
chodnich: USA (5), RFN (4), Francji (4), Kanadzie (3) Australii (2) 
i Wielkiej Brytanii (3). 

W celu zwiększenia przepustowości lokalów wyborczych rozwa-
żano także inne rozwiązania, np. utworzenie dodatkowych punk-
tów głosowania w ramach jednej komisji obwodowej poza budyn-
kami placówek dyplomatycznych czy wydłużenie czasu głosowania 
na półkuli północnej do dwóch dni (w związku z różnicą czasu wybo-
ry mogłyby rozpocząć się tam dzień wcześniej, a zakończyć zgodnie 
z polskim czasem). Obie propozycje uznano jednak jako niezgodne 
z obowiązującym prawem13. Minister Spraw Zagranicznych wystoso-
wał dyrektywę do szefów placówek z poleceniem zorganizowania tylu 
kabin w lokalach wyborczych, ile technicznie będzie to możliwe, oraz 
przygotowania się do utworzenia dodatkowych stanowisk głosowania 
ad hoc, gdyby w dniu wyborów ich liczba okazała się niewystarczają-
ca14. Wydano także instrukcję adresowaną do placówek w USA, że je-
żeli po północy nadal będzie kolejka chętnych do udziału w wybo-
rach, to głosowanie należy przedłużyć do czasu, aż wszyscy oddadzą 
głos. Planowano także zorganizowanie ciągłego dyżuru specjalnego 
zespołu roboczego ds. organizacji wyborów za granicą w czasie trwa-

11 Ibidem.
12 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych nr 12 z dnia 24 maja 1989 r., Archiwum 

Senatu RP.
13 Ibidem.
14 Do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie napływały alarmujące glosy 

od mężów zaufania za granicą o możliwych problemach ze zbyt małą liczbą kabin i stolików 
ze spisem wyborców. Pod ich wpływem Komitet wystosował w tej sprawie ofi cjalne pismo 
do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 26 maja 1989, Archiwum Senatu RP. 
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nia głosowania, który mógłby reagować na bieżąco na wszelkie prob-
lemy zgłaszane przez pracowników placówek. 

Kolejnym problemem był druk i transport kart wyborczych do ko-
misji obwodowych zlokalizowanych za granicą. Był on przedmiotem 
żywiołowej dyskusji z udziałem przedstawicieli PKW i MSZ na wspól-
nym posiedzeniu w dniu 18 maja 1989 roku. W związku z tym, 
że karty wyborcze miały być wydrukowane na kilka dni przed wy-
borami mogły zostać dostarczone wyłącznie do polskich placówek 
dyplomatycznych w krajach ościennych oraz tam, gdzie w krótkim 
czasie może dotrzeć kurier z przesyłką dyplomatyczną. Jednocześnie 
uznano druk w drukarniach za granicą poza placówkami za możli-
wy, acz niepożądany. Ostatecznie PKW przyjęła propozycję MSZ, 
by na podstawie wzoru przesłanego placówkom przygotować je na fo-
tokopiarkach dostępnych w ambasadzie pod nadzorem członków ko-
misji wyborczych. Ostatecznie oryginalne karty wydrukowane w kra-
ju udało się dostarczyć do 192 obwodów w 34 krajach15. 

Wielką niewiadomą była liczba polskich obywateli za granicą, 
którzy mogli stawić się w dniu wyborów przy urnach, także dlate-
go, że można było dokonać wpisu na listy wyborców tuż przed gło-
sowaniem. MSZ próbowało określić liczbę potencjalnych wyborców 
na podstawie wydanych paszportów konsularnych i krajowych. We-
dług szacunków Ministerstwa wynosiła ona ok. 900 tys. osób, w tym 
byli to pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, konsular-
nych, delegatur i spółek oraz członkowie ich rodzin (ok. 8 tys.), ro-
botnicy na budowach wysyłani w ramach kontraktów zbiorowych 
(43 869), specjaliści na kontraktach indywidualnych (ok. 8 tys.), oby-
watele polscy na delegacjach krótkoterminowych (ok. 10 tys.), oby-
watele polscy przebywający za granicą czasowo, w tym krótkotermi-
nowo i turystycznie (150 tys.), przedłużający swój pobyt (ok. 402 tys.) 
oraz obywatele polscy na paszportach konsularnych (280 877)16. 
MSZ oceniało, że spośród nich ok. 120 tys. osób weźmie udział w wy-
borach, w tym wszyscy pracownicy placówek oraz robotnicy kon-
traktowi17. MSZ oszacowało także liczbę potencjalnych wyborców 

15 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych dla Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
24 maja 1989 r., Archiwum Prezydenta RP. Ostatecznie jedynie w placówkach znajdujących 
się w dziesięciu krajach drukowano karty wyborcze na miejscu: Albanii, Argentynie, Austra-
lii, Chinach, Iranie, Japonii, Jordanii, KRLD, Kuwejcie i Wietnamie.

16 Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. uwarunkowań i prze-
widywanego udziału środowisk polonijno-emigracyjnych w wyborach do Zgromadzenia Na-
rodowego 31 maja 1989, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU 0049/1/19.

17 Ibidem.
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w poszczególnych krajach: 33 tys. w Czechosłowacji, 53 tys. w NRD, 
7 tys. w Bułgarii, 40 tys. w ZSRR, 15–20 tys. na Węgrzech; w przy-
padku krajów zachodnich szacunki te wspominały o 131 tys. wybor-
cach w USA, 23 tys. w Wielkiej Brytanii, 40 tys. we Francji18. 

Oczekiwano znacznie wyższej frekwencji niż w poprzednich wy-
borach. Jednocześnie wskazywano na następujące czynniki, jakie 
mogłyby mieć wpływ na liczbę wyborców głosujących za granicą, 
w tym: znaczne odległości między miejscami zamieszkania poszcze-
gólnych osób a punktami wyborczymi, skuteczność oddziaływania 
„emigracyjnej i krajowej propagandy” w środowiskach polonijnych, 
ograniczenia formalne obowiązujące w innych państwach (np. w RFN 
obowiązywał zakaz organizowania kampanii wyborczej przez obce 
przedstawicielstwa), jak i tradycyjna obawa lub niechęć powszechna 
w środowiskach emigracyjnych przed przybyciem do polskiej placów-
ki konsularnej19. 

