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Wewnętrzny dokument Unii Wolności podaje podstawowe dane o tej partii za okres
od kwietnia 1995 do stycznia 19971. W tym czasie partia znajdowała się w opozycji, liczyła
około 10,5 tysiąca działaczy w 49 regionach i 375 kołach (w okresie opisywanym w
dokumencie przybyło 52 koła). Unię Wolności reprezentowało w parlamencie 64 posłów i 8
senatorów. Partia rządziła lub współrządziła głównie w dużych i średnich miastach – w
gminach zamieszkałych przez około 16 milionów mieszkańców. W skład Prezydium Rady
Krajowej wchodzili przewodniczący Leszek Balcerowicz, wiceprzewodniczący Tadeusz
Syryjczyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Bronisław Geremek, sekretarz generalny
Grażyna Staniszewska oraz członkowie: Bogdan Borusewicz, Karol Dziłoszyński, Barbara
Imiołczyk, Jan Król, Janusz Lewandowski, Jan Lityński i Donald Tusk. W pracy Prezydium
dodatkowo uczestniczyli skarbnik Zbigniew Janas, sekretarz Klubu Parlamentarnego Henryk
Wujec, rzecznik prasowy Andrzej Potocki oraz zastępcy sekretarza generalnego Mirosław
Czech i Marek Komorowski.
Zgodnie z opisywanym powyżej dokumentem w trakcie warsztatów Prezydium Partii i
Klubu Parlamentarnego jesienią 1995 roku wypracowano plan działania na szczeblu
centralnym. Uporządkowano finanse partii, powołano Fundusz Wyborczy, uporządkowano
pracę Sekretariatów Krajowych, skomputeryzowano Biuro Krajowe, utworzono Zespół do
Spraw Wyborów. Opracowano i przyjęto zasady, procedury i regulamin „wyłaniania
kandydatów Unii Wolności”. W dalszej kolejności powołano szefa centralnego sztabu
wyborczego i szefów regionalnych konwentów oraz sztabów, uruchomiono regularne
szkolenia socjologiczne szefów partii. Planowano założenie poczty elektronicznej i objęcie jej
działaniem wszystkich regionów i biur poselskich. W toku było tworzenie bazy danych o
członkach i sympatykach Unii Wolności – opracowany został odpowiedni kwestionariusz i
program komputerowy.
Z dokumentu dowiadujemy się, że nie najlepiej wyglądała komunikacja kierownictwa
partii z regionami. Dlatego wprowadzono stałe i cykliczne spotkania kierownictwa UW z
szefami regionów oraz narady strefowe członków Prezydium z działaczami partii.
„Wznowiono wydawanie Biuletynu Informacyjnego w nowej formule”.
Wiele miejsca dokument poświęca działaniom mającym na celu profesjonalizację
partii. Latem 1995 roku z udziałem przedstawicieli wszystkich regionów odbyły się w
czterech ośrodkach warsztaty „Unia Wolności na poziomie lokalnym”. Od wiosny 1996 roku
trwał cykl szkoleń dla działaczy lokalnych i regionalnych. Jesienią 1996 roku odbyły się dwie
narady dotyczące wyborów. We wrześniu 1996 roku partia powołała eksperta – specjalistę do
spraw kampanii wyborczej, negocjowano pomoc w prowadzeniu kampanii z jedną z firm
amerykańskich.
Zachował się dokument z marca 1995 roku dotyczący Koła UW w Ełku. Spotkanie
poświęcone porządkowaniu spraw partyjnych Regionu Suwalskiego odbywało się w Giżycku
przy wsparciu Białegostoku. Szefem Koła był w tym czasie Andrzej Zdanowski. Koło liczyło
5 osób, w tym 2 kobiety. Trzech członków ełckiej Rady Miejskiej było członkami lub
sympatykami partii – A. Zdanowski, I. Kłoczko i K. Kulik2.
1
2

Podstawowe dane o Unii Wolności.
Spotkanie strefowe w Giżycku.
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W roku 1995 Unia Wolności popierała w wyborach prezydenckich kandydata Jacka
Kuronia tworząc jego Krajowe Biuro Wyborcze. Za wybory w Regionie Suwalskim
odpowiadał Jarosław Słoma. W Giżycku otworzono w tym czasie Biuro Poselskie UW3.
Z dokumentu z dnia 26 kwietnia 1996 roku dowiadujemy jakie sekretariaty krajowe
powołała Unia Wolności i kto nimi kierował. Były to sekretariaty do spraw: samorządu,
reform ustrojowych, wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
zagranicznych, polityki obronnej, polityki gospodarczej i finansów, ustroju gospodarczego,
małych i średnich przedsiębiorstw, mieszkalnictwa, polityki morskiej, transportu i łączności,
wsi, ekologii, zdrowia, nauki i oświaty, kultury, polityki społecznej, rzecznik kombatantów,
rzecznik mniejszości narodowych i etnicznych4.
Dokument poufny z dnia 25 kwietnia 1996 roku opisuje stan Unii Wolności na ten
5
dzień . Podano tu liczbę członków partii we wszystkich 49 regionach oraz liczbę kół w
stosunku do liczby mieszkańców i liczby gmin. Największą liczbą działaczy mogły pochwalić
się wielkie miasta. W Regionie Suwalskim, którym kierował Jarosław Słoma (Gołdap), było
na około pół miliona mieszkańców i 48 gmin i 57 członków UW skupionych 5 kołach.
Z tego okresu pochodzi dokument podający wszelkie dane dotyczące spraw
organizacyjnych Unii Wolności6. Podano tu adresy i przewodniczących wszystkich kół UW.
Z dokumentu wynika, że przewodniczącym partii był w tym czasie w Ełku Andrzej
Zdanowski.
On też w dniu 17 października 1997 roku zgodnie z decyzją Rady Regionalnej z dnia 9
października 1997 roku zwołał na dzień 8 listopada 1997 roku zebranie koła Unii Wolności w
Ełku7. W programie posiedzenia obok wyboru Zarządu Koła był udział w zjeździe
regionalnym w Gołdapi 22 listopada 1997 roku (tam miano dokonać wyboru
przewodniczącego i rady regionu oraz delegatów na zjazd krajowy), przygotowanie do
wyborów samorządowych, omówienie funkcjonowania biura poselskiego w Giżycku oraz
opłacenie zaległych składek za rok 1997.
W dniu 8 listopada 1997 roku odbyło się zebranie wyborcze koła UW w Ełku8. Koło
liczyło wtedy 7 osób. Byli to: Andrzej Zdanowski, Joanna Zgódka, Kazimierz Potapczyk,
Iwona Zdanowska, Leszek Tarasiewicz, Krystyna Wiśniewska i Wojciech Kwietowicz 9. W
zebraniu uczestniczyło i składki za rok 1997 opłaciło pięć pierwszych osób. Na zebraniu
dokonano wyboru Zarządu Koła w składzie: przewodniczący Andrzej Zdanowski, sekretarz
Joanna Zgódka, skarbnik Kazimierz Potapczyk i członek Leszek Tarasiewicz. Postanowiono
również uczestniczyć w Zjeździe Regionalnym UW w Gołdapi w dniu 22 listopada 1997
roku.
Jak przed zjazdem regionalnym przedstawiał się stan organizacyjny UW w
Województwie Suwalskim ?10 Łącznie w tym dniu istniało 7 kół liczących 115 członków, w
tym 45 stażystów. Warto tu zaznaczyć, że w kwietniu 1995 roku partia w regionie liczyła 45
członków w 4 kołach.
Na zjeździe regionalnym w Gołdapi członkowie UW podjęli uchwałę w związku ze
zbliżającą się reformą administracyjną państwa – postulowano utworzenie powiatów w
Augustowie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Olecku, Piszu, Sejnach, Suwałkach i Węgorzewie11.
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Odręczne zapiski własne,
Sekretarze Krajowi Unii Wolności,
5
Członkowie i Koła Unii Wolności w układzie regionalnym,
6
Koła Unii Wolności z podziałem na regiony (dane),
7
Zaproszenie na zebranie z dnia 17 października 1997 roku,
8
Protokół z zebrania Koła Unii Wolności w Ełku z dnia 8 listopada 1997 roku,
9
Wykaz członków Koła UW w Ełku przekazany do pana Jarosława Słomy,
10
Stan organizacyjny Unii Wolności w województwie suwalskim na 21 listopada 1997 roku,
11
Uchwała Zjazdu Regionalnego UW w województwie suwalskim, Gołdap, 22 listopada 1997 roku,
4

2

W związku z zawiązaniem się koalicji rządowej Akcja Wyborcza Solidarność i Unia
Wolności podpisano porozumienie lokalne między tymi organizacjami12. Celem
porozumienia była realizacja umowy koalicyjnej w regionie. Zakładano ponad to realizację
strategii rozwoju regionu północno – wschodniego, współdziałanie w ramach Rady Rozwoju
Województwa, rozwój Regionu Europejskiego „Niemen”, współdziałanie z samorządami
lokalnymi i współpracę przy tworzeniu powiatów. Obie strony miały w równej liczbie
przedstawicieli tworzyć zespół negocjacyjno – informacyjny, który miał się spotykać co
najmniej raz na kwartał. Zamierzano prowadzić wspólną politykę informacyjną przede
wszystkim w zakresie zmian personalnych. Te zmiany miały polegać na: uzgadnianiu decyzji
o odwoływaniu urzędników i przy powoływaniu nowych ludzi. Kandydaci powinni
charakteryzować się nienaganną postawą moralną, uczciwością, spełniać wysokie wymagania
merytoryczne i mieć pozytywny stosunek do programu obecnej koalicji. W dokumencie
postanowiono „AWS i UW zmierzać będzie do współpracy struktur terenowych obu
organizacji w wyborach samorządowych – gminnych i powiatowych”.
W dniu 6 grudnia 1997 roku odbyło się zebranie Koła Unii Wolności w Ełku13. Z
zachowanego protokołu dowiadujemy się o przebiegu Zjazdu Regionalnego.
