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Od redaktora
Editorial

Słynny referat Nikity Chruszczowa, wygłoszony 25 lutego 1956 roku na nadprogramowej, zamkniętej sesji XX
Zjazdu KPZR, wywołał ogromne poruszenie wśród komunistów na całym świecie, przyspieszając proces destalinizacji i liberalizacji w bloku sowieckim. Demaskacja Stalina i ujawnienie części jego zbrodni nie spotkała się jednak
z entuzjazmem wszystkich mieszkańców imperium. W Gruzji, ojczyźnie Josipa Dżugaszwili, zakwestionowanie
jego statusu i przekreślenie „kultu jednostki” wywołało gwałtowny sprzeciw. 5 marca 1956 roku, w trzecią rocznicę
śmierci Stalina, w Tbilisi rozpoczęły się kilkudniowe masowe demonstracje przeciwko podjętej w Moskwie destalinizacji. Obok wyrazów wierności dla zmarłego wodza komunizmu pojawiły się gruzińskie hasła narodowe. „Ponad 60 tysięcy ludzi złożyło kwiaty pod pomnikiem Stalina, podczas, gdy setki innych jeździły po mieście ciężarówkami, autobusami, tramwajami i trolejbusami z podobizną dyktatora. »Chwała Wielkiemu Stalinowi!«,
»Precz z Chruszczowem« […]. Niektórzy demonstrujący domagali się nawet wystąpienia Gruzji ze Związku Radzieckiego” – opisuje William Taubman1.
8 marca miasto ogarnął strajk powszechny. 10 marca w centrum stanęły barykady, demonstranci starli się
z oddziałami wojska i milicji. Armia odzyskała kontrolę nad sytuacją za cenę śmierci 15 demonstrantów. Nieoficjalne dane mówią o 250 zabitych i tysiącu rannych2. Ten fenomen dobrej pamięci o tyranie w jego kraju rodzinnym,
represjonowanym przecież w latach stalinizmu nie mniej od innych republik, tłumaczy amerykański historyk Timothy Blauvelt w arcyciekawym studium, które drukujemy w niniejszym numerze „Wolności i Solidarności”.
Tematy pozostałych artykułów zamieszczonych w dziale Studia to sprawa Anny Rudzińskiej opisana przez
Krzysztofa Tarkę, strajk w Ursusie w grudniu 1981 roku z udziałem J.J. Lipskiego przedstawiony przez Łukasza
Garbala, a także analiza ideowa ruchu Solidarność w świetle tradycji republikańskiej pióra Marcina Gajka.
Osobny blok studiów zatytułowaliśmy Lecha Wałęsa w sieci bezpieki. Publikowane w nim teksty łączy kwestia
stosunku aparatu bezpieczeństwa PRL do Lecha Wałęsy na różnych etapach jego biografii. Jan Skórzyński analizuje
domniemaną współpracę Wałęsy z SB w latach 1971-1975 na podstawie teczki TW „Bolka”, Tomasz Kozłowski
przedstawia postawę przywódcy Solidarności podczas internowania w roku 1982, a Andrzej Friszke opisuje próby
wytoczenia mu procesu politycznego, podejmowane w stanie wojennym.
Z okazji 40-lecia założenia Komitetu Obrony Robotników „Wolność i Solidarność” prezentuje mało znane
materiały źródłowe do początków KOR. Dokumenty te pokazują narodziny środowiska opozycyjnego, które
utworzyło Komitet i pierwsze miesiące akcji pomocy dla represjonowanych uczestników protestów z czerwca 1976
roku. Ponadto w numerze Elżbieta Matynia interpretuje „polską rzeczpospolitą solidarnościową lat 1980-1981”
jako wyjątkową sferą publiczną umożliwiającą obywatelską partycypację na nieznaną dotąd skalę. Marcin Kula polemizuje ze spojrzeniem polskich socjologów na fenomen ruchu Solidarności i zmianę ustroju w Polsce. Tomasz
Łubieński przypomina nietuzinkową sylwetkę Jana Strzeleckiego. Jan Kofman przedstawia monografię Inki Słodkowskiej o ruchu Komitetów Obywatelskich z lat 1989-1992.
1
2

W. Taubman, Chruszczow. Człowiek i epoka, Wrocław 2012, s. 326.
R. Miedwiediew, Ż. Miedwiediew, Nieznany Stalin, Warszawa 2006, s. 156-157.

5

Jan Skórzyński

Nasze pismo, po okresie niepewności, znalazło nowego wydawcę, którym jest Collegium Civitas. We współpracy z Europejskim Centrum Solidarności „Wolność i Solidarność” będzie się ukazywać się jako rocznik naukowy,
głównie w wydaniu elektronicznym.
Kolejne numery, a także szczegółowe informacje o piśmie i wskazówki dla autorów znajdują na stronie internetowej: http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/nauka-i-badania/publikacje-cc/wolnosc-i-solidarnosc
Jan Skórzyński
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Lech Wałęsa w sieci bezpieki
Jan Skórzyński
Collegium Civitas

Od informatora do kontestatora. Akta „Bolka” – próba lektury
From the informant to contester. Files "Bolek" – an attempt to read

Abstract
The documents of Security Service (SB) announce that Lech Walesa was in the years 1971-1975 the secret collaborator – „Bolek” – in the Gdansk Shipyard. This cooperation was intense year and a half, until May 1972. In the
years 1972-1975 from the position of a co-worker of the system Walesa began to provide critical opinions about
the situation in the yard and labor problems. He has also publicly criticized the authorities. Instead facilitate the
control of the crew, he was seedbed of discontent and a source of instability. In 1976 Walesa was removed from
his job in tthe Gdansk Shipyard. SB agreed to this because unruly colleague brought them more harm than good.
From the informant to contester – this was the evolution of Walesa’s contacts with political police of Polish
People’s Republic (PRL).
Keywords – Lech Walesa, the political police, Gdansk Shipyard, contestation

Lech Wałęsa pojawił się na scenie publicznej w roli pierwszoplanowej w sierpniu 1980 roku – jako lider wielkiego
strajku na Wybrzeżu Gdańskim, a potem przywódca NSZZ Solidarność. Nie był to wszelako jego pierwszy udział
w wydarzeniach o randze historycznej. Już w grudniu 1970 roku Wałęsa należał do liderów ówczesnego robotniczego buntu – był członkiem komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej, przemawiał do stoczniowców, uczestniczył
w demonstracjach ulicznych, organizował protest, współtworzył jego postulaty, pertraktował z władzami 1 . W
oczach kolegów stał się jednym z rzeczników kontestacji i reprezentantów interesów załogi. W oczach Służby
Bezpieczeństwa – potencjalnie groźnym przeciwnikiem, którego należało spacyfikować. Po zakończeniu strajków
priorytetem władz było ustabilizowanie nadal niespokojnej sytuacji na Wybrzeżu, wyeliminowanie bądź kontrolowanie ludzi, którzy mogli na nowo posiać ziarna buntu.
Punktem wyjścia historii „Bolka” była więc odważna i pełna zaangażowania postawa Lecha Wałęsy w protestach
Grudnia ’70. To dlatego zainteresowała się nim SB, która wiedząc o jego przywódczej roli w ruchu strajkowym,
miała odpowiednie instrumenty, by go szantażować i nakłonić do współpracy.