Przyjęte zasady prawne dotyczące wyborów, a także działania 
najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za ich organizację poza 
krajem wskazują jednoznacznie, że organy władzy nie zamierzały 
utrudniać Polakom przebywającym za granicą udziału w wyborach. 
Dokumenty archiwalne potwierdzają znaczącą rolę PKW w procesie 
organizacji wyborów w 1989 roku. Ostatecznie wprowadzono bardzo 
liberalne zasady wpisywania na listy wyborców za granicą, wydano 
polecenie zorganizowania jak największej liczby kabin i przedłużania 
czasu głosowania w sytuacji, kiedy po zakończeniu ofi cjalnego czasu 
pracy komisji nadal będzie kolejka chętnych do oddania głosu. Pod-
jęto także starania stworzenia większej liczby obwodów głosowania 
w krajach zachodnich, wydano dyrektywę adresowaną do konsulów 
tworzących komisje wyborcze o włączaniu do ich składu mężów za-
ufania delegowanych przez Komitet Obywatelski „Solidarność” oraz 
inne organizacje opozycyjne. Można oczywiście zastanawiać się nad 
powodami stanowiska przyjętego przez przedstawicieli władzy, czy aż 
tak wierzyli oni w swoją wygraną, czy też mieli nadzieję na niską fre-
kwencję wśród Polaków głosujących za granicą, a może obawiali się 
negatywnej reakcji rządów państw zachodnich? Zapewne wszystkie 
wyżej wymienione czynniki miały na nie swój wpływ. 

18 Stenogram z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 26 maja 1989 roku, 
Archiwum Prezydenta RP. Zob. też tabekę 2 poniżej. 

19 Ibidem. 
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MOBILIZACJA I PODZIAŁY W ŚRODOWISKU
POLSKIEJ EMIGRACJI W OKRESIE WYBORÓW 1989 ROKU

Negocjacje prowadzone przez opozycję przy Okrągłym Stole oraz 
decyzja o przeprowadzeniu kontraktowych wyborów wymusiła na Po-
lakach przebywających na emigracji, w tym na przedstawicielach or-
ganizacjach polonijnych, zajęcie stanowiska wobec wydarzeń w kraju 
oraz podjęcie decyzji o udziale w wyborach lub ich bojkocie. Obrady 
Okrągłego Stołu i ich konsekwencje okazały się silnym czynnikiem 
mobilizującym środowiska polskiej emigracji, jednocześnie głęboko 
je podzieliły20. Cześć starszej emigracji politycznej („niepodległościo-
wej”), a także niektórzy przedstawiciele „Solidarności” przebywający 
na emigracji byli przeciwni jakimkolwiek negocjacjom opozycji z wła-
dzą, a tym samym wyborom kontraktowym. 

Mary P. Erdmans, na podstawie analizy organizacji polonijnych 
w USA, wyróżniła trzy stanowiska polskiej emigracji wobec wybo-
rów czerwcowych21. Pierwsze reprezentowali ci, którzy byli przeciw-
ni wyborom, a tym samym udziałowi w nich polskich emigrantów. 
Ich argumenty opierały się na stwierdzeniu, że wybory te nie są wol-
ne, a opozycja, decydując się na uczestnictwo w nich, i to na warun-
kach dyktowanych przez władze, będzie postrzegana jako legitymi-
zująca działania rządu oraz współodpowiedzialna za głęboki kryzys 
społeczno-gospodarczy mający miejsce w kraju. W USA przeciwko 
wyborom występowały takie organizacje, jak Committee on Behalf 
of Free Elections in Poland czy Pomost – Polish American Conserva-
tive Organization, których głównymi postulatami były w pełni wol-
ne wybory i wycofanie wojsk radzieckich z Polski22. Odrębne stano-
wisko prezentowali ci, którzy wspierali działania opozycji w kraju, 
ale nie zgadzali się na udział w wyborach Polaków mieszkających 

20 W swoich meldunkach pracownicy placówek dyplomatycznych informowali centralę 
w Warszawie o aktywizacji środowisk emigracyjnych popierających opozycję. W związku 
z wyborami w niektórych krajach utworzone zostały lokalne struktury działające na rzecz 
krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”: w Nowym Jorku – Społeczny Komitet 
Wyborczy „Solidarności”, w Sztokholmie – Komitet Obywatelski „Solidarności”, w Kopenha-
dze Komitet Obywatelski „Solidarność”, w Chicago Niezależny Komitet Wyborczy „Solidar-
ności”. Według autorów meldunków, „przedstawiciele tradycyjnych organizacji polonijnych 
upatrywali w tych zachowaniach pewne zagrożenie dla własnego obszaru wpływów i działa-
nia”. Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca reakcji środowisk 
polonijnych na przebieg i wyniki wyborów w Polsce z dnia 30 czerwca 1989, Instytut Pamię-
ci Narodowej, sygn. BU 0049/1/19. 

21 M.P. Erdmans, Opposite Poles: Immigrants and Ethnics in Polish Chicago 1976–1990, 
Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1998, s. 197.

22 Ibidem, s. 205.
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w USA, gdyż, według nich, winni są oni lojalność państwu, które 
ich przyjęło, szczególnie ci, którzy przyjęli amerykańskie obywatel-
stwo, nie powinni głosować w polskich wyborach23. Takie stanowisko 
przyjął m.in. Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA), który początko-
wo przyjął pozycję wyczekującą i dopiero w kwietniu, kiedy zauważo-
no żywiołową aktywizację Polaków w USA w odpowiedzi na sytuację 
w kraju, zaangażował się w działania wspierające opozycję w kra-
ju w przygotowaniu się do wyborów. Jednocześnie jednak Kongres 
przez długi czas nie podejmował działań mających na celu mobiliza-
cję Polaków na emigracji do udziału w wyborach. Dopiero tuż przed 
dniem wyborów, powołując się na słowa Lecha Wałęsy i stanowisko 
Kościoła katolickiego, wystosował apel do Polaków, którzy nie posia-
dali amerykańskiego obywatelstwa, zachęcając ich do głosowania24. 
Trzecią postawę reprezentowali ci, którzy wspierali i wybory, i udział 
w nich Polaków przebywających na emigracji. Do organizacji, które 
zajęły takie stanowisko należały m.in. Solidarity Election Committee 
czy Brotherhood of Dispersed Solidarity Members. 

Przedstawiony wyżej podział był widoczny także wśród środowisk 
emigracyjnych w innych krajach25. Rada Naczelna Polskich Organi-
zacji w Australii określiła wybory czerwcowe jako:

[...] prowokacyjną akcję, jaką z całą premedytacją ukartował reżym komuni-
styczny w Polsce, wymierzając cios w niepodległościową emigrację w Wolnym 
Świecie. Rząd PRL przewiduje udział Polonii w najbliższych wyborach do Sej-
mu. Jest to próba wmanipulowania emigracji w proces uwierzytelnienia ko-
munistycznej władzy26. 

23 Ibidem, s. 205–209. Autorka zwraca uwagę, że jedną z najważniejszych kwestii 
w dyskursie dotyczącym udziału w wyborach czerwcowych: kto powinien, a kto może gło-
sować. Wiązała się ona z dylematami wokół obywatelstwa, lojalności i tożsamości, gdzie 
rysował się wyraźnie podział na, z jednej strony, polskich emigrantów w USA, z drugiej 
– Amerykanów polskiego pochodzenia (posiadających obywatelstwo amerykańskie). Dyle-
mat ten był przedmiotem wielu artykułów publikowanych na łamach polskojęzycznej prasy 
w USA. Wydaje się, że tocząca się żywa dyskusja wokół niego miała realne przełożenie na 
indywidualne decyzje o udziale w wyborach. Według wyników sondażu przeprowadzonego 
przez M.P. Erdmans wśród Polaków głosujących w Chicago (próba: 464 osoby) tylko 3,6% 
z nich miało amerykańskie obywatelstwo. 