Przewodniczącym Regionu został Jarosław Słoma. Do Rady Regionu z Koła ełckiego weszli
Andrzej Zdanowski i Leszek Tarasiewicz. Zjazd podjął uchwały o: koalicji z AWS,
powołaniu 9 powiatów na terenie Województwa Suwalskiego i udziale w wyborach
samorządowych. Do Sądu Koleżeńskiego z Koła ełckiego weszła Joanna Zgódka. Rada
Regionu wybrała Zarząd i powołała Zespół Negocjacyjny. Na spotkaniu członkowie Koła
wypełnili i złożyli ankiety potrzebne do tworzonego banku danych o kadrach UW. Dużo
czasu poświęcono dyskusji na temat rozwoju Koła – postanowiono zorganizować zebranie
otwarte Koła po 1 stycznia 1998 roku. W związku z tym miano zgłosić do 13 grudnia 1997
roku sympatyków UW, których zamierzano zaprosić na otwarte zebranie z udziałem
Przewodniczącego Słomy.
W dniu 7 stycznia 1997 roku Przewodniczący Zdanowski skierował do Zarządu
Miasta Ełku pismo z prośbą o wynajęcie lokalu na siedzibę partii14. Ubiegał się o lokal w
centrum miasta i prosił o zgodę na wywieszenie tablicy informacyjnej.
Pismem z dnia 10 stycznia 1998 roku Koło ełckie informuje Radę Regionalną, iż
zgodnie z jej decyzją z dnia 18 grudnia 1997 roku zgłoszono Zdanowskiego jako
pełnomocnika do spraw wyborów samorządowych z terenu Ełku, do zespołu wyborczego
weszli ponad to Potapczyk i Tarasiewicz.15.
Zapowiadane w grudniu 1997 roku otwarte spotkanie Koła UW Ełk z udziałem
Przewodniczącego Słomy odbyło się 30 stycznia 1998 roku. Poświęcone został działalności
partii, reformie administracyjnej kraju i wyborom samorządowym16.
W dniu 9 lutego 1998 roku Rada Regionalna UW (14 osób) z udziałem przedstawicieli
Ełku podjęła uchwałę o umowie koalicyjnej z AWS17. Wynika z niej, że były problemy z
podpisaniem umowy koalicyjnej z AWS, powołaniem Słomy na stanowisko wice-wojewody
oraz przeprowadzaniem zmian kadrowych przez AWS bez konsultacji z UW.
Następne otwarte zebranie Koła UW Ełk odbyło się 26 lutego 1998 roku z udziałem
przewodniczącego Słomy18. Na spotkaniu omówiono działalność UW w Regionie, jej udział
w wyborach samorządowych oraz sytuację Województwa Suwalskiego.
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Porozumienie AWS i UW o współdziałaniu w województwie suwalskim,
Protokół z zebrania Koła UW w Ełku z dnia 6 grudnia 1997 roku,
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Pismo Koła UW Ełk do Zarządu Miasta z dnia 7 stycznia 1998 roku,
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Pismo Koła UW Ełk do Rady Regionu z dnia 10 stycznia 2010 roku,
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Zaproszenie z dnia 17 stycznia 1998 roku UW Ełk,
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Uchwała nr 1 Rady Regionu UW Woj. Suwalskiego z dnia 9 lutego 1998 roku,
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Zaproszenie z dnia 6 lutego 1998 roku UW Ełk,
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W dniu 29 marca 1998 roku Zarząd Koła Unii Wolności w Ełku przyjął stanowisko w
sprawie reformy administracyjnej19. Po zapoznaniu się z koncepcją rządową nowego podziału
administracyjnego państwa postanowiono: udzielić poparcia działaniom zmierzającym do
decentralizacji finansów państwa i dokończeniu reformy samorządowej, zadeklarować udział
członków i sympatyków UW w Ełku w działaniach mających na celu pozyskanie akceptacji
społecznej dla reformy, poprzeć propozycję nowego podziału administracyjnego zgodnie, z
którą powiat ełcki znajdzie się w Województwie Warmińsko – Mazurskim. Przytoczono
argumenty przemawiające za tym ostatnim rozwiązaniem: Historycznie Ełk był zawsze
stolicą Mazur, wspólne walory krajobrazowe umożliwiające rozwój turystyki, wspólny
problem wysokiego bezrobocia, lepsze warunki rozwoju szkolnictwa wyższego, opieki
medycznej i sądownictwa oraz możliwość poprawy połączeń drogowych i kolejowych z
zachodnią częścią kraju.
W dniu 18 kwietnia 1998 roku odbyło się następne zebranie Koła20. Dyskutowano na
nim o sprawach związanych z wyborami samorządowymi oraz wybrano dwóch delegatów z
Ełku na nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwołany przez Radę Regionu. Spotkanie miało
odbyć się 9 maja 1998 roku w Giżycku. W programie przewidywano wybór
przewodniczącego regionu i uzupełnienie składu Rady Regionalnej. Delegatami na Zjazd
Regionu zostali Tarasiewicz i Potapczyk. Zaakceptowano powołanie na wybory samorządowe
komitetu pod nazwą „Ełcka Inicjatywa Samorządowa”21.
Na następnym zebraniu w dniu 16 czerwca 1998 roku odbyło się spotkanie Koła22
Omówiono udział Ełczan w wyborach samorządowych – miejskich, powiatowych i
wojewódzkich, zmiany organizacji w UW w związku z reformą administracyjną oraz
zaproszono do Ełku posłów UW. Zmiany w organizacji partii zostały opisane w uchwale
Rady Krajowej Unii Wolności23. Przewidywała ona powołanie Wojewódzkich Komisji
Koordynacyjnych, których zadaniem było zorganizowanie nowych władz regionalnych.
W dniu 26 sierpnia 1998 roku spotkał się Zarząd ełckiego Koła UW24. W poczet
członków partii przyjęto Stanisława Koprowicza i Andrzeja Orzechowskiego. W wyborach
wojewódzkich mieli uczestniczyć panowie Leszek Tarasiewicz, Marek Pietrewicz i Andrzej
Orzechowski. Zarząd postanowił przeznaczyć składki członkowskie na wybory samorządowe.
Następne otwarte spotkanie Koła UW Ełk odbyło się 26 października 1998 roku po
wyborach samorządowych i poświęcone było podsumowaniu ich wyników oraz
perspektywom rozwoju UW w Ełku25. W tym czasie na terenie Warmii i Mazur istniało 17
kół Unii Wolności26. Na dzień 27 października 1998 roku liczba członków UW w Ełku
wynosiła 12 osób (nowi członkowie, którzy wypełnili deklaracje to Antoni Szubzda, Zofia
Łukawska, Bozenna Obara, Krzysztof Trofimczyk i Artur Jamrożek27. W aneksie z 12
listopada 1998 roku wymieniono nowych członków partii: Andrzeja Piotrowskiego i
Włodzimierza Szelążka28.
Na zebraniu Koła Unii Wolności w Ełku w dniu 21 listopada 1998 roku załatwiono
sprawy finansowe i organizacyjne partii i postanowiono zorganizować w Ełku spotkania z
przywódcami partii29.
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Stanowisko Zarządu Koła UW w Ełku z dnia 29 marca 1998 roku w sprawie reformy administracyjnej,
Zaproszenie na spotkanie Koła UW Ełk z dnia 6 kwietnia 1998 roku,
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Protokół z zebrania Koła UW Ełk z dnia 18 kwietnia 1998 roku,
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Zaproszenie na spotkanie Koła UW Ełk z dnia 10 czerwca 1998 roku,
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Uchwała Rady Krajowej UW w sprawie dostosowania struktur regionalnych,
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Protokół z posiedzenia Zarządu Koła UW Ełk z dnia 26 sierpnia 1998 roku,
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Zaproszenie na spotkanie Koła UW Ełk z dnia 17 października 1998 roku,
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Adresy Kół Unii Wolności Warmii i Mazur,
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Wykaz członków UW na dzień 27 października 1998 roku,
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Aneks do wykazu członków UW na dzień 12 listopada 1998 roku.
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Zaproszenie na spotkanie Koła UW Ełk z dnia 9 listopada 1998 roku,
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Dnia 19 grudnia 1998 roku obradowało Koło UW w Ełku. Spotkanie poświęcono
podzieleniu się opłatkiem, poinformowano o przygotowaniu do obchodów 10 rocznicy
powstania Komitetu Obywatelskiego i wyborów 4 czerwca 1989 roku i o działalności UW w
regionie30. Na początku stycznia 1999 roku zaproszenie wystosowano do profesora
Bronisława Geremka, który w roku 1989 został posłem z terenu województwa suwalskiego31.
Dnia 25 stycznia 1999 roku na zebraniu partyjnym omówiono sytuację w Radzie
Miasta i Powiatu w Ełku i sprawy organizacyjne UW32.
Organizacja ełcka uczestniczyła w przygotowaniu do Zjazdu Wojewódzkiego 33. Do
dnia 22 lutego 1999 roku szefowie kół mieli załatwić sprawy finansowe i nadesłać wykazy
członków. Zjazd regionalny miał odbyć się 10 kwietnia 1999 roku. Koła miały wybrać
delegatów w proporcji 1 delegat na 5 członków. Na prośbę regionalnego skarbnika wysłano
sprawozdanie finansowe ełckiego koła na dzień 10 lutego 1999roku34. Wynika z niego, że
składki za rok 1998 wyniosły 425 zł a wydatki na wybory samorządowe 200 zł. Zachowała
się informacja skierowana do Rady Regionalnej w Olsztynie o stanie ełckiego Koła UW na
dzień 1 stycznia 1999 roku35. Wynika z niej, że UW liczyła w Ełku 15 członków (doszedł
Tomasz Brodowski), składki są opłacone na bieżąco a Ełk wybiera 3 delegatów na zjazd
regionalny.
Organizacja ełcka przekazała pismo Przewodniczącego Rady Miasta Ełk Józefa
Rejewskiego do posłów UW z Warmii i Mazur – Mirosława Czecha i Adama Żylińskiego – w
sprawie zlokalizowania w naszym mieście Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych36.