Na temat udziału Lecha Wałęsy w protestach Grudnia ’70 zob. m.in.: K. Jagiełło, Krzyż i kotwica, Paryż 1987; H.M. Kula, Grudzień 70.
Oficjalny i rzeczywisty, Gdańsk 2006; E. Szczesiak, Dookoła życiorysu [w:] Lech Wałęsa, Gdańsk 1990; E. Szczesiak, Okno na wolność, Gdańsk 2005;
J. Skórzyński, Zadra. Biografia Lecha Wałęsy, Gdańsk 2009; A. Stankiewicz, D. Wilczak, Niedokończona rewolucja. Wałęsa – zdrajca czy bohater?,
Warszawa 2016; L. Wałęsa, Droga nadziei, Kraków 2006. Istotną rolę Wałęsy w wydarzeniach Grudnia neguje jedynie Karol Hajduga, w 1970
r. inżynier w Stoczni Gdańskiej (A. Stankiewicz, D. Wilczak, Niedokończona rewolucja…, s. 21–35). Jego świadectwo, złożone w 2016 r., jest
jednak mało wiarygodne. Zupełnie sprzeczny z nim dokument, wedle którego 17 XII 1970 Hajduga sam opowiedział SB o znaczącej roli
Wałęsy w komitecie strajkowym, został opublikowany w: J. Eisler, I. Greczanik-Filipp, W. Kwiatkowska, J. Marszalec, To nie na darmo...
Grudzień ‘70 w Gdańsku i Gdyni, red. M. Sokołowska, Pelplin 2006, s. 196–197.
1
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Lech Wałęsa i SB – okoliczności, dokumenty, interpretacje
Zaraz po zakończeniu protestów robotniczych na Wybrzeżu, 19 grudnia 1970 roku, Wałęsa został zatrzymany
przez Służbę Bezpieczeństwa. Następne trzy dni spędził w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w
Gdańsku.
Co się tam z nim działo? Kilkakrotnie przesłuchiwany, z pewnością straszony, niedoświadczony działacz robotniczy opowiedział o swoim udziale w protestach grudniowych i podjął zobowiązania wobec Służby Bezpieczeństwa. Przyznał to w zawoalowany sposób już w swojej pierwszej autobiografii, Drodze nadziei, wydanej na
Zachodzie w 1987 roku, a w Polsce w obiegu podziemnym w 1988 roku. „Powiedziałem wtedy, że jeśli nie dopuszczą do powstania autentycznych organizacji robotniczych, zdolnych wyrażać i kontrolować rzeczywistość,
dojdzie w niedługim czasie do większych jeszcze dramatów. I prawdą jest też, że z tego starcia nie wyszedłem
zupełnie czysty. Postawili warunek: podpis! I wtedy podpisałem”2. Po latach dodał w kolejnym tomie autobiograficznym Droga do prawdy: „Wokół tamtych dni narosło wiele niejasności. A były one dla mnie, młodego, zagubionego i przygnębionego klęską własnej i robotników walki chłopaka szczególnie trudne. W domu żona, dziecko, a
ja nie miałem pojęcia, co się może ze mną wydarzyć. Jedynym celem było wydostanie się stamtąd”3. Przyznaje, że
był w tamtych latach jeszcze wielokrotnie wzywany przez bezpiekę. „Chyba musiałbym być desperatem, by się nie
stawić” – pisze4. Wiemy więc od samego Wałęsy, że po Grudniu ’70 chodził na spotkania z SB.
Już pierwszej nocy w areszcie, z 19 na 20 grudnia, został przesłuchany w kwestii wydarzeń minionego tygodnia.
Złożył obszerną i szczegółową relację o tym, co się działo w stoczni i poza nią, ale podał jedynie kilka nazwisk
osób zaangażowanych w protest. Przesłuchującemu go oficerowi SB, kpt. Edmundowi Graczykowi, oświadczył,
że nikogo z pozostałych członków komitetu strajkowego nie zna. 20 grudnia przesłuchano go jeszcze raz w sprawie wypadków grudniowych. Jak wynika z zachowanego zobowiązania, 21 grudnia zgodził się na współpracę ze
Służbą Bezpieczeństwa. Graczyk przekonywał go, że chodzi przede wszystkim o pomoc w osądzeniu ludzi biorących udział „w mordach, rabunkach, podpaleniach, rozbojach i sabotażach”5. Wałęsa podpisał zobowiązanie do
współpracy w „wykrywaniu i zwalczaniu wrogów PRL”, przybierając pseudonim „Bolek”, którym miał się posługiwać w kontaktach z SB. Deklarował, że współpracę z bezpieką zachowa w ścisłej tajemnicy, nawet przed rodziną6.
Obszerne, wypełniające całą kartkę zobowiązanie zostało napisane dość pewnym, wyrobionym pismem. Ten
sam charakter pisma można odnaleźć w późniejszych własnoręcznych doniesieniach „Bolka”. Jacek Taylor, gdański
adwokat, który poznał bliżej Wałęsę w Wolnych Związkach Zawodowych, a więc osiem lat później, twierdzi jednak,
że nawet wówczas nie posługiwał się on piórem na tyle sprawnie, aby własnoręcznie napisać taki tekst. Kwestię tę
rozstrzygnąć mogą (ale nie muszą) zapowiadane badania grafologiczne.
Sam Lech Wałęsa stanowczo zaprzeczył, aby jego kontakty z SB miały charakter współpracy agenturalnej. Odrzucił również oskarżenie o branie pieniędzy za dostarczanie informacji. Dokumenty SB znalezione na początku
2016 roku w domu gen. Czesława Kiszczaka – teczka personalna tajnego współpracownika (TW) o pseudonimie
„Bolek” i jego teczka pracy – mówią jednak co innego. Wynika z nich, że Wałęsa jako TW informował Służbę
Bezpieczeństwa o nastrojach w Stoczni Gdańskiej, o postawach pracowników i zamiarach buntowniczych wystąpień. Współpraca ta miała charakter intensywny przez półtora roku – od stycznia 1971 roku do maja 1972 roku.
Później tempo kontaktów wyraźnie słabnie. W roku 1973 spotkania są coraz rzadsze, a „Bolek” nie przekazuje
wartościowych informacji. W roku 1974 odbyło się jedynie dziewięć spotkań, ale z dwóch nie napisano nawet meldunku – nie przyniosły niczego ciekawego. W roku 1975 było również dziewięć rozmów, z podobnym efektem. W
ciągu tych dwóch ostatnich lat stoczniowy informator nie przekazał SB żadnych istotnych wiadomości.
Jeśli wierzyć dokumentacji SB, Wałęsa jako „Bolek” dostawał pieniądze za informacje. Najwięcej, pewnie na zachętę, w pierwszych miesiącach: 1500 zł w lutym 1971 roku, dwa razy po 1000 zł w styczniu. Potem sumy się
L. Wałęsa, Droga nadziei…, s. 82.
L. Wałęsa, Droga do prawdy. Autobiografia, Warszawa 2008, s. 49.
4 Ibidem, s. 54.
5 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), 3333/1, t. 1, Raport, 21 XII 1971, k. 39–40.
6 AIPN, 3333/1, t. 1, Zobowiązanie, 21 XII 1971, k. 13.
2
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zmniejszają do 600 lub 500 zł, mniej więcej raz na miesiąc. W pierwszym roku współpracy wręczono mu łącznie
8300 zł. W następnym roku już znacznie mniej – 3200 zł. W roku 1973 „Bolek” otrzymał wynagrodzenie jedynie
dwukrotnie – w październiku i grudniu, w sumie 1100 zł. W następnym roku tylko raz – 700 zł w czerwcu7. W
roku 1975 wcale8.
Nikt poza Lechem Wałęsą nie wie, co dokładnie się wydarzyło podczas jego aresztowania. Można jednak sobie
wyobrazić strach i poczucie bezsilności młodego robotnika w zetknięciu z wszechmocną komunistyczną policją
polityczną. Pozostawiony sam sobie, pełen lęku o młodą żonę i urodzonego dwa miesiące wcześniej synka, w
atmosferze brutalnego odwetu władzy na buntujących się proletariuszach nie wytrzymał presji i zgodził się na
kontakty z policją. Strachem przed represjami tłumaczył zresztą swoją zgodę na współpracę z SB, gdy w roku 1973
po raz pierwszy chciał ją zerwać9.
27-letni niedawny przybysz ze wsi, bez żadnego oparcia w Gdańsku, który nagle znalazł się w centrum wydarzeń jako jeden z przywódców wystąpień antyrządowych, był stosunkowo łatwym celem szantażu. Pisał o tym w
jednym ze styczniowych doniesień „Bolka”: „Po moim zatrzymaniu przez MO w dniu 19 XII 1970 roku i pierwszych rozmowach byłem przekonany, że zostanę pociągnięty do odpowiedzialności karnej, i nie wierzyłem, że
mogę być zwolniony z aresztu. Nawet po podpisaniu zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa nie
wierzyłem w szczerość słów pracownika tej służby. Niewiara ta wynikała z nabrzmiałych plotek o metodach i stylu
pracy tzw. bezpieki”10. Obawiał się nawet skrytobójstwa. Aby pozostawić po sobie jakiś ślad w razie zniknięcia, na
odwrocie jednej z ulotek sporządzonych przez dyrekcję stoczni, wzywających pracowników do powrotu do pracy,
napisał: „Dnia 24 XII 1970 o godz. 17.00 mam spotkanie narzucone przez pana, który prowadził pierwsze i ostatnie przesłuchanie. Obawiam się, że to jest pułapka. Spotkanie przy barze Ruczaj w Gdańsku. Lech Wałęsa”11.
Ten niezdarny tekst, niczym list rzucony w butelce do morza, pokazuje całą bezradność młodego robotnika w
obliczu potęgi władzy. Grudzień był dramatem samotności – napisał w autobiografii przywódca Solidarności. „Nie
czuło się więzi nie tylko pomiędzy poszczególnymi środowiskami tu, w Gdańsku, ale nawet bliżej, w domu, na
klatce schodowej. Przejmująca samotność, strach, brak perspektyw. [...] Strach pomyśleć, jaki mroźny, mroczny i
samotny był ten nasz Grudzień. Była to sprawa z gatunku straceńczych, w której nie liczyło się na nic i na nikogo.
Idąc do domu wiedziałem, że jestem sam na sam z SB. To była ta siła realna, nieznana, o niejasnym obliczu”12. Ze
statystyk bezpieki wynika, że między połową grudnia 1970 roku a połową stycznia 1971 tej sile uległo ponad 130
osób w Trójmieście, zgadzając się na współpracę z tajną policją.
W dokumentach SB TW „Bolek” identyfikowany jest jednoznacznie z Lechem Wałęsą. W poświęconej Wałęsie
notatce Marka Aftyki z Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku z 21 czerwca 1978 roku czytamy: „W latach
1970–72 wymieniony jako TW ps. »Bolek« przekazywał nam szereg cennych informacji dot[yczących] destrukcyjnej działalności niektórych pracowników. Na podstawie otrzymanych materiałów założono kilka spraw. W tym
czasie dał się poznać jako jednostka zdyscyplinowana i chętna do współpracy. Po ustabilizowaniu się sytuacji w
stoczni dało się zauważyć niechęć do dalszej współpracy z naszym resortem. Tłumaczył on to brakiem czasu i
tym, że na zakładzie nic się nie dzieje. Żądał również zapłaty za przekazywane informacje, które nie stanowiły
większej wartości operacyjnej. Podczas kontroli przez inne źródła informacji stwierdzono, że niejednokrotnie w
przekazywanych informacjach przebijała się chęć własnego poglądu na sprawę, nadając jej niejako opinię środowiskową. Stwierdzono również, że podczas odbywających się zebrań dość często bez uzasadnienia krytykował
kierownictwo administracyjne, partyjne i związkowe wydziału”13.
AIPN, 3333/1, t. 1, Arkusz wypłat i świadczeń na rzecz TW, k. 67, 69.
Z zestawienia kpt. Ratkiewicza sporządzonego w 1973 r. wynika, że w 1971 r. informator w sumie dostał 9400 zł, w 1972 r. 1600 zł (AIPN,
3333/1, t. 2, Informacja, 8 X 1973, k. 483). Wynika to chyba z ewidentnych pomyłek w datach rocznych wypłat znajdujących się w zbiorczym
zestawieniu w teczce personalnej.
9 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 8 X 1973, k. 482.
10 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 8 I 1971, k. 61–62.
11 AIPN, 3333/1, t. 2, k. 65.
12 L. Wałęsa, Droga nadziei…, s. 91.
13 Cyt. za: S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008, s. 304. Notatka Aftyki
została przygotowana na podstawie charakterystyki „Bolka” sporządzonej przez kpt. Ratkiewicza w czerwcu 1976 r. (AIPN, 3333/1, t. 1,
Charakterystyka TW ps. „Bolek”, 9 VI 1976, k.165–166).
7
8