24 Ibidem, s. 200–201.
25„Kampania wyborcza przeprowadzona o takim zasięgu była dużym aktem mobilizacji 

aktywności społecznej Polonii na rzecz Kraju. W wyborach wzięło udział więcej ludzi niż 
jest zrzeszonych w polskich organizacjach w całej Australii […] Zintegrowało to wiele śro-
dowisk społecznych w poszczególnych miastach. Pogłębiło jednak różnice między częścią 
przywódców polonijnych wywodzących się ze starszej emigracji a nową falą skupioną wokół 
działalności Biura Informacyjnego NSZZ Solidarność w Australii”. Notatka NSZZ Solidar-
ność Information Bureau in Australia: „Informacja o organizacji kampanii wyborczej i prze-
biegu wyborów w obwodzie wyborczym 4Z”, Archiwum Senatu RP. 

26 Oświadczenie Prezydium Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii w sprawie 
udziału Polonii Australijskiej w wyborach do Sejmu PRL, Archiwum Senatu RP.
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Zwracano uwagę, że ogromna większość obwodów głosowania 
za granicą została utworzona na terenie krajów komunistycznych, je-
dynie niewielką ich część utworzono w krajach zachodnich: 

Wyborcy z terenu krajów bloku wschodniego to pracownicy placówek dyplo-
matycznych i wysłani na rządowe kontrakty członkowie nomenklatury par-
tyjnej, jak również podatni na manipulację, wydelegowani tam pracownicy, 
korzystający z przywileju intratnej posady. Ci na pewno są zainteresowani 
w utrzymaniu status quo i dlatego będą w większości głosowali na Urba-
na. Nawet jeśli przyjmiemy, że w 20 obwodach znajdujących się w krajach 
Wolnego Świata 100% wyborców opowie się za kandydatem opozycji, cyfry 
wskazują, że Urban wygra przeważającą ilością głosów. Złudzeniem jest więc, 
że głosy Polonii w Wolnym Świecie będą miały jakikolwiek wpływ na wyniki 
w tej rozgrywce27. 

Argumenty, jakie wysuwano przeciwko zaangażowaniu się pol-
skich emigrantów w wyborach, dotyczyły także kwestii ich lojalności 
wobec idei niepodległej Polski z jednej strony, a z drugiej – wobec 
ich nowej ojczyzny:

Gdyby Polonia dała się omamić i wzięła udział w nadchodzących wyborach 
do Sejmu PRL byłoby to szczytowym osiągnięciem reżymu komunistyczne-
go w walce z niepodległościową postawą emigracji. […] Jak można pogodzić 
udział w tych wyborach ze statusem uchodźcy politycznego, na jakim przyje-
chała tu ogromna większość emigrantów ostatniej fali? Wszak władza, która 
była bezpośrednim powodem opuszczenia przez nich ojczyzny, ma zagwa-
rantowane zwycięstwo. Pójście do PRL-owskiej urny wyborczej Polaków za-
mieszkałych na stałe w Australii lub Australijczyków polskiego pochodzenia 
jest równoznaczne z podpisaniem przez nich aktu lojalności wobec komuni-
stycznej władzy w Polsce, a równocześnie nieuczciwością i brakiem lojalności 
wobec Australii, naszej przybranej ojczyzny28.

Udziałowi polskich emigrantów w wyborach sprzeciwiał się także 
Rząd RP na Uchodźstwie oraz prezydent Kazimierz Sabbat. W swoim 
oświadczeniu wydanym w Londynie 10 maja 1989 roku polski rząd 
w Londynie podkreślił swoją rolę jako strażnika idei niepodległościo-
wych oraz wyraził brak zaufania do władz w kraju. Wybory czerwco-

27 Ibidem.
28 Ibidem. Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii wydało podobny w tre-

ści komunikat, w którym apelowało o „nieangażowanie się w akcję propagandową, która 
nie tylko gwarantuje zwycięstwo w wyborach władzy komunistycznej, lecz także stwarza 
w oczach Wolnego Świata pozory współpracy Polonii z reżymem komunistycznym […] nas 
Polaków w Wolnym Świecie obowiązuje nie tylko lojalność wobec kraju osiedlenia, ale prze-
de wszystkim lojalność wobec ideałów, którym zawsze służymy, tj. wolność i niepodległość 
dla umęczonego Narodu Polskiego. Nie dajmy się wciągać w manipulację wyborczą zmierza-
jącą do legalizacji dominacji reżymu komunistycznego w Polsce”. Archiwum Senatu RP.
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we określono jako niebezpieczeństwo osłabienia, a nawet zniszczenia 
obozu niepodległościowego na obczyźnie: 

Doświadczenia Mikołajczyka i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeszło 
40 lat temu i „Solidarności” blisko 8 lat temu, utwierdzają nas w przeko-
naniu, że komunistom nie należy wierzyć. Zachodzi obawa, że nawet przy-
obiecane, częściowo wolne, wybory do Sejmu i pozornie całkowicie wolne wy-
bory do Senatu mogą być sfałszowane bądź utrudnione […] Wobec takich 
niebezpieczeństw Rząd RP na Uchodźstwie, będący strażnikiem suwerenności 
i praw narodu polskiego do wolności i pełnej demokracji, poczytuje za swój 
obowiązek, aby ostrzec niepodległościowe uchodźctwo przed nawoływaniami 
do wzięcia udziału w czerwcowych wyborach i fi nansowanym poparciem akcji 
przedwyborczej. Ostrzegamy zwłaszcza przed udziałem w głosowaniu, orga-
nizowanym dla emigracji przez konsulaty PRL. Jest to groźna próba znisz-
czenia niepodległościowego uchodźstwa. Ostrzegamy również przed udziałem 
w zbiorkach pieniężnych organizowanych w tym celu przez czynniki nieodpo-
wiedzialne i niekontrolowane przez polityczną emigrację29. 

Jednocześnie jednak w dalszej części tego oświadczenia zna-
lazło się wezwanie do pomocy i poparcia dla „Solidarności” i jej 
kandydatów, w tym do przekazywania datków na Fundusz Pomocy 
Krajowi, zarządzany przez rząd emigracyjny. Stanowisko Rządu RP 
na Uchodźstwie wzbudziło wiele kontrowersji i głosów przeciwnych 
w polskich środowiskach emigracyjnych30.