Przewodniczący WKK UW w Olsztynie Jarosław Wolski wysłał w dniu 1 marca 1999
roku pismo do członków partii, w którym przypominał o zbliżającym się zjeździe
regionalnym, obowiązku wybrania delegatów i wniesieniu opłaty zjazdowej w kwocie 55 zł37.
Dnia 6 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Unii Wolności38.
Uczestniczyło w nim 13 członków. Do organizacji przyjęto nowych członków – Bożenę
Kulik, Jarosława Giedroycia, i Leszka Sobczaka. Zostało złożone sprawozdanie z działalności
i rozliczenie finansowe. Przeprowadzono wybory nowego Zarządu Koła. Przewodniczącym
Koła ponownie został Andrzej Zdanowski (12 głosów). Do nowego Zarządu zostali wybrani:
Joanna Zgódka (7 głosów), Krzysztof Trochimczyk (10 głosów), Bożenna Obara (10 głosów),
Leszek Tarasiewicz (10 głosów) i Włodzimierz Szelążek (11 głosów). Delegatami na zjazd
regionalny zostali: Andrzej Zdanowski, Leszek Tarasiewicz i Bożenna Obara (po 12 głosów).
Opłata zjazdowa została uregulowana ze składek członkowskich. W czasie dyskusji
postanowiono zorganizować spotkanie byłej suwalskiej Rady Regionalnej i delegatów z
czterech wschodnich powiatów mazurskich celem ustalenia wspólnej strategii na Zjazd
Regionalny (np. stanowisko wiceprzewodniczącego dla Jarosława Słomy). Rozmawiano o
planowanej przez rząd reformie oświaty i służby zdrowia (powołanie Kas Chorych). O
zmianach organizacyjnych w partii postanowiono poinformować media. Po zakończeniu
obrad Zarząd podzielić funkcje następująco: Tarasiewicz – wiceprzewodniczący,
Trochimczyk – skarbnik, Szelążek – sekretarz, Obara – członek. Informacje o wyborze
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Zaproszenie na spotkanie Koła UW Ełk z dnia 3 grudnia 1998 roku,
Pismo z dnia 12 stycznia 1999 roku do Bronisława Geremka,
32
Zaproszenie na spotkanie Koła UW Ełk z dnia 13 stycznia 1999 roku,
33
Pismo Rady Regionalnej do Przewodniczących Kół z 29 stycznia 1999 roku,
34
Pismo Rady Regionalnej do Przewodniczących Kół z 1 lutego 1999 roku,
35
Informacja Koła UW Ełk do Rady Regionalnej w Olsztynie z dnia 3 lutego 1999 roku,
36
Pismo z dnia 18 lutego 1999 roku do Przewodniczącego Rady Miasta,
37
Pismo Przewodniczącego WKK UW w Olsztynie z dnia 1 marca 1999 roku,
38
Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Koła UW Ełk z dnia 6 marca 1999 roku,
31

5

nowego Zarządu Koła, delegatów na zjazd regionalny, wniesieniu opłaty zjazdowej i
przyjęciu nowych członków do ełckiej Unii zostały przekazane do Rady Regionalnej 39.
Wojewódzka Komisja Koordynacyjna skierowała w marcu 1999 roku pismo do
przewodniczących Kół z propozycją współpracy przy rozwiązywaniu problemów, które
nurtują środowisko działaczy UW40.
Przewodniczący ełckiego Koła pismem z dnia 29 marca 1999 roku do Zarządu Miasta
Ełku rozpoczął starania o przyznanie lokalu na organizację biura parlamentarno –
samorządowego41. Na początku kwietnia Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku
przedstawił propozycję trzech lokali przy ulicy Małeckich i Armii Krajowej42.
W dniu 15 kwietnia 1999 roku odbyło się w Ełku zebranie Koła UW, na którym
omawiano sprawy związane z I Zjazdem Regionalnym, przedstawiono informację o
opłaconych składkach i poinformowano o działaniach związanych z organizacją biura43.
Jednocześnie termin zjazdu regionalnego został przesunięty przez WKK Olsztyn na 24
kwietnia 1999 roku44.
Przygotowania do zjazdu regionalnego i sprawy wewnątrzpartyjne były przedmiotem
obrad WKK i przewodniczących kół w dniu 14 kwietnia 1999 roku w Olsztynie 45. W Ełku
odbyło się spotkanie delegatów na zjazd regionalny i szefów kół z terenu Giżycka, Gołdapi,
Olecka, Pisza i Węgorzewa w dniu 21 kwietnia 1999 roku. Celem spotkania była informacja o
przebiegu spotkania w Olsztynie, wypracowanie wspólnej strategii na zjazd oraz wskazanie
wspólnych kandydatów do władz regionu46.
Władze krajowe Unii Wolności rozpoczęły budowę bazy danych o radnych tej partii 47.
Przewodniczący Rady Samorządowej Jan Król informował, że jest to potrzebne do
organizowania warsztatów tematycznych dla radnych.
Ostatecznie 24 kwietnia 1999 roku zebrał się w Olsztynie I Regionalny Zjazd Unii
Wolności48. Wezwał on władze krajowe UW do zerwania koalicji rządowej w przypadku
przeforsowania przez AWS wspólnie z SLD niekorzystnej dla średnich partii politycznych
ordynacji wyborczej do parlamentu. Delegaci zwrócili uwagę, że o podziale mandatów
powinni zdecydować wyborcy a nie podział na okręgi wyborcze. Uznano, że popieranie przez
Akcję Wyborczą Solidarność takiego projektu zmierza do usunięcia Unii Wolności ze sceny
politycznej. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu musi być wspólnym dziełem koalicji
rządowej49. Zjazd przyjął również uchwałę programową50. W dokumencie podkreślono
demokratyczny i centrowy charakter partii zrzeszającej wysoko wykwalifikowane kadry.
Programem partii powinno być dobro Rzeczpospolitej realizowane w duchu Deklaracji
Programowej III Kongresu UW. Lokalna struktura zamierzała skupić się na poprawie sytuacji
ludności Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Negatywnie oceniono dotychczasową
działalność władz nowego województwa. Zjazd zobowiązał nowe władze regionalne UW do
poprawy sytuacji w gremiach decyzyjnych regionu. Wyznaczono następujące postulaty
programowe: uwzględnienie ambicji członków partii, utrwalanie procedur demokratycznych,
39
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poprawienie jakości działania w powiązaniu z nowoczesną promocją i systemem informacji,
rozbudowa struktury partyjnej, upowszechnienie programu UW wśród młodych,
profesjonalne działanie struktur i poprawa ich skuteczności, planowanie pracy partyjnej i
dostosowanie wewnętrznej organizacji partii do okręgów wyborczych. Realizacja tych
ambitnych postulatów wymaga: jasnego określenia zadań członków Zarządu Regionu i
wzmocnienia struktur organizacyjnych, jawności decyzji politycznych, stworzenie sprawnego
systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej, aktywności programowej for tematycznych
działających wewnątrz partii. Przedstawiona w dokumencie analiza pokazuje, że realizacja
programu UW wymaga: określenia konkretnych celów środowisk lokalnych, umocnienie
struktury wewnętrznej i zdobycie wpływu politycznego na obywateli. Uchwała wyznacza
nowym władzom partyjnym konkretne zadania – realne współrządzenie województwem,
przeforsowanie najważniejszych haseł programowych w samorządach (przede wszystkim
wpływ na podział środków unijnych), propagowanie w środowisku lokalnym poglądu Unii na
sposób wdrażania czterech reform, zasady etyczne jakimi powinni charakteryzować się
politycy. Dokument opisuje sposoby umocnienia wewnętrznego UW: bank kadr, imprezy
integracyjne, system informacji wewnętrznej, zwiększanie liczebności kół, gromadzenie
środków finansowych. Budowanie wpływu na środowisko lokalne powinno odbywać się
przez prowadzenie spójnej polityki informacyjnej, współpracę z radnymi Unii Wolności,
pracę nad elektoratem, promowanie osób związanych z partią, delegowanie ludzi do pracy w
forach tematycznych.
Grupa działaczy ze ściany wschodniej występowała wspólnie przy zgłaszaniu
kandydatów do regionalnych gremiów partyjnych51. W Zjeździe uczestniczyło 140 delegatów,
którzy uchwalili obowiązujący w czasie posiedzenia porządek oraz regulaminy obrad i
wyborczy52. Przewodniczącym został Adam Żyliński (86 głosów) wygrywając z Jarosławem
Wolskim (54 głosy)53. Wybory do Rady Regionu odbyły się z podziałem na parytety
(olsztyński 27 miejsc, elbląski i ełcki po 7 miejsc)54. Do Komisji Rewizyjnej cześć
wschodnia delegowała Bożenę Mrozinkiewicz a do Sądu Koleżeńskiego Wojciecha Kota.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła zjazdowi dwa stanowiska: 1/ dotyczyło rozliczania
wpłat radnych na rzecz partii i 2/ zerwania koalicji z AWS w przypadku uchwalenia
niekorzystnej dla UW ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu55. Dodatkowo stworzono bazę
danych władz regionalnych Unii Wolności56.
Od maja 1999 roku próbowano ożywić funkcjonowanie zespołów tematycznych przy
Radzie Regionu i w kołach, wyznaczono łącznika między nimi. Dodatkowo zajmowano się
obsadą Rady Kasy Chorych57. W połowie maja odbyło się spotkanie ełckiego koła UW, na
którym wysłuchano relacji z I Zjazdu i informacji o organizacji biura partii w Ełku 58. Region
gromadził dane członków i sympatyków partii, którzy zajmowali kierownicze stanowiska
administracji państwowej59. Sekretarz Regionu rozpoczął stałe dyżury60. Od 27 maja 1999
roku rozpoczęło działalność Forum Zdrowia UW Regionu Warmii i Mazur. Na pierwszym
spotkaniu zajmowano się przede wszystkim wdrażaniem reformy służby zdrowia61. Ełckie
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koło zgłosiło swoją kandydaturę do Regionalnej Kasy Chorych Leszka Tarasiewicza62.
Działały następujące fora tematyczne Unii Wolności – ekologiczne, gospodarcze, zdrowia,
oświatowe, wiejskie i samorządowe63.
