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Zachował się plakat wyborczy z roku 1997, z którego dowiadujemy się, że ełcki 

kandydat Unii Wolności do Sejmu Andrzej Zdanowski jest dyrektorem szkoły podstawowej, 

wiceprzewodniczącym rady miejskiej i autorem programu Ełk – 2000. Unia Wolności 

startowała w wyborach parlamentarnych z nr 4 i pod hasłem „Mądry wybór, lepsze życie”
1
.  

W sierpniu 2001 roku Państwowa Komisja Wyborcza wydała wytyczne dotyczące 

wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku. Dokument 

zawierał opis zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych oraz dotyczył 

przygotowania i przeprowadzenia aktu głosowania
2
. Elekcję przeprowadzono na podstawie 

ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP
3
. Do udziału 

w wyborach przygotowywała się również Unia Wolności. Z jej list startował ponownie 

Andrzej Zdanowski. Zachowały się też wpłaty na cele wyborcze dokonane przez ełckiego 

kandydata z września 2001 roku
4
. Kandydaci odbywali szkolenia, na których otrzymali 

materiały promocyjne takie jak: filozofia pisania ulotki, szkic prezentacji, wiarygodność 

prezentera, wizerunek, informacje, które dają przewagę podczas prezentacji, różnice płci w 

organizowaniu informacji
5
. Instrukcja dotycząca pisania ulotki mówi, że przesłanie musi być 

w nagłówku a program powinien ograniczać się do trzech punktów, informacja o kandydacie 

powinna odpowiadać na pytania: czy można mu zaufać ?, co potrafi zrobić ?, czy jest 

rozsądny?. Dodatkowo instrukcja zaleca by się nie wymądrzać, pisać jasno i zwięźle, bez 

zbędnych słów, zastanowić się kto jest adresatem i jaki jest cel ulotki. Przygotowując się do 

prezentacji kandydat powinien zastanowić się co zwróci uwagę słuchaczy, jaki jest jej cel, 

zaplanować dokładnie swoje wystąpienie. Trzeba też zadbać o wiarygodność prezentera, musi 

to być osoba kompetentna, przebojowa i pewna siebie. Przekazano też informacje, jakie mogą 

być przydatne podczas prezentacji. Np. pokazano różnice między prezentacją kobiety i 

mężczyzny. Jedna z instrukcji mówi jak zadbać o swój wizerunek. Inna podaje jak 

przekazywać informację i oddzielać dobre od złych. 

Na dzień 30 października 2001 roku koło Unii Wolności w Ełku liczyło 22 członków
6
. 

Sporządzony wykaz zawierał obok nazwisk dane adresowe i daty wstąpienia do partii. Na 

podstawie tego dokumentu możemy prześledzić liczbę członków partii z poszczególnych lat. 

Z roku 1995 – 4 osoby, z 1996 – 5, z 1997 – 6, z 1998 – 13, z 1999 – 17 i z 2000 – 22. Z 

dokumentu wynika, że maksymalnie było ich 26.  

Z wyborów samorządowych 2002 roku zachował się katalog komisji wyborczych 

zawierający informacje o komisjach obwodowych w Ełku i ich siedzibach oraz o liczbie 

mieszkańców i wyborców
7
. W dokumencie wpisane są nazwiska osób zgłoszonych do 

obwodowych komisji wyborczych przez środowisko ełckiej UW. Zachował się poradnik Unii 

Wolności – „Jak formułować program do wyborów samorządowych
8
. Przepis zawiera 

konstrukcję programu, opisuje uczestników kampanii wyborczej (radnych, doradców, 

elektorat i obsługę techniczną), doradza czy i jak zawierać koalicje wyborcze, podział i 

ważność problemów i konfliktów lokalnych oraz kolejność ich realizacji i rozwiązywania 

oraz za jakie pieniądze. Zachowała się odręczna notatka opisująca założenia do kampanii 
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wyborczej. Wynika z niej, że środowiska unijne w Ełku zamierzały powołać Komitet 

Wyborców Miasta i Powiatu Ełckiego
9
. W ramach kampanii wyborczej postanowiono 

wydrukować ulotkę, wywiesić banery, wystawić plakaty na stojakach i wykleić na slupach 

ogłoszeniowych. Przewidziano przygotowanie i prezentację programu wyborczego. Miał on 

szczególną uwagę zwrócić na edukację, przede wszystkim na nauczanie informatyki i 

języków obcych na wysokim poziomie od klasy pierwszej do matury. W innym dokumencie 

bardzo szczegółowo przedstawiono przygotowanie do wyborów samorządowych w roku 

2002. Obok powołania komitetu i wyłonienia kandydatów przewidywano zgromadzenie 

funduszy wyborczych, działania promujące kandydatów w okresie przedwyborczym i 

przebieg kampanii wyborczej
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. Jakie to były przedsięwzięcia ? Przed wyborami kandydaci 

mieli brać widoczny udział w imprezach organizowanych przez instytucje publiczne, 

korzystać z zaproszeń na te przedsięwzięcia, aktywnie pracować w samorządach, klubach 

sportowych i stowarzyszeniach, systematycznie kontaktować się z mediami oraz organizować 

i uczestniczyć w imprezach szkolnych i sportowych. W kampanii wyborczej zamierzano 

wyznaczyć szefa sztabu i zorganizować biuro wyborcze i zespoły do plakatowania i 

roznoszenia ulotek oraz do zbierania podpisów poparcia, widziano potrzebę organizowania 

spotkań z wyborcami.   

O działalności Unii Wolności w Ełku świadczą zachowane wzory dokumentów: 

zaproszenie  na zebranie koła, protokoły z tego zebrania, dwa wzory deklaracji przystąpienia 

do Unii Wolności oraz czysta karta z adresem i logo organizacji
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. Zaproszenie na zebranie 

zawiera obok terminu i miejscu spotkania  proponowany porządek i prośbę o potwierdzenie 

udziału. Z protokołu możemy się dowiedzieć nie tylko o terminie i miejscu spotkania oraz 

porządku obrad ale również o sprawach poruszanych w trakcie dyskusji, przegłosowanych 

uchwałach, dodatkowych postanowieniach i załącznikach do dokumentu. Deklaracje 

ograniczają się tylko do podania danych osoby chętnej do wstąpienia w szeregi UW.  

Zachowały się dwa numery gazety partyjnej Unii Wolności z 2003 roku
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. Był to 

ogólnopolski informator wydawany raz w miesiącu. W numerze 6 z 28 czerwca 2003 roku 

zamieszczono informację na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i cieszono się z 

wygranego przez zwolenników integracji referendum. Opisano również pracę organizacji 

Młode Centrum nad programem. Duża część numeru poświęcona jest sprawom bieżącej 

polityki i historycznym. Wakacyjny numer „Centrum” poświęcony został sprawom 

wewnętrznym partii – głównie przygotowaniom do konferencji programowej, bieżącej 

polityce krajowej i zagranicznej.  
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