Wyjaśniając negatywne stanowisko wobec udziału w wyborach 
reprezentowane przez Rząd na Uchodźstwie i podzielane przez część 
polskich elit emigracyjnych, należy zwrócić uwagę na trzy kwestie, 
które mogły mieć na nie zasadniczy wpływ: 1) brak dobrej orienta-
cji środowisk emigracyjnych w dynamicznie zmieniającej się sytua-
cji politycznej w kraju, 2) nieufność w stosunku do przedstawicieli 
władz PRL, ale także opozycji (z liderami „Solidarności” tak w kraju, 
jak i za granicą rząd w Londynie nie utrzymywał regularnych kon-
taktów, nie wspominając już o współpracy), 3) obawa przed utratą 

29 Oświadczenie Rządu RP na Uchodźstwie „Emigracja niepodległościowa wobec wybo-
rów w PRL” opublikowane zostało przez polskojęzyczną prasę wydawaną w Londynie, m.in. 
w „Dzienniku Polskim” 13 maja 1989, Archiwum Senatu RP. 

30 „Mimo podjętych działań dyscyplinujących, stanowisko rządu londyńskiego zostało 
krytycznie przyjęte przez większość Polonii brytyjskiej. Nastąpiła ostra polaryzacja stano-
wisk. Młodzi działacze opowiadają się za zmianą taktyki, tj. nawiązaniem kontaktów z insty-
tucjami i organizacjami krajowymi, z nadzieją na rozeznanie wpływów i możliwości oddzia-
ływania. Negatywnie do zawartego porozumienia przy Okrągłym Stole ustosunkowały się 
także niektóre organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Należy jednak 
podkreślić, że także w tych środowiskach zawarcie porozumienia spowodowało nasilenie się 
głosów co do konieczności przewartościowania stanowiska wobec kraju”. Notatka informa-
cyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Reakcje Polonii wobec zakończenia obrad Okrą-
głego Stołu”, 18 maja 1989, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU 0449/1/19.
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pozycji politycznej jako ośrodka władzy, którego wyjątkowy status 
wynikał z zachowania ciągłości z władzami II RP i wciąż silnych tra-
dycji niepodległościowych. 

Stanowisko krytyczne wobec postanowień Okrągłego Stołu domi-
nowało także w polskiej prasie wydawanej w Londynie i Paryżu. Arty-
kuły potępiające udział przedstawicieli „Solidarności” w rozmowach 
z władzami PRL ukazywały się m.in. na łamach londyńskiej „Rzecz-
pospolitej” oraz „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” czy pa-
ryskiej „Kultury”31. Po stronie zwolenników „Solidarności” i wyborów 
czerwcowych znaleźli się tacy prominentni przedstawiciele polskiej 
emigracji, jak Jan Nowak Jeziorański i Marek Łatyński (pełnią-
cy funkcję szefa Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa), Bolesław 
Wierzbiański (redaktor „Nowego Dziennika”, jednego z najważniej-
szych polskich tytułów prasowych wydawanego w USA) czy Zbigniew 
Brzeziński (były doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa na-
rodowego USA)32. Podział na zwolenników i przeciwników Okrągłego 
Stołu i wyborów czerwcowych wśród przedstawicieli elit emigracyj-
nych, jak i zwykłych obywateli przebywających poza krajem był za-
tem bardzo wyraźny i głęboki. 

Przeciwnicy udziału polskich emigrantów w wyborach wskazywali 
na brak realnego wpływu opozycji na system decyzyjny i polityczny 
w kraju nawet w sytuacji, gdyby jej przedstawiciele zajęli wszystkie 
miejsca przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. W odpowiedzi, 
Komitet Obywatelski „Solidarność” w odezwie skierowanej do wspól-
noty polskiej na świecie zwracał uwagę na to, że pomimo braku zdol-
ności sformowania rządu czy wyboru własnego prezydenta:

[...] niezależna mniejszość w parlamencie […] będzie jednak prawomocnie 
i głośno wyrażać wolę społeczeństwa polskiego. Będzie kontrolować rząd. Bę-
dzie chronić inne niezależne instytucje: związki zawodowe, stowarzyszenia 
obywatelskie, wolność prasy, niezawisłość sądów. Będzie mobilizować opinię 
publiczną w Kraju i na świecie33.

Przedstawiciele „Solidarności” mieli świadomość, że udział w wy-
borach polskiej emigracji ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju 
sytuacji w kraju oraz samej opozycji. Poparcie dla Okrągłego Stołu 

31 A. Friszke, Życie polityczne emigracji 1945–1990. Wydawnictwo Znak, Warszawa 
1999, s. 464–467.

32 Zbigniew Brzeziński, odpowiadając na pytanie o dylemat związany z poparciem 
czy bojkotem wyborów kontraktowych, powiedział, że „lepsze 35 procent demokracji niż 
zero demokracji”, „Gazeta Wyborcza”, 29 maja 1989. 

33 Odezwa Do wspólnoty polskiej na świecie!, Archiwum Senatu RP. 
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i zaangażowanie środowisk emigracyjnych miało przede wszystkim 
funkcję legitymującą działania podejmowane przez „Solidarność”, 
a także ważną wymowę wizerunkową oraz praktyczną – datki ma-
terialne oraz „twarda” waluta płynąca zza granicy miały niecenioną 
wartość, zwłaszcza podczas intensywnej i szeroko zakrojonej kampa-
nii wyborczej, która miała trwać zaledwie dwa miesiące (od zakoń-
czenia obrad Okrągłego Stołu do dnia wyborów). 

Opozycja, oceniając swoje szanse w wyborach, realnie obawia-
ła się przegranej swoich kandydatów w obwodach zagranicznych, 
w tym „najbardziej zagrożony jest bezpartyjny mandat do Sejmu”34. 
Zwracano uwagę na dużą dysproporcję pomiędzy liczbą obwodów 
utworzonych w krajach zachodnich i krajach bloku wschodniego, 
gdzie głosować miał głównie personel dyplomatyczny i pracownicy 
kontraktowi:

Sytuacja jest trudna, gdyż budowy eksportowe to środowiska izolowane, po-
datne na wszelkiego rodzaju dezinformacje i manipulacje. Z drugiej strony 
duże zarobki (czasem 10 razy większe niż w Kraju) i silna zależność od arbi-
tralnych decyzji administracyjnych, które bez żadnych uzasadnień mogą po-
zbawić intratnej pracy, powodują, że środowiska te są bardzo podatne na na-
wet subtelne formy presji35. 

Obawiano się także fałszerstw wyborczych, gdyż mężowie zaufa-
nia delegowani przez opozycję mieli się pojawić tylko w nielicznych 
komisjach obwodowych za granicą. W celu zniwelowania wpływu po-
wyższych czynników, które zidentyfi kowano jako osłabiające pozycję 
kandydatów solidarnościowych, wzywano ofi cjalnie do zwiększenia 
liczby obwodów w takich krajach jak USA czy Kanada, a także podję-
to aktywne działania na rzecz zapewnienia obecności przedstawicieli 
opozycji w komisjach wyborczych za granicą36. Spodziewano się, że 
„z zachodu napłynie zaledwie kilkadziesiąt tysięcy głosów”37.