Przewodniczący ełckiego koła Unii Wolności zwrócił się do Urzędu Miasta w Ełku o
wynajęcie pomieszczeń przy ulicy Małeckich na biuro samorządowo – parlamentarne64. W
odpowiedzi na to pismo Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta wyraził zgodę i
zaproponował podpisanie umowy65. Zachowało się wyliczenie kosztów zorganizowania biura
parlamentarno – samorządowego w Ełku. Na remont pomieszczeń, meble, wykładzinę,
zasłony, podłączenie i kupno telefonu i faksu, maszynę do pisania, wykonanie szyldu oraz
czynsz wydano około ośmiu tysięcy złotych66. O pokrycie części kosztów przewodniczący
ełckiego Koła zwrócił się do Rady Regionalnej w Olsztynie67. Umowa pomiędzy Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej w Ełku a Kołem UW została zawarta 26 maja 1999 roku a 1
czerwca 1999 roku sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy lokalu68. Koło miało
początkowo kłopoty z regulowaniem opłat czynszowych69. Sprawy te były omawiane na
zebraniu w dniu 15 czerwca 1999 roku. Członków ełckiej UW podzielono na zespoły
tematyczne. Zgodnie z decyzją Koła i w związku z brakiem dostępu do lokalu postanowiono z
niego zrezygnować70. W tej sytuacji przewodniczący UW Ełk Miejskiemu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w Ełku przedstawił propozycję innego lokalu. Ostateczną decyzję
musiał podjąć Zarząd Miasta Ełku71. Walka o biuro przeciągnęła się do sierpnia 1999 roku.
Przewodniczący otrzymał klucze do lokalu ale spór dotyczył zaległego czynszu72. Z końcem
sierpnia 1999 roku Andrzej Zdanowski otrzymał upoważnienie do organizowania biura
poselskiego UW w Ełku73. Dopiero na początku września 1999 roku podpisano umowę o
dostawie energii do biura i podłączono telefon74. Ostatecznie biuro parlamentarno –
samorządowe UW w Ełku zostało uroczyście otwarte 15 września 1999 roku75. Uczestniczył
w nim pan poseł Mirosław Czech. Przy tej okazji udzielił wywiadu Gazecie Olsztyńskiej76.
Poseł wypowiadał się na temat powołania Fundacji Edukacji Narodowej i możliwości
korzystania z jej środków przez mieszkańców Mazur. Wywiadu udzielił również poseł Adam
Żyliński. Przewodniczący dziwił się słabej pozycji UW w Ełku i deklarował pomoc lokalnym
samorządom. Prasa lokalna szeroko opisywała uroczyste otwarcie biura UW w Ełku. W
imprezie obok wyżej wymienionych posłów uczestniczyła pani poseł AWS Zdzisława
Kobylińska, wicemarszałek podlaski Dariusz Ciszewski, poseł SLD Jerzy Czepułkowski,
wicemarszałek warmińsko – mazurski Wojciech Samulowski oraz przedstawiciele Zarządu
62
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Miasta i Powiatu. Było to już trzecie biuro poselskie w Ełku. Posłowie UW mieli pełnić dyżur
raz w miesiącu77. Warto tu zaznaczyć, że dyżury w biurze miał pełnić radny i członek
Zarządu Powiatu Ełckiego, przewodniczący Koła UW Andrzej Zdanowski78. Ostatecznie
osobą upoważnioną do zajmowania się biurem został pan Tomasz Brodowski, szef Młodych
Demokratów z terenu Ełku79. Od października 1999 roku koszty utrzymania biura pokrywał
Sejm80. W lutym 2000 roku zmieniono umowę najmu – Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Ełku wyraził zgodę na zmianę najemcy na Biuro Parlamentarne. Umowę
zawarto na czas kadencji posła Mirosława Czecha81. W marcu przewodniczący UW Ełk
zwrócił się do administracji o wykreślenie punktów o dostawie energii cieplnej – z tego
widać, że starano się oszczędzać na prowadzeniu biura82. Niestety odpowiedz wynajmującego
była negatywna83. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ełku informował o
możliwości korzystania z parkingów84. W sierpniu pojawiło się zadłużenie biura związane z
dostarczaniem energii cieplnej85. We wrześniu 2000 roku przed nowym sezonem
przewodniczący Koła Unii Wolności w Ełku zwrócił się do MZGM Ełk i PEC Ełk o nie
włączanie ogrzewania w biurze86. Niestety spotkał się z odmową i propozycją zmiany
lokalu87.Dopiero w maju 2001 roku partia wystąpiła o zgodę na wywieszenie tablicy
informacyjnej88.MZGM Ełk zażądał uzgodnienia wzoru tablicy z Urzędem Miasta89. W
czerwcu 2001 roku MZGM zaproponował zamontowanie w lokalu domofonu90.
Poseł Mirosław Czech został zaproszony na sesję Rady Powiatu Ełckiego w dniu 29
września 1999 roku91. Posiedzenie miało być poświęcone głównie sytuacji w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ełku i planowanym tam przekształceniom.
W czerwcu 1999 roku dotarły do Ełku materiały przekazane przez wicepremiera
Leszka Balcerowicza a dotyczące przebudowy naszego państwa i reform podatkowych 92.
Zarząd Unii Wolności określił uchwałą kompetencje i zasady działalności komisji
terytorialnych partii93. Komisje te mili tworzyć przedstawiciele kół działających na terenie
powiatu, miasta i gminy. Komisją miał kierować przewodniczący wraz z prezydium. Komisje
miały obradować na posiedzeniach. Zadaniem tych struktur było koordynowanie pracy kół,
zajmowanie stanowiska w sprawach powiatu czy miasta, uchwalanie programów działania,
współdziałanie z radnymi, składanie sprawozdań i wniosków. Komisje miały prowadzić część
sprawozdawczości partyjnej i działać pod kontrolą zarządów regionalnych UW.
W sierpniu 1999 roku w Ełku na zaproszenie Starosty Ełckiego przebywał w naszym
mieście wice-wojewoda Warmińsko – Mazurski Marek Żyliński. Gość spotkał się z szefami
samorządów Ziemi Ełckiej. Na spotkaniu zajmowano się inwestycjami planowanymi na rok
77
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2000 (budowa szpitala powiatowego, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechaniczno –
Elektrycznych, dofinansowanie inwestycji oświatowych np. szkoła specjalna, inwestycje
infrastrukturalne w gminach), modernizacją połączeń kolejowych i drogowych Ełk – Olsztyn,
organizacją interwencyjnego skupu zboża, zwiększeniem środków na pomoc społeczną i
zwalczaniem bezrobocia oraz finansowaniem zadań zleconych). Skarbnik powiatu
przygotował zestaw dodatkowych tematów – decentralizacja zadań bez decentralizacji
środków, brak środków w budżecie powiatu na ośrodki interwencji kryzysowej, na zespół
orzekania o stopniu niepełnosprawności, na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z domu dziecka,
na zadania w służbie zdrowia, na opłacenie zadań z roku 1998 oraz wadliwą
sprawozdawczość i nieterminowe przekazywanie środków94. Pan Wojewoda spotkał się
również w Ełku z działaczami Unii Wolności95.
Ełcka Unia Wolności zajmowała się powołaniem filii Urzędu Kontroli Skarbowej w
naszym mieście. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta w tej sprawie za pośrednictwem pana
posła Mirosława Czecha przekazano do Ministerstwa Finansów96. W związku z reformą
podatkową do przewodniczących kół UW zwrócił się szef partii Leszek Balcerowicz.
Przekazał opracowania dotyczące reformy i strategii finansów publicznych na lata 2000 –
201097. We wrześniu 1999 przyszła pozytywna odpowiedz z Ministerstwa Finansów w
sprawie filii UKS w Ełku98.
Przewodniczący ełckiej Unii Wolności występował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie o ustanowienie filii w Ełku. Miałaby ona zajmować się kontrolą legalności
zatrudnienia, kontrolą zatrudniania cudzoziemców, prowadzeniem rekrutacji do pracy za
granicą i realizacją programów specjalnych związanych z rynkiem pracy99.
We wrześniu 1999 roku nawiązana została współpraca pomiędzy ełcką Unią Wolności
a ełckim Zarządem Stowarzyszenia Młodzi Demokraci (pięć osób). Przewodniczący SMD
Ełk wszedł automatycznie do Zarządu Koła UW Ełk100.
W listopadzie 1999 roku Koło UW Ełk i „Młodzi Demokraci” wysłało list do Niemiec
z propozycją nawiązania współpracy z tamtejszymi liberałami. Jednak wszystko wskazuje na
to, że do takiej współpracy nie doszło101.
Za pośrednictwem pana posła Mirosława Czecha ełcka Unia Wolności starała się o
utworzenie w Ełku Sądu Okręgowego i gospodarczego. Władze miasta i powiatu deklarowały
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Organizowano też spotkania z osobami
odpowiedzialnymi za stan dróg na naszym terenie. Systematycznie zapraszano pana posła do
odbywania dyżurów w Ełku102. Z ełcką UW spotykał się też poseł Adam Żyliński103. Partia
zamierzała w październiku 1999 roku wydać legitymacje swoim członkom104. Koło
wystosowała zaproszenie do wicemarszałka Senatu RP Donalda Tuska do złożenia wizyty w
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Ełku105. Dnia 9 grudnia 1999 Rada Regionu UW oraz Starostwo Powiatowe w Giżycku
zorganizowały spotkanie z ministrem Gwidonem Wójcikiem106.
W styczniu 2000 roku ełcka Unia Wolności wyszła z inicjatywą przyśpieszenia
budowy Szpitala Powiatowego w Ełku. W podjętej przez Zarząd Koła uchwale
zaproponowano konkretne rozwiązania zmierzające do zakończenia budowy107. O pomoc
zwrócono się do posła Mirosława Czecha108. Dostosowano do potrzeb mieszkańców godziny
otwarcia biura parlamentarno – samorządowego UW w Ełku109. W końcu stycznia 2000 roku
o pomoc finansową do ełckiej Unii Wolności zwróciła się Państwowa Szkoła Muzyczna w
Ełku. Środki miały być przeznaczone na promowanie nowych talentów110.
