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Przygotowania do wyborów 4 czerwca 1989 r.
Ja nie byłem członkiem wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego. [W tym czasie] my
jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to będzie wszystko wyglądało. Trzeba było jeszcze
utrzymywać [podziemne] miejsca, powielacze, ludzi,  którzy to robili.  Jeszcze do
czerwca drukowaliśmy podziemną prasę. Kiedy ponownie został  zarejestrowany
Związek „Solidarność”, myśmy oddali władzę nowym ludziom. W Świdniku był to
Marian Król, choć na czele Komitetu Założycielskiego stał chyba Marek Matys. [To
byli] młodzi ludzie, [których] myśmy przez kilka lat przygotowywali do tej działalności.
W Lublinie z racji, że członkiem Krajowej Komisji był Stasio Węglarz, on stanął na
czele Lublina. Wówczas rzeczywiście my już jakby oddaliśmy władze w ręce tej
nowej „Solidarności”, ale jednocześnie byliśmy ukryci, [na wypadek], że jakby coś się
[działo], jesteśmy gotowi do [aktywności]. Działaliśmy tak w pogotowiu. Włączaliśmy
się w działanie wojewódzkiego Komitetu [Obywatelskiego]. Przecież to „Solidarność”
podziemna wybrała wszystkich ludzi do Komitetu Obywatelskiego. To, że profesor
[Jerzy]  Kłoczowski  został  przewodniczącym,  było  naszą  inicjatywą.  Jako
Tymczasowy Zarząd Regionu spotykaliśmy się prawie co tydzień i dyskutowaliśmy,
kogo powołać, jak to ma wszystko działać. Węglarz przywoził  założenia, jak ma
wyglądać  ten  Krajowy  Komitet  Obywatelski,  jak  [mają]  wyglądać  wojewódzkie
Komitety Obywatelskie. Adam Stanowski i Ewa [Jabłońska]-Deptułowa byli członkami
podziemnych struktur, nie tylko [Tymczasowego Zarządu Regionu], ale do różnych
struktur oni się włączali. Chcieliśmy postawić na czele komitetu kogoś, do kogo ludzie
mieliby szacunek. [Taką osobą był]  profesor Kłoczowski,  który był  u nas bardzo



lubiany, stateczny, który miał swoją przeszłość opozycyjną, uczestnik powstania
warszawskiego. Sekretarzem [Komitetu Obywatelskiego] był Tomek Przeciechowski.
Była potrzeba prawników, żeby nie mieć [trudności] w rozmowach z [wojewodą] z
czasów komunistycznych.  Ja  specjalnie  nie  angażowałem się  w  samą tą  sferę
organizacyjną Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, ponieważ już wtedy byłem
zmęczony. Po tylu latach tego wszystkiego chciałem troszeczkę odpocząć.
Tadek Mańka był cały czas z nami jako członek Tymczasowego Zarządu Regionu,
Zygmunt Łupina to samo, z Adamem Stanowskim ciągle mieliśmy spotkania. Mało
tego, Adam Stanowski uczestniczył  w Wszechnicy Związkowej i  jeździł  do ludzi.
Mieliśmy do tych ludzi zaufanie. Ja byłem trochę sceptyczny co do wyboru Tadka
Mańki na posła i ze Stachem [Węglarzem] mieliśmy takie małe nieporozumienie. To
była dyskusja merytoryczna. Przecież u nas były osobowości: Wojtek Samoliński,
Włodek Blajerski czy Sławek Janicki. Każdy z nich nadawał się na posła, może nawet
lepiej jak Tadek Mańka, ale część z nas nie chciała się w to angażować. Wojtek
Samoliński, ja, Józek Krzyżanowski uznaliśmy, że właśnie zostajemy z boku, bo nie
wiemy, co będzie się działo, nie wiemy, czy nam się to wszystko uda.
Komuniści strasznie się martwili, czy my osiągniemy trzydzieści [pięć] procent. Oni
byli tak w sobie zadufani, oni się martwili, czy my uzyskamy taką liczbę. O Senacie
mówili, że nie wiadomo jak zrobić, żeby Senat był pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Takie
były  rozmowy.  Właśnie  tego  typu  wiadomości  w  czasie  obrad  Okrągłego  Stołu
przywoził Staszek Węglarz.
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