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W S T Ę P  

 

 

I. Historia twórcy zespołu 

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Podkowie Leśnej miał dwie odsłony i mógł być jedną  

z pierwszych w kraju lokalną strukturą całego ruchu. Jego początki nie znajdują odbicia  

w materiałach źródłowych, więc można opierać się tylko na wspomnieniach uczestników. Byli 

członkowie mówią o inspiracji księdza proboszcza Leona Kantorskiego, postaci niezwykle ważnej 

w antysystemowym podziemiu, który podczas niedzielnej mszy na początku 1989 roku, jeszcze 

przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu, zaprosił zainteresowanych do sali parafialnej na 

spotkanie poświęcone wydarzeniom w kraju. Można przypuszczać, że zebrani stanowili zalążek 

przyszłego składu osobowego Komitetu Obywatelskiego. 

Z tej pierwszej odsłony podkowiańskiego Komitetu Obywatelskiego (dalej: KO) brak dokumentów 

personalnych, co częściowo wynikało ze świeżych jeszcze konspiracyjnych nawyków. Z ustnych 

relacji wynika, że liczył dwadzieścia kilka osób (m.in. związanych z Komitetem Pomocy Bliźniemu) 

i jego przewodniczącym był Wojciech Skowron. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu, na fali 

ogólnopolskiej mobilizacji opozycji przed wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 roku, w 

kraju powstawały kolejne komitety obywatelskie. Głównym ich celem było przeprowadzenie 

kampanii wyborczej kandydatów „Solidarności”. Z tej działalności podkowiańskiego Komitetu 

zachowały się materiały propagandowe i notatki z komisji wyborczych.  

Druga odsłona podkowiańskiego KO nastąpiła po powstaniu tzw. sejmu kontraktowego. „Stary” 

Komitet połączył się z nową grupą i sformalizował jako Komitet Obywatelski „Solidarność”  

w Podkowie Leśnej (z siedzibą na ul. Świerkowej 1) pod przewodnictwem Andrzeja Kościelnego 

(zob. Protokół z walnego zebrania z grupą założycielską 15 lutego 1990 r.). W kwietniu 1990 r. KO 

liczył 82 członków działających w trzech zespołach problemowych: spraw gospodarczych, 

kulturalno-społecznych i ekologicznych. Wziął udział w przygotowywaniu wyborów 

samorządowych 1990 r., wystawiając swoich kandydatów i opracowując program naprawczy 

miasta. Członkowie KO weszli do pierwszej demokratycznej Rady Miasta i ich aktywność 

skoncentrowała się na jej problemach. Działalność Komitetu wygasła prawdopodobnie w sposób 

naturalny (co było zjawiskiem ogólnopolskim, choć w Podkowie nie prowadziło do wyłaniania się 

partii) w 1991 roku. 

II. Dzieje zespołu 

Zespół „Komitet Obywatelski «Solidarność» w Podkowie Leśnej” tworzy dokumentacja 

działalności lokalnej struktury ogólnopolskiego ruchu społeczno-politycznego, zachowana  

w prywatnych zbiorach trójki uczestników, którzy 15 września 2014 r. przekazali ją 

Obywatelskiemu Archiwum prowadzonemu przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Podkowy Leśnej (Protokół przekazania dostępny w Archiwum).  

Dokumentacja uporządkowana została w 2016 r. przez Marię Konopkę-Wichrowską, we 

współpracy z Heleną Sarną i Joanną Trzeciak-Walc, w ramach realizacji zadania publicznego 

„Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych Obywatelskiego 
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Archiwum Podkowy Leśnej”, przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zespół 

składa się obecnie z sześciu jednostek archiwalnych.  

 

III. Charakterystyka archiwalna zespołu 

Tytuł zespołu (zbioru): „Komitet Obywatelski «Solidarność» w Podkowie Leśnej”. 

Granice chronologiczne: 1989–1990 

Granice terytorialne: Dokumenty dotyczą terenu miasta Podkowa Leśna i ówczesnego 

województwa stołecznego.  

Rozmiary zespołu: Zespół liczy 6 jednostek archiwalnych, co stanowi 0,2 metra bieżącego. 

Procentowy stan zachowania akt: Trudny do określenia.  

Struktura archiwalna zespołu: Pierwotny układ materiałów wchodzących w skład zbioru miał 

charakter przypadkowy, archiwalia KO pomieszane były z dokumentami dotyczącymi innej 

działalności ofiarodawców. Obecny ich układ jest wynikiem opracowania w 2016 r.  