Posłowie Unii Wolności z Warmii i Mazur zaprosili przewodniczącego koła UW Ełk
na spotkanie z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego,
które odbyło się 7 lutego 2000 roku w Olsztynie111. W lutym 2000 roku poseł UW Adam
Żyliński zwrócił się do członków partii o pomoc dla mieszkańców dotkniętego klęską
powodzi Górowa Iławeckiego. Koordynatorem pomocy ze strony Sejmiku był pan Miron
Sycz112.
W październiku 2000 roku odbyło się zebranie Koła UW Ełk, na którym wybrano
przewodniczącego i zarząd, delegatów na zjazd regionalny oraz wysłuchano sprawozdania za
lata 1998 – 2000113. Do tego dokumentu zostało dołączone rozliczenie finansowe za okres od
stycznia 1999 do października 2000. Wpływy wyniosły ponad 3 tysiące zł (były to składki
członkowskie i darowizny na rzecz biura) a wydatki ponad 3 i pół tysiąca i dotyczyły
utrzymania biura. Koło nie było wstanie zapłacić kwoty około tysiąca zł Radzie
Regionalnej114. W dniu 25 listopada 2000 roku odbył się II Regionalny Zjazd Unii Wolności
na Warmii i Mazurach. Przedmiotem obrad obok wyboru nowych władz regionalnych partii
była dyskusja programowa115. W spotkaniu uczestniczyło 133 delegatów. W posiedzeniu jako
goście uczestniczyli przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Stronnictwa Konserwatywno – Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej. Na
zjeździe wybrano 16 delegatów na zjazd krajowy – wśród nich był Andrzej Zdanowski116. Na
spotkaniu odczytano list przewodniczącego Balcerowicza i szefa Młodych Demokratów – oba
apelowały o uwzględnienie młodych działaczy przy wyborze władz partyjnych i delegatów 117.
W lutym 2000 roku ełccy działacze Unii Wolności dofinansowali udział uczennicy
szkoły muzycznej w obozie w Łańcucie118.
Władze regionalne wyznaczyły osoby, które miały pokierować forami tematycznymi
Unii Wolności Warmii i Mazur. Z dokumentu wynika, że funkcjonowały następujące fora –
ekologiczne, gospodarcze, zdrowia, oświatowe, wiejskie, samorządowe, turystyczne i
Stowarzyszenie Młodzi Demokraci119. Systematycznie prowadzona była wymiana
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dokumentów między regionem i kołami120. Poinformowano o udziale delegatów naszego
regionu w Krajowej Konferencji Programowej UW121. Informowano o powołaniu
koordynatora Forum Gospodarczego122. Wyznaczono członków Zarządu UW do współpracy
z kołami w celu tworzenia struktur powiatowych UW123. Powiatem ełckim miał zajmować się
Jarosław Słoma.
Koło UW Ełk w marcu 2000 roku ponowiło zaproszenie skierowane do
Wicemarszałka Senatu Donalda Tuska124. Skierowano pismo do posła Mirosława Czecha w
sprawie wstrzymania zmian na ełckiej kolei do czasu przekazania stacji Olsztynowi
(Ministerstwo Transportu) oraz przypominano o budowie ełckiego szpitala (Ministerstwo
Zdrowia)125. Przedstawiciele ełckiej UW na zaproszenie posłów tej partii z Warmii i Mazur
uczestniczyli w spotkaniu z przewodniczącym partii, wicepremierem Leszkiem
Balcerowiczem, które odbyło się 20 marca 2000 roku w Olsztynie126. Koło ełckie odnosiło się
w swoich uchwałach do sytuacji ogólnokrajowej. W marcu 2000 roku podjęto uchwałę w
sprawie wyborów prezydenckich, w której popierano Andrzeja Olechowskiego 127. Władze
regionalne powołały lokalne pismo UW pod tytułem „Kontakt”. Zachęcano lokalne koła partii
do zamieszczania w nim swoich materiałów128. W dniu 3 kwietnia 2000 roku odbyło się
rozszerzone posiedzenie Rady Regionalnej, na którym wypracowano postulaty na krajową
konferencję programową i omówiono pracę kół129. Przewodniczący koła UW Ełk, radny,
członek Zarządu Powiatu Ełckiego uczestniczył w dniu 1 kwietnia 2000 roku w spotkaniu
Rady Samorządowej UW w Warszawie. Tematem posiedzenia było „Znaczenie samorządu
terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską” 130. W kwietniu 2000 roku
władze krajowe partii zorganizowały udział członków w Paradzie Schumana 13 maja w
Warszawie oraz cykl seminariów w ramach VII Polskich Spotkań Europejskich. W imprezach
tych uczestniczyli przedstawiciele Ełku131. W lipcu 2000 roku władze regionalne UW w
Olsztynie zorganizowały regaty o puchar przewodniczącego UW połączone ze spotkaniem z
profesorem Balcerowiczem. W imprezie, która odbyła się 2 lipca 2000 roku w Giżycku,
uczestniczyli przedstawiciele Ełku132. Dla członków partii z terenu Warmii i Mazur
organizowano szkolenia133. Region zbierał informacje o spotkaniach kół134. Wprowadzono też
opłaty na rzecz partii od osób desygnowanych na stanowiska państwowe i samorządowe135.
W lipcu 2000 roku spotkało się Forum Zdrowia Warmińsko Mazurskiej Unii Wolności.
Głównym tematem była działalność regionalne Kasy Chorych136. We wrześniu 2000 roku
poinformowano przewodniczących kół o obowiązku rozprowadzania bezpłatnego biuletynu z
konferencji programowej Unii Wolności137. Regionalna UW zajmowała się też sprawami
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związanymi z podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji ludności wiejskiej. W tym celu
rozsyłano odpowiednie materiały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa138.
Z inicjatywy Unii Wolności radny Andrzej Zdanowski zwrócił się do radnych o
poparcie powołania Fundacji Edukacji Narodowej, która będzie finansowana z części
środków z prywatyzacji i będzie służyła wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich139. W tej samej sprawie we wrześniu 2000 roku odbyło się
spotkanie Rady Regionu z przewodniczącymi kół – organizowano akcję zbierania
podpisów140. Tematyką utworzenia Fundacji Edukacji Narodowej zajmowała się również
Rada Samorządowa Unii Wolności, która obradowała w Warszawie 23 września 2000 roku.
Tematem dodatkowym była projektowana na rok 2001 reforma systemu edukacji i skutki
finansowe nowelizacji Karty Nauczyciela. Poruszano również sprawy związane ze zmianą
ustaw o samorządzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz o finansowaniu
samorządów w roku 2001141. Do zbierania podpisów pod projektem ustawy o Fundacji
Edukacji Narodowej zachęcał przewodniczących kół Leszek Balcerowicz 142.
Warto odnotować pobyt w Ełku posła Mirosława Czecha143 oraz wystąpienie zarządu
koła UW Ełk do Rady Nadzorczej Warmińsko – Mazurskiej Kasy Chorych w sprawie
odwołania dyrektora delegatury kasy w Ełku. Zarzucono mu stronniczość w rozstrzyganiu
konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, przyznanie zbyt niskich stawek za usługi
medyczne, brak współpracy z samorządem powiatowym, doprowadzenie do upadku ełckiego
szpitala i przechodzenie pacjentów do Podlaskiej Kasy Chorych144.
Jesienią 2000 roku rozpoczęły się wybory wewnętrzne w Unii Wolności. W piśmie z
dnia 8 października 2000 roku Zarząd Regionu przypomniał przewodniczącym kół kalendarz
wyborczy. Do 10 lipca 2000 roku koła miały nadesłać aktualny stan członków a do 30
czerwca tego roku przeprowadzić wewnętrzne wybory. Zjazd Regionu wyznaczono na 25
listopada 2000 roku145. Terminy jednak ulegały zmianom. Zebranie wyborcze koła UW Ełk
odbyło się 23 października 2000 roku. Obok przewodniczącego i zarządu koła wybierano też
czterech delegatów na zjazd regionalny146. Na zebraniu przewodniczący ełckiej unii złożył
sprawozdanie za okres od 7 marca 1999 roku do 20 października 2000 roku. Z niego możemy
dowiedzieć się jaki był stan partii w Ełku. Liczba członków wzrosła z 15 do 25. Zebrania koła
odbywały się raz na dwa miesiące, czasem z udziałem posłów i wice-wojewody. Zarząd
zbierał się raz na dwa tygodnie a jego przedstawiciele uczestniczyli w zebraniach Rady
Regionu i spotkaniach w Olecku i Gołdapi. Zajmowano się między innymi: udziałem naszych
przedstawicieli w zarządzaniu powiatem (stanowisko członka Zarządu Powiatu, Skarbnika i
Naczelnika), na zjeździe regionalnym do rady regionu wszedł Leszek Tarasiewicz,
organizowano spotkania z posłami, występowano w sprawie Urzędu Kontroli Skarbowej i
budowy szpitala, zorganizowano biuro partii, współpracowano z „Młodymi Demokratami”,
poparto Andrzeja Olechowskiego na Prezydenta Rzeczpospolitej, organizowano spotkania
działaczy UW z młodzieżą, zbierano podpisy pod projektem ustawy o Fundacji Edukacji
Narodowej, pomagano ofiarom powodzi, uczestniczono w krajowej Radzie Samorządowej

138

Pismo Zarządu Regionu do przewodniczących kół z dnia 14 sierpnia 2000 roku oraz materiały ARIMR,
Pismo do radnych z dnia 20 sierpnia 2000 roku,
140
Pismo Zarządu Regionu do przewodniczących kół z dnia 5 września 2000 roku,
141
Pismo Rady Samorządowej UW z dnia 14 września 2000 roku,
142
Pismo przewodniczącego Unii Wolności do przewodniczących kół z dnia 22 września 2000 roku,
143
Program pobytu M. Czecha w Ełku 18 września 2000 roku,
144
Pismo Zarządu Koła ełckiej UW do Przewodniczącego Rady Nadzorczej W-M Kasy Chorych z dnia 20
września 2000 roku,
145
Pismo Zarządu Regionu W-M do przewodniczący kół z dnia 8 października 2000 roku, załącznik A do
uchwały Zarządu Regionu 8/10/2000,
146
Zaproszenie na zebranie z dnia 17 października 2000 roku,
139

13

UW i spotkaniach z przewodniczącym Balcerowiczem147. Na podstawie listy obecności
możemy stwierdzić, że w dniu zebrania partia liczyła 26 członków z czego obecnych było
18148. Z protokołu wyboru przewodniczącego wynika, że został nim ponownie Andrzej
Zdanowski (otrzymał 17 głosów)149. Wybrano również 6 członków Zarządu, byli to Krzysztof
Trochimczyk, Andrzej Orzechowski, Włodzimierz Szelążek, Bożenna Obara, Leszek
Tarasiewicz i Tomasz Brodowski150. Przeprowadzono też wybór czterech delegatów na Zjazd
Regionalny w osobach: Andrzej Zdanowski, Krzysztof Trochimczyk, Andrzej Orzechowski i
Tomasz Brodowski151. Rozdzielono funkcje wśród członków zarządu następująco:
przewodniczący Andrzej Zdanowski, wiceprzewodniczący Leszek Tarasiewicz, sekretarz
Włodzimierz Szelążek, skarbnik Krzysztof Trochimczyk oraz członkowie: Tomasz
Brodowski, Andrzej Orzechowski i Bożenna Obara152. Z protokołu wynika, że po opłaceniu
wszystkich rachunków partia dysponowała kwotą około 90 zł153.
