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Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, Lublin, PRL,
Teresa Liszcz, Jan Jachymek, Jerzy Bartmiński, Komitet
Obywatelski „Solidarność” Województwa Lubelskiego,
wybory czerwcowe 1989, kandydaci na posłów, Tadeusz
Mańka, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR,
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL, Stronnictwo
Demokratyczne, SD

 
Nasz człowiek z ZSL
ZSL, jako struktura, zgłosił profesora [Jana] Jachymka i jeszcze kogoś, kogo – już
przyznam szczerze – nie pamiętam. Natomiast u nas powstał pomysł, żeby zebrać
podpisy  i  zaproponować  kogoś,  kogo  „Solidarność”  traktowałaby  jako  swojego
kandydata. Takie osoby były zwłaszcza w środowisku akademickim. Jeżeli zakład
składał się z dziesięciu osób i był jeden członek partii, z całą pewnością można się
było spodziewać, że będą naciski struktur partyjnych Komitetu Zakładowego, żeby
było  [ich]  więcej.  Ale  jeżeli  tam  był  członek  [PZPR-u],  ktoś  ze  Stronnictwa
Demokratycznego, ktoś ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, to jak się trafiło
iluś tam bezpartyjnych, można było machnąć ręką – już było upartyjnienie. Bardzo
często osoby, które chciały pracować, robić karierę, a nie chciały przynależeć do
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, [były w] ZSL. Godziły się na to z różnych
powodów: pochodzenia, z sentymentu do PSL-u. Takich osób, które jednocześnie
były  naprawdę  zasłużone  dla  pewnego  fermentu  politycznego  i  działalności
społecznej, było sporo. Jeżeli dobrze pamiętam, [kimś takim] był na przykład prof.
Jerzy  Bartmiński.  Gdyby  się  zgodził  [kandydować],  to  byśmy nie  mieli  w  ogóle
żadnych wątpliwości. Nie pamiętam, czy Jurek Bartmiński był wtedy w pełni formalnie
członkiem [ZSL-u], natomiast się nie zgodził.
Wybór  padł  na  Teresę  Liszcz,  ponieważ  w  czasie  stanu  wojennego  wspierała
opozycję, pomagała, konsultowała, a zarazem, formalnie rzecz biorąc, [należała] do
ZSL-u.  Teresa  Liszcz  została  jednoznacznie  poparta  na  ówczesnych  drukach
Komitetu. Mówiło się, że w Lublinie Komitet Obywatelski „Solidarność” ma kandydata
Mańkę, ale popiera na liście ZSL-u Teresę Liszcz.
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