Charakterystyka techniczna materiału aktowego: Akta zespołu stanowią w większości materiały 

luźne i poszyty. Występują druki, maszynopisy, rękopisy.  

Fizyczny stan zachowania akt: Archiwalia są w większości w dobrym stanie zachowania.  

Stan zmikrofilmowania akt: Akta nie były mikrofilmowane.  

Brakowanie akt zespołu: Akta nie były brakowane. Zachowane wtórniki pozostawiono  

w teczkach. 

 

IV. Zawartość zespołu 

Zespół tworzą akta z lat 1989–1990, ilustrujące działalność własną Komitetu Obywatelskiego 

(później Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”) oraz nieliczne dokumenty nadesłane  

z zewnętrz, głównie materiały instruktażowe, związane z kampaniami wyborczymi.  

W oryginałach i w kopiach zachowana została część korespondencji w sprawach miasta, głównie 

o charakterze interwencyjnym. Największą wartość badawczą mają programy naprawcze dla 

miasta oraz notatki z komisji wyborczych. Wiele dokumentów zawiera dane osobowe. Inwentarz 

książkowy ze wstępem dostępny jest w siedzibie Towarzystwa oraz  

w wersji elektronicznej na stronie Towarzystwa www.podkowalesna-tppl.pl. 

 

V. Metody opracowania 

Akta do zasobu Obywatelskiego Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej 

przekazane zostały w formie rozsypu. Dokumenty uformowane zostały w teczki według kryterium 

tematycznego, zgodnie z historią organizacji i działalności KO. Dokumenty wewnątrz teczek 

ułożono sprawami, a w ramach spraw w miarę możliwości chronologicznie. Wyodrębnione w 

trakcie opracowania wtórniki pozostawiono i umieszczono na końcu teczek.  

Inwentarz i wstęp sporządziła Maria Konopka-Wichrowska przy wykorzystaniu 

Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G) oraz na podstawie literatury 

przedmiotu i rozmów z uczestnikami wydarzeń.  

 

http://www.podkowalesna-tppl.pl/
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I N W E N T A R Z  

S y g n a t u r a  1   

Tytuł:  Działalność „pierwszego” Komitetu Obywatelskiego w Podkowie Leśnej 
–  kampania wyborcza przed wyborami do Sejmu i Senatu w roku 1989. 
Instrukcje, programy, ulotki, korespondencja. 

Tytuł tłumaczony:     

Daty skrajne:   1989 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Instrukcje głosowania, program wyborczy KO 
„Solidarność”, ulotki kandydatów okręgu 3 (Ochota), do którego należała 
Podkowa Leśna, cegiełki Funduszu Wyborczego, list otwarty do „Braci 
prawosławnych”.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa, druki ulotne.  

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 

Opis zewnętrzny:  38 stron; mps, druki, materiały powielane; stan zachowania: dobry. 

Uwagi:  Teczka zawiera wtórniki; kopie cyfrowe wybranych dokumentów 
zamieszczono w Aneksie. 

 

 

 
 

 

S y g n a t u r a  2   

Tytuł:   Działalność „pierwszego” Komitetu Obywatelskiego w Podkowie Leśnej 
–  wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. Instrukcje, notatki, 
protest wyborczy. 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1989 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Instrukcje PKW dla przewodniczących okręgowych, 
wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych oraz KO „Solidarność” 
dla mężów zaufania, protest wyborcy dotyczący materiałów 
propagandowych „Solidarności” w kabinie, zgłoszony mężowi zaufania 
strony koalicyjno-rządowej, instrukcje odręczne segregacji kart do 
głosowania, notatki komisji wyborczych z podliczania głosów na 
poszczególnych kandydatów, identyfikator męża zaufania strony 
solidarnościowej. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 

Opis zewnętrzny:  36 stron; luźne; rkp., mps, druk; stan zachowania: dobry. 

Uwagi:  Teczka zawiera wtórniki; kopie cyfrowe dokumentów wybranych 
zamieszczono w Aneksie. 
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S y g n a t u r a  3   

Tytuł:  Utworzenie „drugiego” Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność’’  
w Podkowie Leśnej. Walne zebranie. Regulamin. Spisy członków. 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1990 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera: protokół walnego zebrania (15 lutego 1990 r.); pismo 
podkowiańskiego KO do Rady Warszawskiego Porozumienia Komitetów 
Obywatelskich „Solidarność” z prośbą o zezwolenie na prowadzenie 
kampanii wyborczej kandydatów do samorządu i na oficjalne używanie 
nazwy Komitet Obywatelski „Solidarność”; także projekt Regulaminu 
Warszawskiej Komisji Koordynacyjnej KO „Solidarność”.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: warunkowo. 