Komitet Obywatelski „Solidarność” wystosował specjalną odezwę 
wzywającą do udziału w wyborach. Była ona skierowana do wszyst-
kich obywateli polskich przebywających poza krajem, do organiza-

34 Notatka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, „Wybory za granicą – informacja”, 
18 maja 1989, Archiwum Senatu RP. 

35 Ibidem.
36 Ibidem, „[…] w większości krajów demokratycznych zaproponowani przez nas ludzie 

zostali włączeni do składu komisji wyborczych […] w pozostałych krajach komunistycznych 
i arabskich – udało nam się zgłosić kandydatów tylko do nielicznych komisji w NRD i Cze-
chosłowacji. Pozostaje osiemdziesiąt procent obwodów zagranicznych, do których będziemy 
się starali wysłać mężów zaufania naszych kandydatów na posłów i senatorów”. 

37 Ibidem. 
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cji i przywódców polonijnych, do prasy i duszpasterzy działających 
na emigracji, a także do pracowników będących na zagranicznych 
kontraktach. Warte odnotowania jest to, że zawierała ona akapit 
adresowany bezpośrednio do Polek, które zostały potraktowane przez 
autorów odezwy jako główne przedstawicielki rodzin mające zdolność 
do mobilizacji pozostałych członków do udziału w wyborach38. 

W praktyce działania wspierające udział polskiej emigracji w wy-
borach w 1989 roku były przede wszystkim podejmowane przez or-
ganizacje polonijne oraz działaczy solidarnościowych przebywających 
na emigracji, a nie opozycję w kraju39. Główne działania organizacji 
polonijnych skupiły się na zbieraniu środków fi nansowych i material-
nych, które były następnie przekazywane do kraju w celu wsparcia 
struktur opozycyjnych oraz na organizowaniu akcji informacyjnych 
i mobilizujących emigrantów do udziału w wyborach40. Były one pro-
wadzone przez organizacje, którzy już wcześniej były zaangażowane 
w działalność pomocową dla opozycji w kraju, szczególnie w USA41. 
Tam datki na kampanię wyborczą „Solidarności” były zbierane 
na specjalnie utworzony w tym celu Fundusz Wyborczy Solidarności, 
zarządzany przez Kongres Polonii Amerykańskiej42, do którego dołą-

38 Odezwa Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, „Do wspólnoty polskiej na świe-
cie!”, Archiwum Senatu RP: „Wzywamy Polaków na całym świecie do przyjścia nam z po-
mocą: obywateli polskich do udziału w tych wyborach, wszystkich – do udzielenia nam 
poparcia, przekazywania informacji, mobilizowania opinii publicznej. Wzywamy wszystkie 
organizacje emigracyjne i Przywódców Emigracji do podjęcia niezbędnego wysiłku. Wzywa-
my prasę polonijną do poparcia i rozpowszechnienia tego apelu. Prosimy gorąco wszystkich 
duszpasterzy na emigracji o przyjście nam z pomocą, o apel do serc i sumień w imię wiary, 
która kształtowała świadomość narodową i broniła pokoleń Polaków, wezwanie do ofi ar-
ności na rzecz narodowej sprawy. Wzywamy wszystkie Polki, aby nie tylko wypełniły obo-
wiązek udziału w wyborach, ale by mobilizowały do tego także swoje rodziny […] Wzywamy 
polskich robotników i pracowników przebywających na kontraktach zagranicznych, wzy-
wamy wasze rodziny do oddania swoich głosów na kandydatów Komitetu Obywatelskiego 
«Solidarność»!” 

39 M.P Erdmans, Recent Political Action on Behalf of Poland: The Interrelationships 
among Polonia’s Cohorts 1978–1990, w: H. Znaniecka-Lopata, Polish Americans, Trans-
actions Publishers, New Brunswick – London 1994, s. 233.

40 Ordynacja wyborcza nie regulowała zasad fi nansowania kampanii wyborczej, w tym 
nie wspominała o ograniczeniach w korzystaniu ze źródeł zagranicznych, co pozwalało opo-
zycji na korzystanie zgodnie z prawem ze środków zebranych w ramach Funduszu Wybor-
czego Solidarności poza granicami kraju. 

41 Zob. D.E. Pienkos, For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Po-
land’s Behalf 1863–1991, Boulder, East European Monographs; H. Znaniecka-Lopata, 
Polish Americans...

42 „Jeszcze nie jest za późno! Nie zwlekajmy i pospieszmy z datkami na zwycięstwo 
wyborcze Solidarności w Polsce. Zwycięstwo. które z czasem doprowadzi do suwerennej de-
mokratycznej i wolnej Polski, o co należy się nie tylko modlić, ale i walczyć, a przynajmniej 
wspierać!” Fragment ulotki wzywającej do przekazywania datków na rzecz kampanii wybor-
czej Solidarności, zbiory Archiwum Senatu RP. 
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czyły się inne organizacje wspierające opozycję, m.in. Brotherhood of 
Dispersed Solidarity Members43. W okresie przedwyborczym powsta-
wały także inicjatywy celowe, powołane do realizacji jednego kon-
kretnego zadania – wsparcia fi nansowego i organizacyjnego opozycji 
w kraju, np. Fair Elections in Poland, Inc. (korporacja utworzona przez 
amerykańskich prawników polskiego pochodzenia) czy Solidarity Elec-
tion Committee; obie zakończyły swoją działalność po wyborach44. 

Jedną z głównych przesłanek środowisk polonijnych w USA, któ-
re popierały udział w wyborach, była chęć manifestacji zaangażowa-
nia polskiej emigracji w sprawy kraju, w tym podkreślenia jej roli po-
litycznej: 

Chodziło o to, żeby zmobilizować mieszkającą tu Polonię […] To miała być 
demonstracja […], bo ze względu na różnicę czasu my głosowaliśmy tutaj 
w sobotę, kiedy głosowanie [w kraju] odbywało się w niedzielę. W związku 
z tym było wiadomo, że kiedy ludzie – Polacy – pójdą i zaczną głosować, 
będą już znane wyniki stąd. […] chcieliśmy coś zademonstrować i to się bar-
dzo, bardzo udało. […] To wymagało ogromniej pracy i mobilizowania ludzi, 
bo wbrew temu, co można przypuszczać, to entuzjazmu takiego wielkiego 
nie było. Przede wszystkim ludzie nie byli zorientowani, nie wiedzieli co, gdzie, 
o jakie wybory chodzi (wywiad z działaczem polonijnym z Nowego Jorku, 
17 października 2013). 