Dnia 9 listopada 2000 roku Biuro Regionu Warmińsko – Mazurskiego Unii Wolności
przypominało przewodniczącym kół o obowiązku zgłaszania delegatów na Zjazd Regionu154.
Odbył się on 25 listopada 2000 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie.155 Głównym punktem programu był wybór delegatów na Kongres Krajowy Unii
Wolności156.Z pism wysyłanych przez Biuro Warmińsko – Mazurskiej UW wynika, że były
problemy z zebraniem opłaty zjazdowej157. Uczestnicy Zjazdu znali oświadczenie Leszka
Balcerowicza o nie kandydowaniu na stanowisko przewodniczącego UW158 Wśród
wybranych delegatów na Kongres Krajowy UW znalazł się Andrzej Zdanowski. Przed tym
forum odbyło się spotkanie Zarządu Regionu UW w Olsztynie z delegatami Warmii i
Mazur159. Przewodniczącym kół przekazano uchwały Zjazdu Regionalnego160. Uchwały II
Zjazdu wzywały władze krajowe UW do przystosowania ordynacji wyborczej do wymogów
Unii Europejskiej, merytorycznej dyskusji nad budżetem 2001 roku, zwracano uwagę na
trudną sytuację na rynku pracy, dziękowano Leszkowi Balcerowiczowi za dotychczasowe
kierowanie partią161. Zjazd zobowiązał delegatów do przedstawienia projektu uchwały na
Kongresie Krajowym wzywającej do ochrony samorządu terytorialnego162. Nie potwierdziły
się informacje z Gazety Olsztyńskiej zapowiadające spisek w regionalnej UW w celu
usunięcia z funkcji szefa partii posła Adama Żylińskiego. Sprawa upadła bo poparcia
„spiskowcom” odmówił Jarosław Wolski163.
Zjazd Krajowy UW odbył się w Warszawie w dniach 16 – 17 grudnia 2000 roku164.
Opłata zjazdowa wynosiła 200 zł165. Na Kongresie przedstawiono sprawozdanie z
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działalności Rady Krajowej UW w okresie ostatnich dwóch lat. Wynikało z niego, że liczba
członków partii wzrosła z 14 do 24 tysięcy a liczba kół z 300 do 702. W województwie
Warmińsko – Mazurskim partia liczyła 823 członków. Dokument informował o działaniach
programowych i politycznych partii, charakteryzował jej udział w wejściu Polski do NATO,
w wyborach samorządowych w 1998 roku i w przeprowadzeniu 4 wielkich reform i reformy
podatkowej. Oceniono działalność ministrów UW i wyjaśniono przyczyny rozpadu koalicji z
AWS oraz scharakteryzowano pracę Klubu Parlamentarnego. Dalej dokument szczegółowo
opisywał pracę krajowych organów partii166. Kongres podzielony został na kilka części.
Pierwszego dnia poza czynnościami organizacyjnymi i uroczystym otwarciem kongres zajął
się sprawozdaniem władz partyjnych a następnie przystąpił do wyboru Przewodniczącego.
Drugiego dnia zakończono wybory i dyskutowano nad programem i Statutem partii167. Na
Kongresie głos zabierali Andrzej Olechowski (gość zjazdu), Sławomir Nowak (reprezentował
Stowarzyszenie Młodzi Demokraci) i Leszek Balcerowicz (jako odchodzący szef partii)168.
Najciekawszym wydarzeniem zjazdu był wybór przewodniczącego Unii Wolności. Zgłoszono
dwóch kandydatów – profesora Bronisława Geremka i wicemarszałka Senatu Donalda Tuska.
Otrzymali oni odpowiednio 338 i 261 głosów. Przedstawiciel Ełku Andrzej Zdanowski
głosował inaczej niż większość delegatów z Warmii i Mazur – na Donalda Tuska. Choć Tusk
dostał około 43,6 % głosów do Rady Krajowej wybrano tylko 4 związanych z nim delegatów.
Już podczas obrad mówiono o możliwym rozłamie w patii169.
Początkowo nic nie zapowiadało nadchodzącego podziału. Posłowie wysłali członkom
partii życzenia świąteczne170. Władze krajowe partii starały się wyjaśnić dlaczego pomimo
upadku koalicji rządowej Unia Wolności będzie głosowała za budżetem171. Okazało się
jesienią 2001 roku, że taka taktyka doprowadziła partię do klęski wyborczej. W styczniu 2001
roku Rada Regionu wybrała nowych wiceprzewodniczących – jednym z nich został
przedstawiciel Ełku Leszek Tarasiewicz. Zaapelowano do władz krajowych o podjęcie
działań w celu utrzymania jedności partii172. W lutym posłowie UW z Warmii i Mazur
spotkali się w Giżycku z członkami partii w celu przedyskutowania aktualnej sytuacji
politycznej173.Zarząd Regionu przystąpił do budowania strony internetowej partii174.
Zorganizowano spotkanie poświęcone sytuacji w służbie zdrowia175. Odejście Młodych
Demokratów do Platformy Obywatelskiej spowodowało powstanie nowej młodzieżówki UW
– Młodego Centrum. Na terenie Warmii i Mazur organizacja była w budowie176. W marcu
zebranie koła UW poświęcone było zmniejszeniu bezrobocia w Powiecie Ełckim177.
Informacje o funkcjonowaniu biura, koła i przewodniczącego ełckiej UW przekazano do
biura regionalnego partii178. Również w marcu odbyło się spotkanie działaczy UW z całego
regionu, na którym została omówiona bieżąca sytuacja polityczna i poinformowano o
przygotowaniach do wyborów179. W tym samym miesiącu spotkało się koło UW w Ełku.
Zajmowało się reformą szkolnictwa jako szansą na zmniejszenie bezrobocia w Ełku,
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staraniami o szkołę muzyczną II stopnia w Ełku oraz przygotowaniem do kampanii
wyborczej. Tymczasowym pełnomocnikiem wyborczym Unii Wolności w Powiecie Ełckim
został Tomasz Brodowski180.
W kwietniu 2001 roku rozpoczyna się okres rozpadu partii. Pierwsze umowę
współpracy z ełcką UW zerwało Stowarzyszenie Młodzi Demokraci181. Mimo to partia pełną
parą przygotowywała się do wyborów parlamentarnych, między innymi gromadząc
dokumentację o kandydatach182. Na początku maja Unia zorganizowała wielką konferencję
programową w Warszawie pod hasłem „Wyzwania dla Polski”183. Wystąpienie
przewodniczącego zostało rozesłane wszystkim członkom partii184. W tym samym miesiącu
spotkanie koła UW Ełk poświęcone został wyłonieniu własnego kandydata do Sejmu,
utworzeniu sztabu wyborczego i zorganizowaniu pracy biura185. Klub Parlamentarny UW
prowadził akcję poparcia dla szefa UW w walce o tytuł Mistrza Mowy Polskiej186. Na prośbę
władz regionalnych koło ełckie zbierało dane potrzebne przy wyborach, między innymi
lokalnych mediów187. Unia regionalna w Olsztynie zmieniła siedzibę188. Na początku czerwca
2001 ełcka UW dokonała reorganizacji – powołano Powiatowy Komitet Wyborczy, szefa
sztabu i zorganizowano stały dyżur biura partyjnego189. Pełną parą patia szykowała się do
wyborów parlamentarnych. Dnia 10 czerwca 2001 roku odbył się konwent Wyborczy w
Olsztynie. Kandydatem ełckiej UW był Andrzej Zdanowski. Z jego wypowiedzi na
Konwencie wynika, że zdawano sobie sprawę z niskich notowań sondażowych Unii Wolności
(w granicach 3 %). Na 20 czerwca 2001 roku wyznaczono w Olsztynie Radę Regionalną UW,
która została poświęcona prezentacji programu wyborczego.190 Problemy wyborcze były
tematem obrad koła UW Ełk w dniu 18 czerwca 2001 roku191Kandydaci UW z całego kraju
spotkali się na Krajowej Konwencji Wyborczej w Warszawie w dniu 1 lipca 2001 roku 192. W
czerwcu 2001 roku odbyło się Warmińsko – Mazurskie Forum Europejskie193 Planowana na
30 czerwca regionalna konwencja programowa UW nie odbyła się194. Mimo niekorzystnych
sondaży wyborczych kontynuowano przygotowania Unii Wolności do wyborów. Pismem z
lipca 2001 roku władze regionalne przypominały o obowiązku zbierania podpisów195.