Opis zewnętrzny:  174 strony; luźne, rkp., mps, materiały powielane; stan zachowania: 
dobry. 

Uwagi:  Teczka zawiera dane osobowe członków KO; teczka zawiera wtórniki; 
kopie cyfrowe wybranych dokumentów zamieszczono w Aneksie. 

 

 

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  4   

Tytuł:  Działalność podkowiańskiego Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność’’ 
przed wyborami samorządowymi. Korespondencja w sprawach miasta. 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1990  

Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Stanowisko Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”  
w sprawie zaniedbań i niedopatrzeń MRN i Urzędu Miasta, pisma KO i do 
wiadomości KO dot. gospodarowania działkami budowlanymi, 
gospodarki leśnej, nadzoru architektonicznego, dróg, ochrony 
konserwatorskiej, dewastacji środowiska, przydziału lokali, 
zagospodarowania cmentarza, stanu bezpieczeństwa w mieście, 
możliwych nowych granic administracyjnych miasta. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: warunkowo. 

Opis zewnętrzny:  41 stron; luźne, rkp., mps, mps powielany, druk; stan zachowania: dobry. 

Uwagi:  Teczka zawiera dane osobowe; kopie cyfrowe wybranych dokumentów 
zamieszczono w Aneksie. 
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S y g n a t u r a  5   

Tytuł:  Wybory samorządowe 27 maja 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, podział na okręgi wyborcze, dokumenty programowe, kandydaci i 
wyniki głosowania, korespondencja. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1990 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Mapa geodezyjna z zaznaczonymi okręgami 
wyborczymi, założenia do programu wyborczego KO, zasady wyłaniania 
kandydatów na radnych z poparciem KO, pismo KO Prywatnych 
Przedsiębiorców i Wolnych Zawodów w sprawie umieszczenia ich 
przedstawiciela na liście kandydatów, luźne anonimowe notatki z 
kampanii wyborczej. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 

Opis zewnętrzny:  92 strony; luźne; mps, rkp., druk; stan zachowania: dobry. 

Uwagi: Kopie cyfrowe wybranych dokumentów zamieszczono w Aneksie. 

 

 
 

 

S y g n a t u r a  6  

Tytuł:  Wygasanie działalności podkowiańskiego Komitetu Obywatelskiego 
,,Solidarność”, współpraca z pierwszą Radą Miasta. Notatki, 
oświadczenia, korespondencja. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1990 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Prośby o zwolnienie z funkcji w Zarządzie KO w związku 
z wyborem na radnych, lista gości na inauguracyjną sesję Rady Miasta, 
oświadczenia Warszawskiego Porozumienia KO „Solidarność” i 
konferencji przedstawicieli KO w sprawie dalszego działania ruchu. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 

Opis zewnętrzny:  15 stron; rkp., mps, druk; stan zachowania: dobry. 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 

A n e k s .  D o k u m e n t y  w  k o p i a c h  

c y f r o w y c h  

 

 

 

   Sygnatura 1, strona 9   

Tytuł:   Instrukcja dla wyborców z Ochoty, jak głosować na kandydatów 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 

Tło historyczne:    W czasie kampanii przed wyborami do tzw. Sejmu kontraktowego 
Komitet Obywatelski „Solidarność”, który podjął walkę o 35% 
mandatów poselskich i 100% senatorskich, zdecydował  
o nierozpraszaniu głosów i wystawił po jednym kandydacie na każdy 
mandat. Podkowa Leśna znalazła się w Okręgu Wyborczym nr 3 
(Ochota). 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 21 cm; oryginał; druk; język: polski. 
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Sygnatura 1, strona 24  

Tytuł:   Apel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” o wpłaty na fundusz 
wyborczy. 

Tło historyczne:    W czasie kampanii przed wyborami do tzw. Sejmu kontraktowego 
Komitet Obywatelski „Solidarność” zbierał środki na jej potrzeby  
i wydrukował „cegiełki” o trzech nominałach: 500, 1000 i 5000 zł. 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 28,5 x 21 cm; kopia; mps; język: polski. 
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   Sygnatura 1, strona 26   

Tytuł:   „Cegiełka” funduszu wyborczego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” za 5000 zł. 