Ogromną rolę informacyjno-motywującą na rzecz udziału emigra-
cji w wyborach odgrywała polska prasa wydawana w USA, w tym dwa 
największe dzienniki: nowojorski Nowy Dziennik i chicagowski Dzien-
nik Związkowy. Publikowano w nich m.in. apel Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” wzywający do przekazywania datków na cele 
kampanii wyborczej: „[…] tak jak nasi dziadowie składali się na Skarb 
Narodowy, a nasi ojcowie na Polskie Państwo Podziemne, tak my dzi-
siaj musimy złożyć się na naszą kampanię wyborczą”, a także na-
woływano do masowego udziału w wyborach45. Polacy rozproszeni 
na świecie okazali się hojni, wpływy na Fundusz Wyborczy Solidarno-
ści zza granicy osiągnęły kwotę 285 tys. dolarów amerykańskich46. 

43 M.P Erdmans, Recent Political Action…s. 222. Brotherhood of Dispersed Solidarity 
Members (Wspólnota Rozproszonych Członków Solidarności) działała w Chicago od 1984 r., 
a jednym z głównych jej celów była integracja działaczy solidarnościowych przebywających 
na emigracji.

44 M.P. Erdmans, Opposite Poles..., s. 202.
45 Materiały wyborcze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Archiwum Senatu RP. 
46 „Informacja o nakładach fi nansowych na kampanię wyborczą z 29 września 1989 r.”, 

w: I. Słodkowska (red.), Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej, 
t. 1: Kwatera Główna, ISP PAN, Warszawa 2009. 
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WYNIKI WYBORÓW W OBWODACH GŁOSOWANIA
UTWORZONYCH ZA GRANICĄ

Wybory do parlamentu w 1989 roku odbyły się w dwóch turach 
4 i 18 czerwca. Obywatele polscy głosujący za granicą brali udział 
tylko w pierwszej turze, której wyniki były druzgocące dla obozu wła-
dzy: kandydaci wspierani przez „Solidarność” zdobyli wszystkie man-
daty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99 ze 100 miejsc 
w Senacie. 

Na półkuli północnej wybory z racji różnicy czasu odbyły się 
w sobotę 3 czerwca, która przynajmniej w Stanach Zjednoczonych 
okazała się wyjątkowo deszczowym i chłodnym dniem. W obu naj-
ważniejszych „polskich” miastach w USA – Nowym Jorku i Chicago 
– zorganizowano autobusy dowożące chętnych do komisji z innych 
dzielnic, a nawet miejscowości47. W Chicago ustawiła się długa kolej-
ka chętnych do oddania głosu, przedłużono czas otwarcia lokalu wy-
borczego i ostatni wyborcy głosowali już po północy. Głosowanie od-
bywało się bez zakłóceń, nawet jawne łamanie ciszy wyborczej przez 
aktywistów „Solidarności”, którzy instruowali stojących w kolejce wy-
borców na kogo i jak głosować, nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją 
pracowników konsulatu48. 

W okręgu wyborczym Warszawa-Śródmieście, gdzie byli przypisa-
ni także wyborcy głosujący w obwodach utworzonych za granicą, wy-
bierali (oprócz posłów z listy krajowej), także dwóch posłów i trzech 
senatorów. O pierwszy mandat poselski walczyli przedstawiciele par-
tii politycznych, o drugi mandat – trzej kandydaci bezpartyjni. Wyniki 
wyborów za granicą wskazywały na bezapelacyjne zwycięstwo opozy-
cji. Żaden z kandydatów z listy krajowej, jak również żaden z kan-
dydatów do I mandatu (o który walczyli przedstawiciele partii poli-
tycznych) nie uzyskał 50% głosów, które były wymagane, by zdobyć 
mandat już w pierwszej turze. W przypadku wyborów do Sejmu, ry-

47 „Była tam masa Polaków [na Greenpoint w Nowym Jorku – przyp. M.L.]. Komplet-
nie zdezorientowanych. My tam chodziliśmy, żeby w rozmaity sposób ich przekonywać. 
I spotkaliśmy się z czymś, co było dla mnie szokujące. Mówili: «Panie, my bardzo chętnie, 
ale to za rzeką gdzieś, my nie wiemy gdzie». Tacy to byli ludzie. […] Koleżanka z «Nowego 
Dziennika» zorganizowała to tak: była taka polska fi rma […] i oni mieli autokary, i wozili 
ludzi na rozmaite wycieczki, na Niagarę, ale głównie to do kasyna, do Atlantic City. I tego 
szefa, nie trzeba go było bardzo mocno przekonywać, dał te swoje autobusy i one przywoziły 
ich do tego konsulatu, czekały tam, niedaleko […] i zawozili z powrotem”. Wywiad z działa-
czem polonijnym z Nowego Jorku, 17 października 2013.

48 J. Wróbel, Polonia chicagowska w dobie „Solidarności” 1980–1989, Instytut Pamięci 
Narodowej, Łódź 2012, s. 395.
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walizacja między kandydatami władzy i opozycji toczyła się o mandat 
nr 2 (bezpartyjny) w okręgu Warszawa Śródmieście, o który walczyło 
trzech kandydatów: popierany przez Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” aktor Andrzej Łapicki, Jerzy Urban (członek Rady Ministrów, 
przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji) oraz Jan Majdecki 
(dziennikarz). Spośród nich zdecydowanie wygrał kandydat „Soli-
darności” zdobywając 79% (102 tys.) głosów oddanych za granicą, 
Jerzego Urbana poparło 12% (16 tys.) wyborców, a Jana Majdeckiego 
6 tys. (5%). 

W wyborach do Senatu w okręgu obejmującym województwo war-
szawskie o trzy mandaty walczyło 32 kandydatów. Opozycja zdecydo-
wała się na wystawienie tylko trzech kandydatów, by nie rywalizowali 
oni wzajemnie o głosy wyborców: Anny Radziwiłł, Władysława Findei-
sena i Witolda Trzeciakowskiego. Anna Radziwiłł uzyskała poparcie 
58% (61,6 tys.) wyborców, Witold Trzeciakowski – 53% (56,4 tys.), 
a Władysław Findeisen – 53% (56,2 tys.). Dla porównania, poparcie 
dla najpopularniejszych kandydatów wspieranych przez stronę rzą-
dową nie przekraczało jednej czwartej liczby głosów zdobytych przez 
kandydatów opozycji. Najwięcej głosów zdobył popularny dzienni-
karz telewizyjny Tadeusz Sznuk – 12% (13,3 tys.), kolejni – Longin 
Pastusiak i pisarka Maria Łopatkowa zdobyli mniej niż po 12 tys. 
głosów. Zwraca uwagę fakt, ze w wyborach do Senatu ok. 31 tys. 
oddanych głosów (ok. 23%) było nieważnych. Co wskazywać może 
na zagubienie wyborców, którzy mieli wybrać trzy nazwiska z długiej 
listy 32 kandydatów. Szczegółowe wyniki wyborów przedstawione są 
w tabeli 1. 