Opracowano program pobytu w naszym województwie Ekspresu Wolności . Niestety autokar
nie dotarł do Ełku196. W lipcu 2011 roku przebywała w Ełku delegacja Unii Wolności z
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przewodniczącym Bronisławem Geremkiem na czele197. Dnia 18 lipca 2001 roku odbyło się
w Olsztynie posiedzenie Rady Regionalnej UW, na której zatwierdzono kandydatów do
Sejmu i opisano funkcjonowanie Sztabu Wyborczego. Ełk znalazł się w Okręgu nr 35,
którego stolicą był Olsztyn 198. Do zbierania podpisów potrzebnych do rejestracji kandydatów
w wyborach parlamentarnych włączyło się aktywnie Koło Unii Wolności w Ełku199. Z prośbą
o zbieranie podpisów do przewodniczących kół zwrócił się poseł Mirosław Czech.200
Zbierano także podpisy pod kandydaturami do Senatu (na Blok Senat 2001)201. Te wszystkie
apele świadczą o tym, że akcja zbierania podpisów potrzebnych do rejestracji kandydatów
szła z dużym trudem. Władze regionalne przypomniały o obowiązku opłacania składek i
wpłat od osób piastujących funkcje publiczne z nadania Unii Wolności. Jednocześnie
przypominano, że pieniądze partyjne nie mogą być wykorzystywane do celów wyborczych 202
W następnym okresie struktury partyjne skupiły się na kampanii wyborczej do Sejmu i
Senatu. .Struktury lokalne otrzymały materiały wyborcze, w tym „Deklarację programową” i
dokumenty oficjalne partii203. Przekazano informację jak rozliczać rachunki i faktury za
kampanię wyborczą. Wydano w tym celu instrukcję finansową204. Wszelkie tego typu
informacje trafiały do ełckich działaczy Unii Wolności205. W dniu 10 sierpnia 2001 roku w
Olsztynie obyło się szkolenie kandydatów UW do parlamentu. Szkolenie obejmowało
warsztaty z komunikacji medialnej, konsultacje finansowe i sesję zdjęciową, i były
prowadzone przez fachowców ze Stanów Zjednoczonych206. Następnie prowadzona była
systematyczna akcja zbierania podpisów przez ełcką Unię Wolności. W akcji tej ełckiego
kandydata wspierał Janusz Cichoń. Do 11 września 2001 roku na listę sejmową zebrano w
Ełku 589 podpisów a do Senatu tylko 26 podpisów207. W okresie kampanii uaktywniło się
Forum Kobiet UW i zorganizowało konferencję w Warszawie208. W wyborach do Sejmu i
Senatu w naszym województwie wzięło udział 15 komitetów209. Kandydatów w imieniu
ełckiej UW do obwodowych komisji wyborczych zgłaszał przewodniczący Andrzej
Zdanowski210. Przygotowano szereg akcji związanych z kampanią wyborczą do parlamentu,
były to: kontakt osobisty kandydatów z wyborcami („od drzwi do drzwi”), listy z
podziękowaniem za poparcie do osób, które podpisały listy poparcia kandydatów, spotkania
w soboty i niedziele z wyborcami, wyjazdy Ekspresu Wolności, akcja „Idź głosuj”211.
Zwracano się do kandydatów na posłów i senatorów o wpłacanie środków na fundusz
wyborczy i informowano o zasadach finansowania kampanii212. Dnia 26 sierpnia 2001 roku
odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja UW, której celem była prezentacja
kandydatów do parlamentu213. Dzień później odbyło się w Olsztynie spotkanie kandydatów
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do parlamentu z terenu Warmii i Mazur214. Niestety cały ten wysiłek przyniósł mizerne
rezultaty. W okręgu olsztyńskim UW otrzymała 3,48 % głosów (frekwencja 40,15 %) a w
elbląskim 3,86 % (frekwencja 42,03 %). Oznacza to, że partia nie przekroczyła 5 % progu
wyborczego i nie weszła do Sejmu. Jednoznacznym zwycięzcą wyborów został Sojusz
Lewicy Demokratycznej. Partia ta obsadziła wszystkie mandaty senatorskie w naszym
regionie. Rezygnację ze stanowiska Prezydenta Miasta Olsztyna złożył członek UW Janusz
Cichoń215. Unia Wolności ze swoim wynikiem znalazła się na 7 miejscu w województwie216.
Podziękowanie za udział w kampanii wyborczej od przewodniczącego UW Władysława
Frasyniuka otrzymał Andrzej Zdanowski217.
Od klęski wyborczej rozpoczyna się trwająca kilka lat erozja i upadek partii. Dnia 14
października 2001 roku odbywa się w Warszawie Nadzwyczajny Kongres Krajowy Unii
Wolności zwołany przez Przewodniczącego Bronisława Geremka218. Główny jego punktem
był wybór nowego Przewodniczącego UW. Rada Polityczna dokonała oceny sytuacji w kraju
i partii po przegranych wyborach219. Jako główne przyczyny porażki przedstawiono: UW była
postrzegana jako ugrupowanie ludzi bogatych, które nie zwraca uwagi na problemy
społeczne, nastąpiła kompromitacja polityczna całego obozu „solidarnościowego”, UW zbyt
długo popierała niepopularny rząd, spowolnienie gospodarcze podważyło zaufanie do partii
środowiska przedsiębiorców. Rada Polityczna szczególnie podkreśliła błędy popełnione w
roku 2000 – zbyt długie tkwienie w koalicji rządowej z Akcją Wyborczą Solidarność i
nieumiejętne wyjście z niej, brak jednoznacznego stosunku do rządu mniejszościowego, nie
wystawienie kandydata w wyborach prezydenckich, niezdolność przedstawienia atrakcyjnego
programu centrowym wyborcom oraz nieumiejętność rozwiązania konfliktu wewnątrz partii,
który doprowadził do powstania Platformy Obywatelskiej. Na zły wynik zdaniem RP UW
wpłynęła też zła koncepcja kampanii wyborczej. Jakie wnioski wyciągnęli członkowie Rady z
przedstawionej powyżej oceny ? Uważano, że w przypadku braku reprezentacji
parlamentarnej potrzebna jest intensywna praca informacyjna z wyborcami, należy przekonać
elektorat o wierności UW głoszonym zasadom, współdziałać z pokrewnymi organizacjami i
stowarzyszeniami, przygotować się odpowiednio do wyborów samorządowych, rozpocząć
debatę wewnątrzpartyjną i odświeżyć przywództwo. Dnia 10 października 2001 roku
obradowała Reda Regionu Warmińsko – Mazurskiego. Po omówieniu kampanii wyborczej
zajmowano się sytuacją polityczną oraz omawiano przygotowania do Kongresu Krajowego i
zajazdu regionalnego220. Koszty Kongresu określono na 20 zł od delegata221. W ramach
dyskusji po wyborczej głos zabrał przewodniczący ełckiego koła UW Andrzej Zdanowski. W
swoim piśmie do członków partii zwrócił uwagę na konieczność nie tylko analizy przyczyn
klęski ale też na potrzebę szukania nowej drogi dla Unii Wolności222. W jego przekonaniu do
przegranej w wyborach doprowadziło pozostanie w aparacie rządowym wielu działaczy UW
po zerwaniu koalicji rządowej, brak własnego kandydata w wyborach prezydenckich
(przyczyniło się to do poparcia Andrzeja Olechowskiego przez część działaczy), wybrane na
kongresie krajowym władze UW nie znalazły akceptacji u części naszych wyborców,
poparcie budżetu i zmian w Karcie Nauczyciela w zamian za stanowisko szefa Narodowego
Banku Polskiego dla byłego Przewodniczącego (przekonało to część wyborców, że UW nie
broni ich interesów), nie było widać działaczy lokalnych w kampanii wyborczej. Zdanowski
214
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namawiał do głębokich a nie tylko kosmetycznych przemian w partii – postulował przed
wyborami samorządowymi pogłębioną dyskusję programową i całkowite odnowienie władz
partyjnych, namawiał do współpracy z Platformą Obywatelską a nawet do wejścia w jej
szeregi i do przeciwstawienia się dominacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W części
końcowej pisma Zdanowski zrezygnował z dalszego kierowania ełcką Unią Wolności. Partia
liczyła wtedy w Ełku 26 – 27 osób223.
Wyniki wyborów na Kongresie Krajowym Przewodniczącego UW: na 548
uprawnionych delegatów głosowało 400 (większość bezwzględna 200) – Frasyniuk – 276
głosów, Okrzesik – 108 a Król – 13224.
Na jednym z ostatnich spotkań koła UW Ełk w dniu 15 października 2001 roku
omawiano posiedzenie Rady Regionalnej i nadzwyczajny Kongres krajowy, zapowiedziano
likwidację biura w Ełku i zastanawiano się nad dalszymi losami partii w naszym mieście.
Przewodniczący UW Ełk zwrócił się do byłego posła Czecha o z informacją o likwidacji
biura w Ełku do dnia 19 października 2001 roku225.W grudniu 2001 roku odbyło się zebranie
wyborcze koła UW Ełk. Obok wyboru przewodniczącego i Zarządu Koła wybrano 5
delegatów na zjazd regionalny, dyskutowano o programie i wyborach samorządowych oraz
zebrano zaległe składki226. W zebraniu uczestniczyło 14 na 22 aktualnych członków ełckiej
Unii227. Przewodniczącym Koła pozostał Andrzej Zdanowski, obok niego do Zarządu weszli
Tarasiewicz, Obara, Orzechowski, Trochimczyk, Żmuda i Szelążek. Wyniki wyborów
przekazano władzom regionalnym UW w Olsztynie228. Ze złożonego przez przewodniczącego
koła sprawozdania z działalności za okres 23 października 2000 – 13 grudnia 2001
dowiadujemy się, że przedstawiciele koła pracowali w radzie samorządowej UW,
organizowali spotkania z posłami, wspierali budowę ełckiego szpitala, uczestniczyli w
regionalnych i krajowych zjazdach partii, zasiadali we władzach regionalnych, brali udział w
kampanii wyborczej do parlamentu RP i rozpoczęli przygotowania do wyborów
samorządowych229. Ełckie wybory odbywały się zgodnie z wytycznymi władz regionalnych,
które przygotowywały zjazd UW na Warmii i Mazurach230.
