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Dyskusja online. Wojewódzki Komitet
Obywatelski "Solidarność" w Koszalinie w roku
1989 – Szczecin, 3 czerwca 2021
Jak wyglądały czerwcowe wybory do parlamentu w 1989 r. w
województwie koszalińskim? Czy wielka mobilizacja struktur
opozycyjnych w tym regionie przyniosła oczekiwany efekt?
Dowiesz się online na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku
oraz YouTube IPNtvPL.

Obchodzona w 2019 r. 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej stała się pretekstem do przygotowania przez szczeciński oddział
Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Koszalinie publikacji książkowej
poświęconej działalności Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w
Koszalinie. Od 10 maja 1989 r. (oficjalna inauguracja kampanii wyborczej) do 4 czerwca
1989 r. (pierwsza tura wyborów do parlamentu) struktura ta, jak również podporządkowane
jej nieformalnie komitety rejonowe, miejskie i gminne, zorganizowała i przeprowadziła
zakończoną sukcesem, w postaci wprowadzenia do Sejmu i Senatu dwóch posłów i dwóch
senatorów, kampanię wyborczą na terenie województwa koszalińskiego. Zadano tym
samym klęskę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej sojusznikom i to na terenie
uważanym początkowo za sprzyjający osiągnięciu przez koalicję dobrego wyniku. Nie
zdołała temu przeszkodzić przygniatająca przewaga komunistów w środkach masowego
przekazu, ani też zaangażowanie w kampanię potężnego aparatu państwowego.
Przeważająca większość wyborów poparła kandydatów "Solidarności".

Na temat działalności WKO „Solidarność", 32 lata po tamtych wydarzeniach, rozmawiali: 

dr Przemysław Benken – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN
w Szczecinie i współautor książki Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność”
w Koszalinie w 1989 roku. Edycja źródłowa 

Rober Borucki - pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie i współautor
książki Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Koszalinie w 1989 roku.
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Edycja źródłowa 

Paweł Michalak - współzałożyciel Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność" w Koszalinie.

Dyskusję będzie moderował dr hab. Sebastian Ligarski - Oddziałowe Biuro Badań
Historycznych IPN w Szczecinie.

Transmisja na kanale IPNtv 3 czerwca 2021 (czwartek), godz. 18.00
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