Ponad połowa wyborców za granicą (51%, 71,5 tys.) głosowała 
w trzech sąsiadujących z Polską krajach: w Czechosłowacji – 25,4 
tys. (18%), ZSRR – 25,1 tys. (18%) oraz NRD – 21,0 tys. (15%). Z ko-
lei w dziesięciu krajach zachodnich głosowało 37,2 tys. osób, w tym 
w USA oddano 14,2 tys. głosów (10%), we Francji – 4,6 tys. (3%), 
w RFN – 3,8 tys. (2%), w Kanadzie – 3,3 tys. (2%), w Austrii – 2,5 tys. 
(1%), w Szwecji – 2,3 tys. (1%), w Australii – 2,0 tys. (1%), w Wielkiej 
Brytanii – 1,8 tys. (1%), w Berlinie Zachodnim – 1,3 tys. (1%), w Bel-
gii – 860 (0,6%). Dane te wskazują, że w rzeczywistości w wyborach 
wzięło udział dużo mniej osób, niż zakładały to pierwotne szacunki 
MSZ. Największe rozbieżności dotyczyły krajów zachodnich, w tym 
zwłaszcza Wielkiej Brytanii (tabela 2). 
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TABELA 1
Podsumowanie wyników wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku

Lista
krajowa Mandat nr 1 Mandat nr 2 Senat

Liczba 
uprawnionych 
do głosowania   161 704 161 704 161 704 161 704
Wydane karty 
do głosowania   137 276 137 377 137 377 137 377
Oddane karty   135 858 135 872 136 392 136 426
Karty nieważne 1072 (1%) 13 751 (10%) 7957 (6%) 31 200 (23%)
Karty ważne 134 780 

(99%)
122 121 

(90%)
128 435 

(94%)
105 226 

(77%)
Oddane głosy 
na kandydatów 
(wybranych)

Andrzej 
Bratkowski: 
23 276 (19%)
Maciej Dubois: 
16 739 (13%)
Maciej Pacuła: 
8116 (6%)
Grzegorz 
Tuderek: 
25 570 (20%)

Andrzej Łapicki: 
102 431 (79%)
Jan Majdecki: 
6429 (5%)
Jerzy Urban: 
16 031 (12%)

Anna Radziwiłł: 
61 594 (58%)
Witold Trzeciakowski: 
56 401 (53%)
Władysław Findeisen: 
56 223 (53%)
Tadeusz Sznuk: 
13 339 (12%) 
Longin Pastusiak: 
11 023 (10%)
Maria Łopatkowa: 
10 458 (9%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Notatka informacyjna MSZ w sprawie 
wyników wyborów do Sejmu i Senatu PRL w obwodach głosowania za granicą z 9 czerw-
ca 1989, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. IPN: BU 0449/1/19.

TABELA 2
Uczestnictwo w wyborach 1989 roku za granicą w wybranych krajach

Kraj Liczba wyborców
– szacunki MSZ1 

Liczba uprawnionych 
do głosowaniaa, 2

Liczba wydanych
kart do głosowania2

USA 131 tys. 16 061 14 223 
NRD   53 tys. 24 685 21 035 
ZSRR   40 tys. 30 997 25 105 
Francja   40 tys.   5 046   4 683
Czechosłowacja   33 tys. 29 185 25 472
Wielka Brytania   23 tys.   1 966   1 882
Węgry 15–20 tys.   8 436   6 979
Bułgaria     7 tys.   4 480   3 993

a Kategoria „uprawniony do głosowania” oznacza osobę, której nazwisko umiesz-
czone zostało w spisie wyborców. 

Źródła: 1Stenogram z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 
1989 roku, Archiwum Prezydenta RP; 2Protokoły komisji wyborczych z obwodów gło-
sowania za granicą, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
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Aż 78% (121 tys.) uprawnionych do głosowania było w dziewię-
ciu krajach (ZSRR, CSRS, NRD, USA, Węgry, Libia, Francja, Buł-
garia i Irak). W pozostałych 35 krajach, w których były utworzone 
obwody głosowania, liczba uprawnionych nie przekraczała 2 tys. 
W wyborach brali udział także pracownicy placówek dyplomatycz-
no-konsularnych, których liczbę razem z pracownikami delega-
tur i spółek państwowych oraz członkami ich rodzin szacowano na 
8 tys. osób (w tym 825 pracowników MSZ)49. Ich udział wśród gło-
sujących był zatem marginalny (np. w ZSRR było 45 pracowników 
MSZ na 2,9 tys. wszystkich uprawnionych do głosowania, w Pra-
dze – 32 na 1,1 tys.). W krajach, gdzie głosowali głównie pracownicy 
polskich przedstawicielstw, wyniki wyborów były diametralnie inne: 
w Albanii czy KRL-D wszyscy kandydaci z listy krajowej otrzymali 
powyżej 60% głosów, a w wyborach do Senatu kandydaci popierani 
przez władzę uzyskali ponad 50% głosów (poparcie dla kandydatów 
„Solidarności” w tych krajach osiągnęło poziom 5–12%)50. Wyniki 
wyborów w obwodach głosowania za granicą wskazują na to, że de-
cydujące znaczenie mieli wyborcy skupieni w kilku krajach, w któ-
rych głosowali głównie pracownicy kontraktowi (kraje socjalistyczne) 
oraz emigranci (kraje zachodnie). Znikomy wpływ na wyniki wybo-
rów mieli pracownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych 
i konsularnych.

Liczba wyborców w porównaniu z szacowaną populacją Polaków 
przebywających za granicą okazała się dużo niższa od oczekiwanej. 
Można wskazać wiele przyczyn zaistniałej sytuacji, ale za najważniej-
sze można uznać: niewielką liczbę obwodów głosowania utworzonych 
w krajach zachodnich, oddalenie punktów wyborczych od miejsc za-
mieszkania wyborców, ograniczoną wiedzę o rzeczywistej sytuacji 
w kraju, o samych wyborach i możliwości głosowania, krótki okres 
trwania kampanii wyborczej, który ograniczył skuteczność akcji in-
formacyjnych i mobilizacyjnych, a także istniejące podziały wśród 
organizacji polonijnych i poparcie wyborów tylko przez część z nich. 
Jednocześnie jednak należy podkreślić wysoki poziom mobilizacji 
polskiej emigracji i jej udział w wyborach w 1989 roku w porównaniu 
z kolejnymi wyborami. W wyborach parlamentarnych w 1991 i 1993 
roku liczba głosujących za granicą była dwukrotnie niższa (wyniosła 

49 Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wyników wy-
borów do Sejmu i Senatu PRL w obwodach głosowania za granicą z 9 czerwca 1989, zbiory 
Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. IPN: BU 0449/1/19.

50 Ibidem.
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zaledwie 57 tys.); dopiero 18 lat później w 2007 roku była ona wyż-
sza od tej w 1989 roku51. 