Tło historyczne:    „Cegiełka” załączona była do Apelu Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” o wpłaty na fundusz wyborczy. 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 7 x 15,5 cm; oryginał; druk; język: polski. 

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Sygnatura 2, strona 20   

Tytuł:   Notatki komisji wyborczej z segregacji kart do głosowania na 
kandydatów do Senatu podczas tzw. wyborów kontraktowych.  

Tło historyczne:    Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989 r., w których 
Komitet Obywatelski „Solidarność” walczył o 35% mandatów poselskich 
i 100% senatorskich, i zdobył wszystkie mandaty poselskie dla 
kandydatów bezpartyjnych i 99 senatorskich. 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 20,5 cm; rkp.; język: polski. 
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   Sygnatura 2, strona 22–23   

Tytuł:   Notatki komisji wyborczej z liczenia głosów oddanych na listę krajową 
(kandydaci strony partyjno-rządowej) podczas tzw. wyborów 
kontraktowych. 

Tło historyczne:    Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989 r., w których 
Komitet Obywatelski „Solidarność” walczył o 35% mandatów poselskich 
i 100% senatorskich, i zdobył wszystkie mandaty poselskie dla 
kandydatów bezpartyjnych i 99 senatorskich. 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 20,5 cm; rkp.; język: polski. 
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Sygnatura 2, strona 24–27  

Tytuł:   Notatki komisji wyborczej z liczenia głosów oddanych na kandydatów 
do Senatu podczas tzw. wyborów kontraktowych. 

Tło historyczne:    Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989 r., w których 
Komitet Obywatelski „Solidarność” walczył o 35% mandatów poselskich 
i 100% senatorskich, i zdobył wszystkie mandaty poselskie dla 
kandydatów bezpartyjnych i 99 senatorskich.  

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 20,5 cm; rkp.; język: polski. 

 

 
 

  
 



14 
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Sygnatura 2, strona 30   

Tytuł:   Notatki komisji wyborczej z liczenia kart wyborczych podczas tzw. 
wyborów kontraktowych. 

Tło historyczne:    Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989 r., w których 
Komitet Obywatelski „Solidarność” walczył o 35% mandatów poselskich 
i 100% senatorskich, i zdobył wszystkie mandaty poselskie dla 
kandydatów bezpartyjnych i 99 senatorskich. 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 20,5 cm; rkp.; język: polski. 
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Sygnatura 3, strona 1–6  

Tytuł:   Protokół  walnego zebrania Komitetu Obywatelskiego 15 lutego 1990 r. 

Tło historyczne:  Po wygranych wyborach parlamentarnych w 1989 r. i zmniejszeniu 
aktywności komitety obywatelskie ożywiły się przed pierwszymi po 
ponad półwieczu demokratycznymi wyborami samorządowymi 
zarządzonymi na 27 maja 1990 r. W Podkowie Leśnej nastąpiła druga 
odsłona Komitetu Obywatelskiego, bardziej sformalizowana. 

Data:    1990 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29 x 20,5 cm; mps; język: polski. 
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Sygnatura 4, strona 12–15 

Tytuł:   Pismo Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Podkowie Leśnej do 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie w sprawie 
granic administracyjnych Podkowy Leśnej (w załączniku plusy i minusy).  

Tło historyczne:    Porządkowanie granic jednostek administracyjnych przez nowe władze 
kraju rodziło obawy o zmianę granic i statusu Podkowy Leśnej. 

Data:    1990 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 21 cm; mps; język: polski. 
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Sygnatura 4, strona 17 

Tytuł:   Pismo Naczelnika Miasta do Przewodniczącego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” w Podkowie Leśnej z zaproszeniem na 
spotkanie.  

Tło historyczne:  Przed wyborami samorządowymi Komitet Obywatelski w Podkowie 
Leśnej stał się nieformalną drugą władzą w mieście, większość pism 
dotyczących spraw miejskich była kierowana do jego wiadomości.  

Data:    1990 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 20,5 cm; mps; język: polski. 
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Sygnatura 5, strona 65 

Tytuł:   Lista kandydatów na kandydatów na radnych z 15 okręgów w wyborach 
samorządowych. 

Tło historyczne:  Pierwsze po przemianach demokratyczne wybory samorządowe 
wyznaczone zostały na 27 maja 1990 r. W Podkowie Leśnej Komitet 
Obywatelski wystawił po jednym kandydacie dla każdego z okręgów. 

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 21 cm; rkp.; język: polski. 
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