Przed zjazdem regionalnym głos w sprawach partyjnych zabrał ponownie Andrzej
Zdanowski231. Postulował w nim podjęcie rozmów z Platformą Obywatelską w celu
wspólnego startu w wyborach samorządowych. Przekonywał, że potrzebny jest powrót do
inteligenckiego etosu pracy społecznej. Widział konieczność odzyskania poparcia wśród
nauczycieli. Proponował kilka postulatów na których powinien opierać się nowy program
Unii Wolności: podstawą zreformowanej szkoły powinno być nauczanie języka angielskiego i
informatyki, głównym zadaniem społecznym powinna być walka z bezrobociem. Swoje
pismo przewodniczący ełckiej UW przekazał władzom regionalnym i krajowym. W dniu 12
stycznia 2002 roku obradował III Warmińsko – Mazurski Zjazd Regionalny UW. Z jego
dokumentów wynika, że wybrano komisje zjazdowe, przyjęto niezbędne regulaminy,
wysłuchano sprawozdań i udzielono absolutorium ustępującym władzom, przeprowadzono
dyskusję programową oraz wybrano nowe władze regionu i delegatów na zjazd krajowy
planowany na 16 lutego 2002 roku232. Z koła ełckiego do rady regionalnej weszli: Andrzej
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Orzechowski i Leszek Tarasiewicz, do sądu koleżeńskiego wybrano panią Bożennę Obarę a
delegatami na zjazd krajowy zostali Andrzej Zdanowski, Leszek Tarasiewicz i Wiesław
Żmuda.
W dniu 28 stycznia 2002 roku zebrało się koło UW w Ełku. Zebrani wysłuchali
informacji o przebiegu zjazdu i rady regionalnej oraz podjęli decyzje w sprawie wyborów
samorządowych233. Koło podjęło uchwałę o powołaniu Obywatelskiego Komitetu
Wyborczego „Centrum”. Miał on obok środowiska UW skupiać działaczy ełckiej Platformy
Obywatelskiej i umiarkowanej prawicy. Zadania były następujące: przygotować wybory
samorządowe, zaprosić do współpracy PO, organizacje pozarządowe, osoby bezpartyjne,
wyłonić wspólnego kandydata na Prezydenta Miasta i przygotować program wyborczy. W
podobnym duchu podjęto deklarację o powołaniu Komitetu 18 lutego 2002 roku234.
Do Andrzeja Zdanowskiego dotarł w styczniu 2002 roku list nowego
przewodniczącego partii Władysława Frasyniuka. Dziękował w nim za przekazane uwagi i
zachęcał ełckich działaczy do wytrwania w szeregach Unii Wolności235. Następny list szefa
partii skierowany został do delegatów na jej kongres. Zachęcał do udziału w obradach
wyznaczonych na dzień 16 lutego 2002 roku236. Szczegółowe informacje o czasie i miejscu
Kongresu UW znajdujemy w piśmie sekretarza generalnego Piotra Niemczyka 237. Ełccy
delegaci uczestniczyli aktywnie w zjeździe238. Zjazd przyjął szereg ważnych dokumentów: o
powołaniu Klubu Programowego UW (miał on w oderwaniu od bieżącej polityki prowadzić
dyskusje na ważne tematy a wypracowane dokumenty rozsyłać do regionów239), uchwałę o
powołaniu Koła Senatorów UW240, uchwałę w sprawie oceny strategii społeczno –
gospodarczej rządu (poparto rozwój przedsiębiorczości, negatywnie oceniono walkę rządu
SLD – PSL z bezrobociem i plany obniżania stóp procentowych, plany wstrzymania procesu
prywatyzacji i próby zamachu na składki zgromadzone w OFE 241), nowy manifest
programowy (zapowiadano w nim umacnianie niepodległego państwa, ochronę wartości,
traktowanie polityki jako społecznej służby, wspieranie nowoczesnej gospodarki i dbanie o
rozwój człowieka242), deklarację ideową (zakładała ona następujące zasady: prawo do
osobistego szczęścia, równość obywateli, celem polityki powinno być dobro człowieka,
bezrobocie określono jako społeczne zło, państwo powinno być sprawne, silne i uczciwe,
wiele jego funkcji powinien przejąć sektor pozarządowy a Polska powinna dążyć do
poszerzania swoich związków z Europą243) oraz deklarację programową (zgodnie z nią
główne cele polskiej polityki to: walka z bezrobociem, poprawa codziennego bezpieczeństwa
obywateli i walka z korupcją, nowoczesna i dostępna edukacja oraz wykorzystanie szansy
jaką daje przystąpienie do Unii Europejskiej244). Kongres obradował w oparciu o
regulamin245. Zarząd złożył sprawozdanie z działalności Unii za okres 27 października 2001
roku do 16 lutego 2002 roku. Wyłania się z niego bardzo zła sytuacja finansowa i
organizacyjna partii, informacja o proponowanych zmianach programowych i statutowych,
oceniono obieg informacji wewnątrz organizacji i przygotowania do wyborów
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samorządowych, dobrze oceniono współpracę z Młodym Centrum i z senatorami Unii
Wolności, odnotowano spadek liczby członków partii z ponad 20 tysięcy w roku 2000, do
prawie 16 tysięcy w sierpniu 2001 roku i do około 12 – 13 tysięcy w lutym 2002 roku oraz
stwierdzono spadek zainteresowania mediów działalnością Unii Wolności246. Do uczestników
Kongresu grupa działaczy skierowała list otwarty, w którym krytykowano dotychczasową
linię partii247. W Kongresie uczestniczyło 556 delegatów na ogólną liczbę 669 (83,1 %).
Ponownie przewodniczącym wybrano Władysława Frasyniuka (głosowało 500 delegatów,
głosów ważnych oddano 495, w tym za 444 a przeciw 51)248.
W lutym i marcu 2002 roku odbyły się zebrania ełckiego koła Unii Wolności, na
których przekazano informację z VI Kongresu partii, omówiono przygotowanie do wyborów
samorządowych i sprawy finansowe249. Między innymi przedstawiono uchwałę Rady
Krajowej w sprawie dodatkowych składek oraz wykaz stanowisk nimi obciążonych 250, pismo
skarbnika regionu w tej sprawie251, pismo Sekretarza Generalnego w sprawie aktualizacji
danych członków UW252. W odpowiedzi na to ostatnie poinformowano centralę o przesłaniu
wykazu członków na dzień 12 marca 2002 roku, składu Zarządu Koła UW w Ełku, rejestru
opłaconych i zaległych składek oraz zadłużeniu Koła na kwotę 550 zł. Jednocześnie
informowano, że nikt w Ełku nie pełni funkcji z partyjnej rekomendacji253.
Dnia 25 marca 2002 roku ełccy działacze UW spotkali się w sprawie przygotowań do
wyborów samorządowych254. W kwietniu 2002 roku odbyło się w Augustowie spotkanie
przedstawicieli władz krajowych z radami regionów Podlaskiego i Warmińsko –
Mazurskiego255. W czerwcu 2002 roku obywa się w Olsztynie posiedzenie Rady Regionu w
sprawie wyborów samorządowych, bazy danych partii i spraw finansowych256.W wyniku tego
posiedzenia powstał dokument informujący o zasadach samodzielnego startu w wyborach
samorządowych, zaleca on udział członków partii w lokalnych komitetach wyborczych
popieranych przez Unię Wolności257.
Pismo członków Unii Wolności z dnia 17 lipca 2002 roku skierowane do władz
regionalnych w Olsztynie zapowiada rozłam w partii. Ełccy działacze są zaniepokojeni
projektami władz regionalnych startu w wyborach samorządowych z list Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Uważają oni, że ta decyzja doprowadzi do likwidacji UW jako
samodzielnego podmiotu politycznego w naszym regionie. Ełczanie nie chcąc uczestniczyć w
kampanii wyborczej SLD, zawieszają członkostwo w partii na czas kampanii wyborczej do
samorządu258. Trudno stwierdzić czy postanowienie weszło w życie, gdyż koło ełckie nadal
odbierało korespondencję z regionu i uczestniczyło w jego pracach 259. Świadczą o tym
sprawozdania dotyczące liczby członków koła – 18 osób na dzień 1 listopada 2002 roku i
udziału w wyborach samorządowych oraz sprawozdanie finansowe260.Z dokumentu wynika,
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że ełckie koło UW uczestniczyło w wyborach samorządowych wspólnie ze środowiskiem
ełckiej Platformy Obywatelskiej jako „Platforma Ziemi Ełckiej” wprowadzając do rady
powiatu 3 osoby a do rady miasta 2 radnych.
Do ełckich działaczy UW dotarło zaproszenie władz regionalnych na partyjne zebranie
otwarte z udziałem członków Zarządu Krajowego, które miało miejsce w Olsztynie 26
stycznia 2003 roku261, korzystali też z pisma partyjnego „Komentarze”262. Mimo
niesubordynacji w sprawie wyborów samorządowych ełccy działacze uczestniczyli w
spotkaniu Rady Regionu poświęconemu wyborom europejskim, w pracy nad programem, w
dyskusji o miejscu Unii na scenie politycznej, które odbyło się 21 września 2003 roku263. W
dniach 22 – 23 listopada 2003 roku przewodniczący ełckiej Unii Wolności uczestniczył w
Konferencji Programowej partii w Warszawie264.
W styczniu 2004 roku ełckie koło UW otrzymało życzenia od Przewodniczącego
partii265. Jednak na zebraniu w listopadzie 2003 roku członkowie ełckiego koła postanowili
zakończyć jego działalność i wystąpić z Unii Wolności. Część działaczy postanowiła przejść
do Platformy Obywatelskiej266. Nie zerwano jednak całkowicie kontaktów z dawnym
środowiskiem politycznym – zachowały się wezwania do popierania w wyborach
europejskich kandydatów UW267. Do Ełku docierała korespondencja partyjna Unii Wolności
jeszcze jesienią 2004 roku268. Ostanie pisma dotyczące środowiska UW pochodzą z wiosny
2005 roku269. Brak jednak jakichkolwiek informacji by ełckie środowisko było
zainteresowane podtrzymywaniem tych kontaktów.
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