Kandydaci „Solidarności” wygrali zdecydowanie nie tylko tam, 
gdzie można było się tego spodziewać – w krajach Europy Zachod-
niej i Ameryki Północnej, ale także w ZSRR, Czechosłowacji, NRD 
czy Libii, czyli w państwach, w których sami działacze opozycji wąt-
pili w zwycięstwo. W wyborach do Sejmu przewaga Andrzeja Łapi-
ckiego była ogromna, zwłaszcza w krajach zachodnich. W USA i Ka-
nadzie zdobył on odpowiednio 13,4 tys. i 3,2 tys. głosów (czyli 97% 
i 96% głosów oddanych w tych krajach). Na Jerzego Urbana swój 
głos oddało 256 osób w USA i 91 osób w Kanadzie. Kandydat opo-
zycji wygrał zdecydowanie także w takich państwach jak ZSRR, Cze-
chosłowacja, NRD czy Libia, podczas gdy Jerzy Urban miał przewagę 
jedynie w sześciu krajach (w Albanii, Argentynie, Japonii, Korei Pół-
nocnej, Syrii i Wietnamie), gdzie głosowali głównie pracownicy placó-
wek i delegatur państwowych52. Podobnie było w przypadku wyborów 
do Senatu. Kandydaci opozycji największe poparcie zdobyli w USA: 
Anna Radziwiłł 12,3 tys. głosów (86% wszystkich oddanych tam gło-
sów), Władysław Findeisen i Witold Trzeciakowski po 12,2 tys. (85%). 
Maria Łopatkowa i Longin Pastusiak zdobyli tam odpowiednio 181 
i 132 głosy. W ZSRR rozkład poparcia między władzą a opozycją był 
bardziej wyrównany: Anna Radziwiłł zdobyła 4,6 tys. głosów (18%), 
Witold Trzeciakowski – 3,3 tys. (13%), Władysław Findeisen – 3,2 tys. 
(12%), podczas gdy Longin Pastusiak – 3,1 tys. (12%), a Maria Łopat-
kowa – 2,7 tys. (10%)53. 

Głosy oddane za granicą miały decydujące znaczenie w wyborach 
do Sejmu w walce o mandat nr 2. Z 219 tys. oddanych głosów, 136 
tys. (61%) napłynęło zza granicy. Można zatem stwierdzić, że to głosy 
polskiej emigracji zadecydowały o zwycięstwie kandydata „Solidarno-
ści”. W wyborach do Senatu znaczenie głosów zza granicy było mniej-
sze, gdyż okręg wyborczy obejmował całe województwo warszawskie, 
gdzie oddano 1,09 mln głosów, w tym 136 tys. (12%) zostało odda-

51 M. Lesińska, Partycypacja Polaków głosujących za granicą w wyborach krajowych: 
analiza wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 1990–2011, 
CMR Working Paper 2014, nr 79 (137), http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/2493/, 16 mar-
ca 2016.

52 O wynikach wyborów z satysfakcją informował na pierwszej stronie nowojorski 
„Nowy Dziennik”, tytułując główny artykuł Urban przegrał nawet w Moskwie, „Nowy Dzien-
nik”, 6 czerwca 1989. 

53 Protokoły komisji wyborczych z obwodów głosowania za granicą, Archiwum Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych.
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nych poza krajem. Należy podkreślić jednak symboliczne i prestiżowe 
znaczenie głosów oddanych przez polską emigrację, która opowiada-
jąc się za kandydatami opozycji, poparła tym samym kierunek prze-
mian dokonujących się w kraju. 

PODSUMOWANIE 

Rok 1989 okazał się czasem przełomu, początkiem głębokich 
przemian politycznych, społecznych i gospodarczych dotyczących 
polskiego państwa i społeczeństwa. Miał on także bardzo ważne zna-
czenie dla polskiej emigracji i jej relacji z krajem. Wybory wzbudziły 
ogromne zainteresowanie i mobilizację Polaków na emigracji. Bezpo-
średni udział w wyborach był mniejszy, niż wskazywały na to sza-
cunki MSZ, jednocześnie jednak udział Polaków głosujących poza 
krajem w czerwcu 1989 roku był dużo wyższy w porównaniu z kolej-
nymi wyborami parlamentarnymi, które miały miejsce w latach dzie-
więćdziesiątych i później. 

Analiza dokumentów archiwalnych potwierdza, że instytucje od-
powiedzialne za organizację wyborów za granicą starały się nie tyl-
ko nie utrudniać udziału w nich polskim obywatelom, ale wręcz po-
dejmowały wiele działań mających na celu ułatwienie i uproszczenie 
procesu głosowania, m.in. przyjęcie przyjaznych zasad tworzenia 
spisu wyborców za granicą, utworzenie obwodów głosowania w wie-
lu krajach, akceptowanie przedstawicieli opozycji jako mężów zaufa-
nia obserwujących pracę komisji wyborczych. Rezultaty wyborów 
zaskoczyły wszystkich, tak przedstawicieli władzy, jak i opozycję. 
Kandydaci popierani przez „Solidarność” wygrali zdecydowanie nie-
mal we wszystkich obwodach głosowania utworzonych za granicą, 
nie tylko w krajach zachodnich, gdzie skupiona była polska emigra-
cja polityczna i ekonomiczna, ale także w krajach socjalistycznych, 
w których głosowali głównie pracownicy kontraktowi. 

Wybory 1989 roku przyniosły dla polskich środowisk emigracyj-
nych wiele krótko- i długofalowych skutków. Aktywizacja w okresie 
kampanii wyborczej ujawniła nowe prądy w łonie polskiej emigra-
cji, nastąpiła mobilizacja istniejących struktur i organizacji, pojawili 
się nowi liderzy, którzy poprzez swoją aktywność na rzecz przemian 
w kraju zostali nie tylko zauważeni, ale pozyskali też legitymację dla 
swoich działań tak w środowiskach emigracyjnych, jak i w kraju. 
Do istniejących już poddziałów wśród Polaków na obczyźnie dołączy-
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ły nowe, związane z poparciem lub sprzeciwem wobec porozumień 
Okrągłego Stołu i udziału polskiej emigracji w wyborach. Rok 1989 
przyniósł także zmierzch tradycyjnych środowisk emigracyjnych, 
w tym Rządu na Uchodźstwie i związanych z nim silnie środowisk 
niepodległościowych i kombatanckich, które – nie angażując się ak-
tywnie w zmiany zachodzące w kraju począwszy od Okrągłego Stołu 
– wkrótce straciły swoje znaczenie jako reprezentanci polskiej emi-
gracji w stosunkach z nowym parlamentem i rządem. Czas wyborów 
czerwcowych oznaczał jednocześnie ożywienie i wzmocnienie kontak-
tów organizacji polonijnych z krajem, w tym zwłaszcza ze struktu-
rami opozycyjnymi, i wyznaczył nowy rozdział w relacjach emigracji 
z macierzą. 