9

Jan Skórzyński

W sporządzonej w styczniu 1972 roku w KWMO charakterystyce „Bolka” również zwracano uwagę na to, że
„TW zamiast rozładowywać istniejącą atmosferę na zakładzie, pogłębiał ją swoimi wystąpieniami”. Wedle oficera
SB wynikało to z przyjętej na początku współpracy błędnej metody: próby pozyskania zaufania „aktywu wypadków
grudniowych”. Nawet jednak po zmianie metody „Bolek” „niejednokrotnie jeszcze zabierając głos na zebraniu,
stawał po stronie tych, który sprzeciwiali się wydawanym zarządzeniom dyrekcji, tłumacząc później na spotkaniu
[z SB], że zrobił to po to, aby mieć w dalszym ciągu zaufanie u osób przez nas rozpracowywanych”14. Bezpieka
przyjęła to tłumaczenie za dobrą monetę, ale można w nim widzieć odwrotną grę – usprawiedliwianie przez Wałęsę
jego buntowniczych wystąpień potrzebami agenturalnego kamuflażu.
Wedle opinii SB „Bolek” był zatem informatorem nietypowym. Choć początkowo dobrze wypełniał swe zadania, to po pewnym czasie zaczął na różne sposoby wyplątywać się z sieci bezpieki i zamiast donosów przekazywać
jej własne opinie o sytuacji w stoczni i problemach pracowniczych. W dodatku Wałęsa zaczął publicznie występować z ostrą krytyką władz, podburzając innych i w rezultacie pełniąc rolę odwrotną niż ta, której oczekiwali od
niego policyjni mocodawcy. Zamiast uśmierzać atmosferę i ułatwiać kontrolę załogi, stał się rozsadnikiem niezadowolenia i źródłem destabilizacji. W końcu miarka się przebrała – kierownictwo Stoczni Gdańskiej pozbyło się
coraz bardziej kłopotliwego pracownika. Tajna policja nie interweniowała, by go zatrzymać w zakładzie. Najwidoczniej uznała, że przynosi on więcej szkody niż pożytku. Od informatora do kontestatora – taka była więc
ewolucja kontaktów Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1971–1975.
Lech Wałęsa przyznaje, że podpisał w grudniu 1970 roku kilka bliżej nieokreślonych dokumentów, wspomina
także o późniejszych spotkaniach z bezpieką, ale stanowczo odrzuca oskarżenia o podjęcie roli tajnego współpracownika SB15. Oświadczenia samego zainteresowanego w tej sprawie są ważne, ale nie mogą przesądzać o konkluzji. W konfrontacji dokumentów źródłowych i o wiele lat późniejszych relacji uczestników wydarzeń historyk musi
dać pierwszeństwo dokumentom z epoki. Wobec akt MSW trzeba oczywiście zachować ostrożność. W latach
osiemdziesiątych władze bezpieczeństwa podjęły przecież sporym nakładem sił specjalną akcję zmierzającą do
skompromitowania Wałęsy – zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym celu esbecy próbowali wytworzyć fałszywe
dowody rzekomej współpracy lidera Solidarności w latach osiemdziesiątych z komunistyczną policją polityczną.
Jednak dokumenty odkryte w roku 2016 w domu gen. Kiszczaka nie noszą śladów fałszerstw. Jest ich zbyt wiele
(ponad 750 kart), są zbyt szczegółowe i konkretne, zbyt mocno osadzone w kontekście lat i środowiska, których
dotyczą, by można było je spreparować. Nie da się tego wykluczyć w przypadku pojedynczych zapisów, ale całość
spełnia wszystkie warunki wiarygodności.
Oprócz dowodów bezpośrednich, takich jak pisemne zobowiązanie do współpracy oraz liczne zapisy w dokumentach SB, istnieją także w źródłach dowody pośrednie, wzmacniające tezę, że „Bolek” to Lech Wałęsa. Wskazuje
na to styl pisemnych doniesień „Bolka” – malowniczy, pełen oryginalnych powiedzonek, niestroniący od metafor,
chętnie posługujący się procentowymi wyliczeniami w ocenie sytuacji. W notatkach sporządzanych przez funkcjonariuszy ze spotkań z „Bolkiem” można znaleźć informacje o tym, że TW mieszkał (od października 1972 r.) w
gdańskiej dzielnicy Stogi i że rodziły mu się kolejne dzieci w roku 1972 i w 1974. A także o tym, iż w marcu 1972
roku nie został wybrany do instancji związkowych w stoczni, co zmniejszyło jego wartość jako informatora16.
Wszystkie te fakty zgadzają się z biografią Wałęsy. Co więcej, w jednym z raportów autorstwa rezydenta SB w
Stoczni Gdańskiej „Madziara”, 17, który był kontaktem „Bolka” od roku 1973, figuruje wręcz – zapewne w wyniku

14 AIPN, 3333/1, t. 1, Charakterystyka TW ps. „Bolek”, 15 I 1972, k. 113–114. W dokumencie jako datę „doraźnego” pozyskania Wałęsy
do współpracy wymienia się 22 XII 1970, podczas gdy zobowiązanie nosi datę 21 XII 1970. Z kolei Ratkiewicz w charakterystyce z czerwca
1976 (zob. przypis 13) podaje jako datę pozyskania „Bolka” 29 XII 1970.
15 Werbunkowi Wałęsy zaprzeczył też w 2008 r. kpt. Edward Graczyk, funkcjonariusz SB, który go przesłuchiwał w 1970 r., a później był
pierwszym oficerem prowadzącym TW „Bolka”.
16 AIPN, 3333/1, t. 2, Notatka służbowa, 7 IV 1972, k. 412.
17 „Madziar” to kpt. Józef Dąbek, emerytowany funkcjonariusz SB, który w latach 1971–1977 był jednym z rezydentów SB w Stoczni
Gdańskiej, utrzymującym kontakt z tajnymi współpracownikami i odbierającym od nich informacje (S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a
Lech Wałęsa…, s. 79–80).

10

Od informatora do kontestatora. Akta „Bolka” – próba lektury

pomyłki – nazwisko Wałęsy jako źródła spisywanych informacji18. Ten błąd esbeka wydaje się przesądzać kwestię
współpracy.
Jakie były motywy podjęcia przez Wałęsę roli policyjnego informatora w grudniu 1970 roku? Po pierwsze zauważmy, iż on sam mógł na to patrzeć inaczej. Z jego punktu widzenia kontakty z bezpieką mogły mieć raczej
charakter rozmów z realną władzą, którą z perspektywy sterroryzowanego Trójmiasta była Służba Bezpieczeństwa,
niż kolaboracji z policją polityczną. Nie oceniał tego jako nielojalności wobec kolegów. „Nigdy zdrajcą nie byłem,
na nikogo złośliwie nie nastawałem. Mam czyste sumienie. Informację mieliście prostą i szczerą, chciałem pomóc
dla dobra obu stron” – napisał w doniesieniu z grudnia 1973 roku. Chciał utrzymać zaufanie i autorytet, zdobyte
wśród stoczniowców podczas protestów grudniowych. „Bym o wszystkim wiedział i mógł pomóc, jak zajdzie
potrzeba, tak wam [czyli SB], jak i im”. Istotną część motywacji zdradza, jak się wydaje, ostatnie zdanie tego obszernego tekstu: „Mój cel jedyny i nadrzędny wychować porządnie i bezkolizyjnie dzieci, ja już się nie liczę –
częściowo przegrałem życie – ale to wielki splot wydarzeń”19.
Jeden z liderów grudniowego protestu pod wrażeniem odnowy zadeklarowanej przez nowego szefa partii
Edwarda Gierka uznał zapewne, że nowe władze mają dobre intencje, trzeba je wesprzeć i pomóc w uspokojeniu
sytuacji. Być może młody robotnik próbował bezpiekę dość naiwnie przechytrzyć. Podobną grę podejmowali w
tamtej przedkorowskiej epoce ludzie o wiele lepiej przygotowani do starcia z aparatem bezpieczeństwa. Zarówno
w Warszawie, jak i – tym bardziej – w Gdańsku mało kto wówczas odmawiał jakichkolwiek rozmów z bezpieką.
Dopiero po powstaniu Komitetu Obrony Robotników w roku 1976 działacze opozycyjni za radą takich adwokatów
jak Jan Olszewski przyjęli jako regułę odmowę odpowiedzi na wszelkie pytania podczas przesłuchań. Naturalnie,
już wcześniej większość opozycjonistów odmawiała zeznań, które mogły obciążyć przyjaciół czy kolegów, ale to
byli ludzie wykształceni, znający system, mogący liczyć na pomoc swego środowiska.
Lecha Wałęsę, pozbawionego zaplecza środowiskowego i rodzinnego, bezpieka dość łatwo mogła uwikłać we
współpracę agenturalną, prezentując to jako sposób na informowanie czynników rządzących o potrzebach i nastrojach społecznych w celu niedopuszczenia do następnej tragedii. Źle mogła się tu przysłużyć Wałęsie jego wrodzona energia i ambicja, chęć odgrywania w swoim środowisku znaczącej roli, a także zademonstrowane w grudniu
nastawienie na poszukiwanie porozumienia z władzą. Trudno wykluczyć również motywację materialną, nie bez
znaczenia dla ledwo wiążącej koniec z końcem rodziny Wałęsów, która w tych latach stale się powiększała. Warto
wszelako podkreślić, że wszelkie kontakty z SB zakończyły się na kilka lat przed przystąpieniem Wałęsy do ruchu
opozycyjnego. Jeśli więc w okresie pogrudniowym był on uwikłany we współpracę z policją, to potrafił się z tego
uzależnienia wyrwać. Wiemy, że w drugiej połowie lat siedemdziesiątych Służba Bezpieczeństwa dwukrotnie próbowała nawiązać z nim współpracę i za każdym razem kategorycznie odmawiał. Od roku 1976 władze traktowały
go jako przeciwnika. I tak już było do końca PRL.
Po Grudniu
Najostrzejszą fazę kryzysu grudniowego 1970 roku zakończył upadek Władysława Gomułki i objęcie władzy przez
Edwarda Gierka. Ludzie dobrze przyjęli tę zmianę na górze, ale do uspokojenia nastrojów na dole było daleko.
Wiele o tym mówią informacje przekazywane SB od początku roku 1971 przez nowego tajnego współpracownika.
4 stycznia „Bolek” opisał kpt. Graczykowi sytuację w Stoczni Gdańskiej. „Najważniejszą sprawą na stoczni jest
brak informacji na temat spełnienia postulatów” – brzmi pierwsze zdanie tego doniesienia. Autor wyraźnie nie
zamierzał ograniczyć się do opowiadania o tym, kto pomstuje na rząd; rysował genezę społecznego niezadowolenia, doradzał posunięcia, które mogły uśmierzyć nastroje. „Załoga zadowolona ze zmian na wysokich szczeblach,
jednak na szczeblach stoczniowych nie widać żadnych zmian. Po rozmowach i niezadowoleniach ludzi widać, że

18 Fragment ten brzmi następująco: „TW oświadczył, iż dał mu odpowiedź, iż wcale nie myśli kandydować na miejsce Lenarciaka. Według
twierdzenia Wałęsy to Lenarciak w ogóle nie wdaje się w dyskusję, a o ile jest przy jakiejś rozmowie, to zawsze jest bierny, a popiera
stanowisko swojego kierownictwa” (AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 19 VII 1973, k. 522).
19 AIPN, 3333/1, t. 1, Informacja, 15 XII 1973, k. 136–137.
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w każdej chwili może dojść do nowych demonstracji, jednak […] ludzie nie wyjdą na ulice, tylko będą wiecować
na stoczni. […] Do nowych władz powinni być dokooptowani ludzie cieszący się zaufaniem załogi” – twierdził20.
Swoimi opiniami podzielił się także z dyrektorem Zaczkiem i sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR, przekonując ich do zwołania zebrania Rady Delegatów, której był członkiem.
Zebranie rady, stanowiącej kontynuację komitetu strajkowego, z udziałem dyrekcji i sekretarza partii nie uspokoiło jednak załogi. Na wydziale Wałęsy zaczęto mówić o strajku. „Bolek” wymienił w donosie nazwiska najbardziej aktywnych niezadowolonych. Sam, jak twierdzi, odwiódł ludzi od zamiaru czynnego protestu. Udało mu się
to „w miarę wysuwania moim zdaniem słusznych i właściwych argumentów, takich jak: odpowiedzialność za zorganizowanie strajku i wystąpienie, bezmyślność walki z władzą, niemożliwość podwyższenia uposażeń ze względu
na trudną sytuację ekonomiczną kraju”. „Mówiłem również, że podniesienie zarobków w chwili obecnej może
nastąpić w ramach uczciwej i rzetelnej pracy. Moje argumenty w większości przekonały obecnych (około 80%)”21.
Z tych słów przebija znany z czasów późniejszych styl Wałęsy – pewność siebie, przekonanie, że drogą rozmów i
perswazji można ludzi nakłonić do właściwych rozwiązań, zamiłowanie do szacunków procentowych.
W donosach „Bolka” znajdują się informacje o ludziach podejmujących działania, które policja polityczna z
pewnością zakwalifikowała jako „antypaństwowe”. Stoczniowiec donosił o rozpowszechnianych w zakładzie ulotkach i o jednym z kolegów, który zamierzał je powielić; o dwóch innych, „którzy mogą być członkami jakiejś
komórki organizacyjnej, która może zorganizować strajk”; o tym, że jeden z nich, Jan Jasiński, „w czasie wydarzeń
grudniowych brał udział w grabieżach (były to rzeczy kosmetyczne)”22. O nieznanym mu z nazwiska pracowniku
wydziału S-3 (jednak z podaniem licznych szczegółów ułatwiających identyfikację, łącznie z numerem telefonu),
który szykował się do powielenia ulotek23. O strajku przygotowywanym na wydziale W-3 i ulotce „Grudniowa
kolęda Wybrzeża 1970 r.”, otrzymanej od Stanisława Kowalczyka24. O elektryku z wydziału W-4, Kozłowskim,
który opowiedział mu, że w czasie zajść grudniowych jeździł opanowanym przez demonstrantów radiowozem i
zdobył „dwie jednostki broni krótkiej”. Jeden z tych pistoletów miał przekazać innemu Kozłowskiemu z W-425.
Były to poważne oskarżenia, które mogły spowodować ostre represje wobec wymienionych osób.
„Bolek” powiadomił również SB, że najwięcej plotek o konfliktach na szczytach władzy powtarzają mieszkańcy
hotelu robotniczego przy ul. Klonowicza, którzy często powołują się na Radio Wolna Europa26. Doniósł o przedstawionym mu przez Jerzego Górskiego pomyśle zebrania „starego Komitetu Strajkowego” stoczni i zastanowienia
się nad ewentualną działalnością. Zawiadomił bezpiekę, że Józef Szyler, jeden z „najaktywniejszych inspiratorów”
protestów i przerw w pracy, namawiał go do utworzenia „grupy ludzi, która by występowała w imieniu załogi W4 i nieustępliwie domagała się spełnienia postulatów”27. Informował o krytycznych uwagach swego kolegi z komitetu grudniowego i wydziału, Henryka Lenarciaka, na temat władzy i o szykowanym strajku stoczniowych kierowców. Wreszcie przekazał listę osób wchodzących w Grudniu ‘70 w skład „komitetów strajkowych” na poszczególnych wydziałach28.
Te i inne informacje przekazywane przez „Bolka” naraziły wielu jego kolegów na prześladowania, ułatwiały
pacyfikację pogrudniowego oporu, pozwalały SB na kontrolowanie sytuacji w Stoczni Gdańskiej. Niezależnie od
intencji Wałęsy w tej mierze rola jego donosów była jednoznacznie negatywna. Tę postawę można próbować zrozumieć, ale nie da się jej obronić.
W Stoczni Gdańskiej wciąż wrzało. W styczniu 1971 roku była ona miejscem kilku strajków – pod hasłem
ukarania winnych masakry grudniowej i odwołania podwyżki cen. 16 stycznia zakład w dużej części stanął. Ludzie

AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 4 I 1971, k. 30.
AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 5 I 1971, k. 42.
22 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 12 I 1971, k. 70–72. „Bolek” wykazywał również własną inicjatywę, doradzał przeprowadzenie z Jasińskim
„delikatnej” rozmowy i sugerował wezwanie jego samego na komendę dla uwiarygodnienia w oczach kolegów.
23 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 16 I 1971, k. 94, 98.
24 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 13 I 1971, k. 91–92.
25 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 22 I 1971, k. 120.
26 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 6 II 1971, k.166.
27 AIPN, 3333/1, t. 2, Notatka służbowa, 30 III 1971, k. 190, 192.
28 Ibidem, k. 194.
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zgromadzili się pod dyrekcją, śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”, krzyczeli „Chcemy chleba” i „Precz z Kociołkiem” (którego obarczano odpowiedzialnością za masakrę w Gdyni 17 grudnia 1970 roku). Żądano przyjazdu
Gierka do stoczni i wyrzucenia Kociołka z KC, ukarania winnych tragedii grudniowej. Dyrektor stoczni obiecał
przekazanie żądań władzom wyższym29. Spisano 14-punktową listę postulatów. Ten mało znany dokument jest
bardzo interesujący. Oprócz żądań natury socjalnej znalazły się w nim oczekiwania polityczne. Domagano się
uwolnienia ludzi uwięzionych nie tylko podczas wypadków grudniowych, ale także w marcu 1968 roku. „Związki
zawodowe na wszystkich szczeblach powinny składać się z ludzi bezpartyjnych” – pisano. Należy zmienić kierownictwo partii we wszystkich komórkach organizacyjnych. Oczekiwano też, aby nowy szef partii przyjechał „i rozmawiał z robotnikami, nie aktywem”30. Żadnej odpowiedzi nie było, więc 18 i 19 stycznia stocznia znów strajkowała31. „Bolek” dokładnie opisał ten strajk, podkreślając, że jego wydział W-4 pracował, a on sam tłumaczył
ludziom na wiecu pod budynkiem dyrekcji, że protest nie ma sensu, trzeba dać czas dyrekcji na załatwienie podnoszonych spraw32.
Sytuacja bardzo się zaogniła także w Szczecinie, gdzie 22 stycznia doszło do strajku powszechnego w całej
aglomeracji. Protest udało się zakończyć dopiero po trzech dobach w wyniku dramatycznego spotkania szefa partii
ze szczecińskimi stoczniowcami. Po tym udanym eksperymencie Gierek zdecydował się stawić czoła również robotnikom Trójmiasta, gdzie wiadomości z Pomorza Zachodniego poskutkowały kolejnymi protestami33. 25 stycznia prosto ze Szczecina szef partii przyjechał do Gdańska wraz z premierem Piotrem Jaroszewiczem i innymi
członkami kierownictwa PZPR. Lech Wałęsa znalazł się w grupie 83 delegatów wybranych przez załogę stoczni
na spotkanie z najwyższymi władzami. Wzięli w nim udział także Anna Walentynowicz i Henryk Lenarciak34. Wałęsa trafił wówczas po raz pierwszy na łamy gazet – jego zadziorny profil widać na opublikowanych w prasie
zdjęciach z wizyty przywódców państwa w Trójmieście.
Trudna rozmowa rządzących z dwustoma pracownikami zakładów przemysłu okrętowego (w zebraniu brała
też udział stuosobowa grupa partyjnego aktywu) trwała aż osiem godzin. Rozpoczęto ją dwiema minutami ciszy
dla uczczenia ofiar wydarzeń grudniowych. Ludzie bynajmniej nie byli zastraszeni. Wielu uczestników wspominało
dramat grudniowy, piętnowało maltretowanie aresztowanych, brak swobód demokratycznych i biurokrację. Według relacji „Bolka” żądano „ukarania winnych, którzy strzelali do bezbronnych robotników i nadużywali władzy”,
odsunięcia nie tylko Stanisława Kociołka, ale też szefa CRZZ Władysława Kruczka i byłego już premiera Cyrankiewicza (ustąpił z urzędu 23 grudnia). Domagano się „demokratycznego wyboru przedstawicieli władzy terenowej
i partyjnej”35, uniezależnienie związków zawodowych, prawdy w środkach przekazu. „Jakie w grudniu było stanowisko związków zawodowych i państwa, dlaczego prasa kłamie i nazywała wydarzenia wyłącznie chuligańskimi?”
– pytali gdańszczanie. „Należy pomnik wystawić poległym robotnikom” – mówili. – „Chcemy być traktowani jako
współgospodarze”. Wałęsa głosu nie zabierał; uzgodnili wcześniej, że mówić będzie Lenarciak, który postulował
powrót do starych cen, piętnował podwyższanie norm i niegospodarność w zakładzie. Upomniał się też o pozwolenie na budowę kościoła w dzielnicy Przymorze36.
Potrafiący nawiązać kontakt z robotnikami Gierek wywarł na słuchaczach dobre wrażenie, na Wałęsie też. „Cała
atmosfera zebrania była bardzo bezpośrednia i przyjemna, wszyscy delegaci bez żadnego szemrania zostali przekonani o tym, co mówił tow. Gierek i Jaroszewicz i wszyscy są gotowi pomóc dla rządu i partii w trudnej sytuacji
– pisał pochlebnie „Bolek” w informacji dla SB. – Delegatom najbardziej podobała się szczera i bezpośrednia

AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 17 I 1971, k. 106–110. Na początku dnia „Bolek” powiadomił o sytuacji dyrekcję, złożył także meldunek
SB, a po pracy zawiadomił milicję, iż przy bramie natknął się na grupę mówiącą po niemiecku.
30 Lista postulatów z 16 stycznia 1971 r. została po raz pierwszy opublikowana w niezależnym piśmie „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający” 1981, nr 6. Przedruk w: Postulaty 1970–71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970–1971 i 1980 (Gdańsk i
Szczecin), oprac. B. Chmiel, E. Kaczyńska, Warszawa 1998, s.106–107; E. Szczesiak, Okno…, s. 37.
31 S. Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010), Poznań 2010, s. 61.
32 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 18 I 1971, k. 116–117.
33 M. Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 403–404.
34 H.M. Kula, Grudzień 70…, s. 632–633; E. Szczesiak, Okno…, s. 44.
35 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 26 I 1971, k. 130.
36 E. Szczesiak, Okno…, s. 66. „Bolek” szczegółowo opisał spotkanie z Gierkiem.
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skromność zachowania się tow. Gierka”37. Nowy przywódca zepchnął odpowiedzialność za Grudzień na Gomułkę, a obietnice poprawy sytuacji materialnej przeplatał patriotycznymi sloganami. „Traktujcie nas jak ludzi i jak
ludzie pomagajcie. Apeluję o zaufanie, pomoc, wyrozumiałość, cierpliwość i lepszą pracę. Jeśli pomożecie, to osiągniemy nasz wspólny cel”38. Jednak wbrew propagandowej legendzie (obecnej także we wspomnieniach Lecha
Wałęsy) na retoryczne pytanie zadane przez I sekretarza pod koniec zebrania: „No to pomożecie?” ludzie wcale
nie odkrzyknęli: „Pomożemy!”. Rozległy się jedynie umiarkowane oklaski39.
Tak czy owak stoczniowcy, podobnie jak reszta kraju, dali kredyt zaufania nowemu szefowi partii. W lutym na
fali odnowy przeprowadzono w stoczni demokratyczne wybory związkowe. Na przewodniczącego Rady Oddziałowej Związku Zawodowego Metalowców wybrano Lenarciaka, który na zebraniu postawił kwestię budowy pomnika poległych stoczniowców40. Wałęsa wszedł do Rady Oddziałowej i został społecznym inspektorem pracy.
„[Lech] chciał mieć taką funkcję, która pozwalałaby mu krążyć po stoczni, umożliwiałaby chodzenie po statkach
– wspominał Lenarciak. – Mówił, że chce trzymać puls na atmosferze w stoczni, wiedzieć, co się dzieje”41. Dodajmy, że mogło to być przydatne również do wypełniania funkcji policyjnego informatora.
Ze swoim zdroworozsądkowym, praktycznym podejściem Wałęsa pasował do propagandowej tonacji gierkowskiej odnowy, w której królował gospodarski pragmatyzm. Jako działacz wyrosły z grudniowych protestów i obdarzony zaufaniem załogi został opisany w „Życiu Warszawy” i lokalnym „Głosie Wybrzeża”. Jego zadziwiająco
trafny portret prasowy dowodzi, że już wtedy robił na ludziach spore wrażenie. „Ma dwadzieścia siedem lat, naczytał się lektur traktujących o psychologii tłumu, o spontanicznym działaniu – pisał w lutym 1971 roku dziennikarz „Głosu”. – Ostatnie miesiące nie szczędziły mu wydarzeń i zaskakujących, i niebezpiecznych. Tak się złożyło,
że był w centrum tego, o czym mówili wszyscy. Nie dla przygody, nie dla awanturniczego charakteru czy nienawiści
do ludzi odpowiedzialnych za porządek – po prostu ocenił swoją sytuację jako taką, w której nie ma niczego do
stracenia, zaangażował się więc do końca, był w kierownictwie stoczniowego strajku. Politycy żyją intensywnej.
Dzisiejsze doświadczenie życiowe tego człowieka dorównuje doświadczeniu mężczyzny w sile wieku”. Cytowane
w artykule wypowiedzi Wałęsy nie odbiegały od linii oficjalnej („Uważam, że teraz nie trzeba gadać. Lecz działać,
pracować, gadaniem nic się nie da załatwić”). Nie był on jednak posłusznym wykonawcą odgórnych poleceń.
Lenarciak opowiadał w roku 1981, że Lech jako działacz związkowy „starał się forsować własne zdanie. Nieraz,
gdy byliśmy innego zdania, mówił, że pójdzie do załogi i powie, co proponował, załoga na pewno go poprze…”42.
W następnych wyborach do Rady Oddziałowej, po roku, Wałęsa już nie kandydował. Lenarciak uważał, że
powodem rezygnacji kolegi było rozczarowanie. Wspominał także, że po styczniowym spotkaniu z Gierkiem obaj
z Wałęsą byli wzywani do SB na przesłuchania. Wałęsa go wówczas uprzedził: „Heniu, nie zaprzeczaj niczemu, co
było, oni wszystko wiedzą”43. Policja nękała Lenarciaka przez pół roku. Pytali go o to, kto buntuje ludzi, proponowali mu współpracę. Nie zgodził się. Uważając go za element wywrotowy, bezpieka zbierała o nim informacje,
m.in. dzięki doniesieniom „Bolka”.
„Bolek” z pewnością nie był przeciętnym informatorem. W jego pisemnych raportach ujawniają się cechy znamionujące działacza społecznego i przywódcy – chłodna ocena sytuacji, analiza nastrojów załogi oraz propozycje
rozwiązań wskazywanych problemów. Obok informacji o postawach konkretnych osób można w nich znaleźć
próby pogłębionej analizy przyczyn niezadowolenia.
Na początku lutego 1971 roku „Bolek” zauważa frustrację panującą wśród kadry inżynieryjnej i pracowników
administracji, co tłumaczy zapowiedziami redukcji. Wskazuje też na niezadowolenie administracji związkowej, obawiającej się utraty stanowisk z powodu zadeklarowanej przez władze odnowy44.
AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 26 I 1971, k. 130.
Grudzień 1970, Paryż 1986, s. 104–108.
39 J. Eisler, Grudzień 1970..., s. 455.
40 K. Jagiełło, Krzyż…, s. 37. W doniesieniu „Bolka” o zebraniu wyborczym można przeczytać, że wszystkie poruszane sprawy miały charakter gospodarczy. „Tylko wypowiedź Lenarciaka budziła zastrzeżenia (moje zastrzeżenia). Postawienie w czynie społecznym »Pomnika«
przed dyrekcją lub tablicy pamiątkowej upamiętniającej mord stoczniowców, co wzbudzało aplauz ogólny” (AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 4 II 1971, k. 141).
41 E. Szczesiak, Dookoła życiorysu…, s. 29–30.
42 Cyt. za: ibidem, s. 30–31.
43 K. Jagiełło, Krzyż…, s. 36–37.
44 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 8 II 1971, k. 172
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W obszernym własnoręcznym donosie z 28 marca formułuje retoryczne pytanie: „dlaczego nie ma zadowolenia
w obecnej sytuacji i jak z tego wyjść?”, a następnie próbuje na nie odpowiedzieć. „Po prostu ludzie nie wierzą, by
najwyższe szczeble, mając szczere chęci, mogły zmusić do sumiennej pracy szczeble niższe i najniższe kierownicze.
Dużo się mówi w radio czy [na] łamach prasy, ale najbardziej rażące sprawy i najważniejsze są blisko ludzi pracy,
[a] o nich się najmniej mówi i najmniej robi, a przecież tu nie trzeba inwestycji, tu trzeba reorganizacji, zmniejszenia
etatów, przestawienia niektórych ludzi niesumiennych. Co do tej sprawy, do każdego stopnia mogę przytoczyć
rażące sprawy wpływające na niezadowolenie. I tak robociarz nie widzi swych wad, uważając się za sumiennego i
wyzyskiwanego itp. […] Nadmistrzowie niemający konkretnych zadań uważani [są] za niepotrzebnych. Z[astęp]cy
kierownika – ilość ich [jest] stanowczo za duża. Podobnie jest z działaczami […]. Jak można mieć zaufanie do tych
ludzi, jak oni na każdym kroku oszukują i ciągną do siebie. Stąd wywodzi się niechęć do zostawiania jakichkolwiek
pieniędzy na cele socjalne czy też mieszkaniowe. Ludzie nie wierzą, by oni sprawiedliwie nimi gospodarowali, bez
zysku dla siebie. […] Tej sprawy nie załatwi się na partyzanta, ale trzeba mieć ją na uwadze”45.
Generalne oceny przebijają się także we fragmencie zatytułowanym Na jaki temat dyskutują robotnicy. „Bolek”
informuje, iż robotnicy uważają, że trzeba gremialnie opuścić szeregi oficjalnych związków zawodowych i je rozwiązać. Twierdzą, że na dyskusję nie ma już co liczyć – „tylko zdecydowany opór może coś zmienić”. Następny
strajk nie ograniczy się do kwestii materialnych – ostrzega – ale dotyczyć będzie spraw politycznych. „Mam tu na
myśli nie odłączenie się od wspólnoty socjalistycznej, chociaż częściowo i to się słyszy, ale utworzenie w sejmie czy
w rządzie procentowej reprezentacji”. Reprezentacja liczącej 2 mln członków PZPR powinna być proporcjonalna
do procentu bezpartyjnych. Partie winny być od siebie niezależne i konkurować o to, która przedstawi lepszy program, „podobnie jak na Zachodzie. By osiągać wyniki, musi być rywalizacja”46. Sformułowania te oddają zapewne
tyle relacjonowane dyskusje, ile sposób myślenia samego Wałęsy. Zauważmy, że są bliskie projektów demokratyzacji
systemu politycznego PRL powstających w latach 1980–1981 w ruchu Solidarność.
W tym samym dokumencie „Bolek” pokazuje twarz gorliwego współpracownika, gdy doradza, jak unieszkodliwić robotniczych kontestatorów: „Wyłapać najgorszych, najbardziej szkodliwych, przekonać ich w podobny
sposób jak mnie lub inny skuteczny”. Sugeruje jednak także podejście pozytywne: zorganizowanie dla pracowników szkoleń „na tematy z ekonomii politycznej i spraw, których nie można natychmiast ze zrozumiałych względów
załatwić”. Dobre efekty miałoby również przyspieszenie pierwszego etapu wyborów związkowych. Zagrożenie wybuchem nowego protestu jest wysokie, czemu sprzyja aparat kierowniczy, przepełniony lękiem „o swoją skórę i swoje
fotele”. „Ponieważ czują się częściowo winni i spodziewają się albo z jednej, tzn. niższej [strony], albo wyższej zagrożenia, więc nie wiedzą, gdzie się nachylić i jaki płaszcz przyjąć” – tłumaczy autor informacji. To malownicze słownictwo i zaskakujące metafory przywołują niepowtarzalny styl Lecha Wałęsy, który cała Polska poznała w roku 1980.
Na koniec tego memoriału ujętego w formie donosu „Bolek” poruszył kwestię własnych motywacji. Przestrzegając przed lekceważeniem nastrojów, podkreślił rolę „ludzi, którzy cieszą się autorytetem [w zakładzie]. Ci ludzie
nie powinni się przesuwać z najniższych warstw, dlatego by mieć ufność mas, i zawsze mogliby wejść na czoło, a
po opanowaniu [sytuacji] zejść znów na dół, ale o nich trzeba chociaż pamiętać. Nie są wymagający, bo są oddani
»Ojczyźnie« i wierzą, że władze nie chcą źle i że ustawią w czasie pozostałe nurtujące [ludzi] sprawy. To nie strach
ani chęć zysku kieruje mną47. Chcę spokoju i chcę, by syn mój był wychowany przez ojca, a nie jak ja, przez dom
dziecka. Głęboko też wierzę, że zrobicie porządek i że posłuchacie prowodyra od dziecka, [ale] zawsze [bijącego
się o] sprawy słuszne i rozsądne. Brak trochę mi szkoły. Nie myliłem się w czerwcu 1970 r., że dojdzie do takiej
sytuacji, i teraz się nie mylę, że trzeba mądrych pociągnięć, bo najmniejsze potknięcie czy wprowadzenie jakiejś
niekorzyści dla mas spowodowałoby trochę większą tragedię. Na razie wszystko zakrawa na to”48.
Opisaną w ten sposób motywację tajnego współpracownika można nazwać pozytywistyczną. Pomoc władzom
– w formie informowania SB – jest w tej perspektywie działaniem na rzecz dobra publicznego. Dobro „Ojczyzny”

AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 28 III 1971, k. 179–180.
Ibidem, k. 180.
47 W dokumencie „mną” jest nadpisane na przekreślonym „nami”.
48 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 28 III 1971, k. 181–182.
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wymaga przede wszystkim spokoju i zaufania do rządu, który potrzebuje czasu na rozwiązanie ważnych dla społeczeństwa problemów. Kolejny wybuch społeczny może doprowadzić do tragedii, większej nawet niż w Grudniu
’70, toteż trzeba go powstrzymać – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi pracy, ale też rozbrajając radykalnych
przeciwników reżimu.
Przykładem takiego podejścia jest sprawa demonstracji szykowanej przez stoczniowców podczas pochodu
pierwszomajowego w roku 1971. „Bolek” powiadamia SB o tym, że ludzie chcą założyć czarne opaski na znak
żałoby po ofiarach Grudnia. Jednocześnie jednak proponuje rozwiązać ten problem za pomocą rozmów przedstawicieli władz z „najbardziej zadziornymi i aktywnymi” osobami, dzięki czemu „manifestacja jako taka mogłaby być
spokojna”49. W kolejnym donosie ostrzega, że demonstracja może przyjąć duże rozmiary, a „sytuacja jest dość skomplikowana i może być nie za wesoła”. Najlepiej byłoby, „gdyby natura nie poskąpiła w tym dniu [czyli 1 maja] deszczu”. Aby uśmierzyć antyrządowe nastroje, warto też ogłosić, że są dodatkowe pieniądze do podziału, ale dopiero po
1 maja, i wciągnąć załogę do dyskusji na ten temat. „Gdyby ludzie wiedzieli, że jest dla nich forsa, mogą jednak jej nie
otrzymać, inaczej by patrzyli”. W tym samym doniesieniu „Bolek” informuje SB o kolegach, którzy opowiadają, że
ktoś podpalił gmach KW PZPR, a także o planach ucieczki za granicę snutych przez Józefa Szylera50.
Sam Wałęsa został wybrany przez kolegów do komitetu organizacyjnego niezależnej manifestacji planowanej
na 1 maja i wziął udział w złożeniu wieńców pod bramą numer 2. Jednak gdy jeden ze stoczniowców z białoczerwoną flagą przepasaną kirem zamierzał wygłosić przemówienie, przekonał go, aby tego nie robił51. Czy chciał
uśmierzyć nastroje w obawie przed wybuchem, czy wykonywał „operacyjne” zadania tajnego współpracownika?
Trudno to rozstrzygnąć. Podwójna rola – agenta i cieszącego się zaufaniem kolegów działacza – ciąży nad całą
jego aktywnością w tym czasie. Tę pierwszą odgrywał, informując SB, że Jasiński z W-4 zaproponował mu wspólne
opracowanie ulotek, gdyż – jak stwierdził –„»czerwoni« zaczynają obrastać w piórka”52. W drugiej roli wystąpił np.
20 maja 1971 roku, gdy z powodu niezadowolenia ze sposobu podziału funduszu nagród w Stoczni Gdańskiej
wybuchł strajk. Sytuacja wyglądała poważnie – pod budynkiem dyrekcji zebrało się prawie 3 tys. robotników. Wałęsa jako jeden z przedstawicieli załogi – obok Lenarciaka, Chojnackiego i Anny Walentynowicz – rozmawiał z
dyrekcją o warunkach zakończenia protestu53. Wcześniej wszakże pytał funkcjonariusza SB, jak ma się zachować.
Przyczyny protestu ocenił, rzec można, filozoficznie: „najważniejszą rzeczą chyba też jest to, że ludzie są zazdrośni,
jeżeli ktoś ma więcej od nich, ale to już wina epoki, w której żyjemy”54.
„Na te tematy można pisać epopeje”
Po kilku miesiącach współpracy doniesienia „Bolka” zaczęły się upodobniać do rozbudowanych wpisów w książce
skarg i zażaleń lub wręcz krytycznych elaboratów, pisanych raczej z myślą o decydentach niż o tajnej policji. Nie
brakowało w nich zarzutów pod adresem stoczniowej nomenklatury partyjnej i administracyjnej. „Zastanawiającą
rzeczą jest, czy rzeczywiście zależy czynnikom kierującym naszym państwem na utrzymaniu autorytetu – pisał w
lipcu 1971 roku – Co do tego na jednej z dyskusji w radzie doszliśmy do wniosku, że w gruncie rzeczy nie. Bo
przecież nie za dobrze rzutuje, jeśli się z szeregów partyjnych próbuje wyrzucić ludzi, którzy zdobyli autorytet już
dość dawno. Zdobyli go nie krzykactwem w grudniu czy później, ale dlatego, że w sposób prosty reagowali na
odchyłki. Mówili twardo w oczy, wytykając błędy. […] Dziwna też jest sprawa odznaczeń i awansów. Jak może być
to dopingiem, jeśli otrzymują to ludzie niegodni […]. Same też typowanie dokonuje się bez [udziału] dołu. Stąd
też potem niezadowolenie i wyśmiewanie z pokazów odznaczeń w telewizji. […] Podaje się w prasie i radio, że taki

AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 17 IV 1971, k. 213–214.
AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 22 IV 1971, k. 225–226. SB założyła Szylerowi sprawę operacyjnego sprawdzenia. W jednym z następnych donosów „Bolek” przekazał jego opinię: „najodpowiedniejszym kandydatem na głowę naszego państwa byłby tow. Moczar” (AIPN,
3333/1, t. 2, Doniesienie, 5 V 1971, k. 250).
51 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 1 V 1971, k. 248–249.
52 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 19 V 1971, k. 269.
53 S. Cenckiewicz, Anna Solidarność…, s. 63.
54 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 20 V 1971, k. 278–279.
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X za takie zasługi zostaje odznaczony, a jak się okazuje, on tam nawet nie był i nic nie robił. […] Takie rzeczy nie
powinny mieć miejsca”. Ostrzegawczo brzmiała końcowa uwaga: „ludzie nie dadzą się dłużej czarować”.
Funkcjonariusz przyjmujący doniesienie zanotował, że nie przedstawia ono większej wartości operacyjnej. Ta
negatywna ocena informacji od „Bolka” będzie się w następnych miesiącach powtarzać55.
W kolejnym meldunku TW narzekał na bardzo niską frekwencję i brak dyskusji na naradzie produkcyjnej swego
wydziału. Powodem był według niego strach przed konsekwencjami i przekonanie, że dyskusje są zupełnie jałowe,
„tak jakby groch o ścianę rzucał”, bo i tak nic się nie zmieni. „Ja osobiście z takiego stanu rzeczy jestem niezadowolony, gdyż sądzę, że dużo można zrobić i dużo ulepszyć. Trzeba jednak zainteresowania”.
O wyczuleniu na sprawy społeczne świadczyła dokonana przy okazji analiza sytuacji. „Na razie idzie ku lepszemu, ale jestem przekonany, że każde potknięcie czy każde niekorzyści wprowadzone na dużą skalę i gwałtownie
wprowadzone jest [właśc. są] groźne. Rozładowanie tego będzie długie i trudne. Wiąże się to z brakiem wiary w
słowa, z niechęcią [do] dyskusji, zamknięciem się w sobie. Wszyscy podobnie myślą, mimo że mówią inaczej. Pozornie wydaje się wszystko w porządku, ale rzeczywiście nie jest tak. Weszliśmy w trudny zaułek. Rozwiązać to
można [nieczytelne], jednak najbardziej ludzko to robić powoli ku lepszemu i uczyć wiary w słowa, ale nie siłą ani
prestiżem, lecz logiką i konsekwentnie. Nie jest prawdą, że robotnik nie rozumie czy też nie docenia przełożonych.
Za tyle złego [które go spotyka] na każdym kroku to i tak [zachowuje się wobec nich] bardzo dobrze. Gdyby
przełożeni i ludzie na stanowiskach podchodzili chociaż w 50% tak do robotnika, jak robotnik do nich, gdyby
także starali się w miarę stanowiska, wyjaśniali i pomagali podwładnym. Robotnik to doceni. […] Ale już od wieków
nic nie osiągnął, jeśli nie walczył. Zawsze był wykorzystywany i niedoceniany, to są złe metody”56.
Po następnym, obszernym (4 strony) doniesieniu wypełnionym dywagacjami „Bolka” („ogólnie rzecz biorąc,
zadowolenie 40% przy 5% przed grudniem to już dużo”) zirytowany oficer zwrócił mu uwagę, aby pisał wyłącznie
o nastrojach i wypowiedziach stoczniowców, a „nie wstawiał swoich komentarzy i domysłów”57. Irytacja SB jeszcze
wzrosła, gdy we wrześniu podczas zebrania wydziałowego Wałęsa postulował ufundowanie w stoczni tablicy ku
czci poległych w Grudniu. „Tablica pamiątkowa musi być postawiona, niech kłuje wszystkich w oczy” – powiedział
według donosu „Władka” (kontaktu operacyjnego SB na terenie stoczni)58. Także inny informator (pseudonim
„Obojętny”) wymieniał Wałęsę na drugim miejscu, zaraz po Lenarciaku, w grupie osób, które „rozniecają pogłoski
na temat budowy płyty pamiątkowej”59.
Tłumaczenie „Bolka”, że była to próba uwiarygodnienia się u kolegów, nie przekonało oficera prowadzącego.
Kapitan Henryk Ratkiewicz, który w tej roli zastąpił Graczyka, zakazał mu tego rodzaju wystąpień. „Z całokształtu
przeprowadzonej rozmowy z TW »Bolek« – napisał w notatce służbowej z 24 września 1971 roku – wywnioskowałem, że jest to człowiek bardzo wybuchowy, częstokroć nie analizuje swoich wypowiedzi, potrafi z rzeczy stosunkowo błahych robić problemy. W związku z tym musi być często kontrolowany. Stosunek jego do współpracy
jest bardzo pozytywny”60. Zdecydowanie krytyczny portret Wałęsy dał „Obojętny”: „jest to człowiek wybuchowy,
robiący wszystko na oślep, kieruje się sprawami podsłyszanymi, które na pozór wydają się nie do pokonania, on
obraca to w czyn, […] po prostu stara się iść najkrótszą trasą, głównie go pasjonuje rozrabianie, sianie paniki i
chyba praca biurowa, […] do pracy się za bardzo nie bierze”61.
Sprawa tablicy powróciła podczas zebrania z członkami Rady Oddziałowej i Rady Robotniczej 24 listopada
1971 roku na wydziale W-4. W relacji „Bolka” znów nie zabrakło uwag krytycznych o sytuacji w kraju i stoczni.
„Dyskutanci domagali się, aby wyjaśniono im, dlaczego nie mają pracy, ich zarobki sięgają przeciętnie netto 2000
zł i jak można za to utrzymać rodzinę. Nie obchodzi ich, dlaczego jej nie ma, a jeżeli [rządzący] nie potrafią zaradzić,
to niech otworzą granicę, tam każdy zarobi i szybko się dorobi. Między innymi zabrał głos ob[ywatel] Zając Ryszard
AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 10 VII 1971, k. 332–333.
AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 15 VII 1971, k. 340–341.
57 AIPN, 3333/1, t. 2, Doniesienie, 28 VII 1971, k. 350–354.
58 AIPN, 3333/1, t. 1, Notatka służbowa, 11 IX 1971, k. 91.
59 AIPN, 3333/1, t. 1, Informacja, 24 IX 1971, k. 93.
60 AIPN, 3333/1, t. 2, Notatka służbowa, 24 IX 1971, k. 360.
61 AIPN, 3333/1, t. 1, Informacja, 24 IX 1971, k. 93. W uwagach kpt. Misztala do tego doniesienia charakterystyka Wałęsy jest określona
jako dotycząca TW ps. „Bolek” (k. 95). To jeszcze jedno potwierdzenie identyfikacji „Bolka” jako Lecha Wałęsy.
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– z zawodu elektryk, który zapytał się, jak długo mają czekać na postawienie tablicy, gdyż bez przerwy mówi się o
niej, a nic się nie robi. Prowadzący zebranie odpowiedział mu, że tę sprawę niech postawi na zebraniu ogólnym,
jakie ma się odbyć w przyszłą środę, na co Zając, zabierając ponownie głos, powiedział: »dosyć tego odkładania
od jednego zebrania do drugiego, trzeba to raz postawić«. Wypowiedź jego spotkała się z dużą aprobatą zebranych
na sali”62.
O problemie braku pracy dla wszystkich i obniżających się w związku z tym zarobkach informator mówił raz
jeszcze 29 grudnia. „W chwili obecnej na Wydz[iale] W-4 problem numer jeden to pełne zatrudnienie załogi. […]
Zdaniem TW o ile byłoby pełne zatrudnienie, to jest pewność, że pierwsza rocznica wypadków grudniowych
przeszłaby spokojnie, natomiast gorzej może będzie, gdy ludzie nie będą mieli co robić i wtedy ktoś nierozważny
zacznie podburzać do otwartego wystąpienia”63.
Na grudniowym zebraniu wydziału Wałęsę znowu poniósł temperament działacza – sam zabrał głos na temat
tablicy pamięci o roku 1970. Karcącemu go za to Ratkiewiczowi tłumaczył, iż chciał sprowokować dyskusję, i
przyrzekł, że więcej nie będzie tego robił64. Uznanie esbeka wzbudziła natomiast bardzo rzeczowa relacja ze styczniowych wyborów delegatów na konferencję związkową, połączona z analizą postaw załogi. „Bolek” ocenił w niej
efekty działalności dotychczasowej Rady Wydziałowej, która starała się ograniczyć „cwaniactwo, kumplostwo i
kańciarstwo”. „Moim zdaniem powinniśmy prowadzić dalej te zadania, bo przecież trzeba trochę te kliki porozbijać
i kulty jednostki także. Za pochopnie niektóre jednostki czują się panami i władcami”. Radzie udało się nawet
zmusić kierownika do zwrotu pracownikom pieniędzy niesłusznie potrąconych z wypłat. „Rozrabiać z nas nikt nie
chce, ale inaczej nie można”. O miejsca w radach starają się ci, którzy chcą „odnowy, prawidłowej pracy i płacy” –
pisał – oraz ludzie przeciwni tej koncepcji, „bo dobrze im w zakumplowaniu”. Ta druga grupa, nazywająca pierwszą „rozrabiaczami”, jest sterowana przez oddziałową komórkę partyjną. Wielu ludzi ma dobre intencje, chce jak
najlepiej, ale ponieważ się szarpali i z powodu ciętego języka narazili się zwierzchnikom, spotkały ich jedynie docinki. „Ci już więcej nie zaryzykują [kandydowania] na działaczy. W tej grupie jest wiele ludzi doświadczonych
życiem, śledzących całość zagadnienia. Widzą, że mała tylko grupa spadła ze stanowisk, ale nie całkowicie i w
większości spadli na wyższe stanowiska. Dlatego zarysowuje się coraz bardziej obawa, iż krok do tyłu w grudniu
[1970 r.] spowoduje znów paręnaście kroków do przodu, gdyż tak to do tej pory było praktykowane. Tym należy
tłumaczyć zniżone dyskusje i mniej uwag, a nie tym, iż jest zadowolenie w narodzie. To jest tylko przyjemny wyraz
twarzy do głupiej gry. To jest nie dobra sytuacja i to trzeba widzieć”65.
Lech Wałęsa niewątpliwie podzielał przekazane w tym doniesieniu opinie. Miał zapewne nadzieję, że informowanie za pośrednictwem SB władz zwierzchnich o rzeczywistych nastrojach robotniczych i o broniących swoich
interesów klikach w niższych ogniwach władzy zaowocuje zmianami na lepsze. Szło przecież nie o reformy systemowe, ale o dość przyziemne kwestie: godziwą płacę, właściwą organizację pracy, dobre traktowanie pracowników
i wykorzenienie niesprawiedliwych praktyk w zarządzaniu zakładem. Pogrudniowa odnowa na tym właśnie miała
polegać. Rozgoryczenie ludzi nie brało się z wygórowanych oczekiwań, lecz z niedotrzymanych obietnic ekipy
Gierka.
„Wszyscy prawie zdają sobie sprawę, że w telewizji czy prasie ogólnie ładnie się pisze, ale rzeczywistość jest
inna” – pisał „Bolek” w jednym z następnych doniesień. Ostrzegał, że sprawy nie rozwiąże „pojedyncze uziemienie” – czyli unieszkodliwienie paru niepokornych jednostek. Sam identyfikował się w tych tekstach z grupą wydziałowych reformatorów, na której czele stał Lenarciak. Obawiali się oni, że władze szykują się do rozprawy z
„ludźmi zbyt otwartymi”, jednak zdecydowani byli stawić opór. „Powiedzieliśmy też sobie, że […] nie pozwolimy
na rozprawienie się z prawymi ludźmi. […] Zrobimy wszystko, by temu przeszkodzić”. Nieufność wśród załogi
sieją podejrzenia o to, że niektórzy donoszą, co może doprowadzić do tragedii. „Przy dokręceniu śruby dojdzie do
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 25 XI 1971, k. 372. Wskutek m.in. tego doniesienia Zając został wezwany na przesłuchanie do KWMO.
Dzielił się potem z „Bolkiem” wrażeniami, mówił, że nie należy dyskutować o tablicy grudniowej, gdyż milicja wszystko wie (AIPN, 3333/1,
t. 2, Informacja, 10 XII 1971, k. 378).
63 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 29 XI 1971, k. 376–377.
64 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 10 XII 1971, k. 378.
65 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 27 I 1972, k. 389–391.
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niebezpiecznej sytuacji – wyrżniemy się nawzajem”. Informator uważał, że należy robić wszystko, by tego uniknąć,
starał się też bronić „rozrabiaczy”. „Przecież ci ludzie nie chcą źle, wyrażają to, co 90% myśli, oni są tylko odważniejsi i bardziej zdecydowani, ale na pewno będą następni. Ta młodzież 20-letnia nie liczy się z niczym i nie chce
czekać, oni jeszcze nie mają dużo do powiedzenia, bo są słabszymi pracownikami, ale niedługo dojdą. W tej sytuacji
jest na pewno lepsze wyjście [niż represje wobec niepokornych]”66.
Ponawiane przez „Bolka” mimo niezadowolenia esbeków analizy sytuacji są uderzająco dojrzałe i przewidujące.
Informacje o ludziach – ich poglądach i działaniach – schodzą w jego raportach na drugi plan. Nagabywany o
Kazimierza Szołocha „Bolek” zasłania się jego nieobecnością w pracy, brakiem okazji do spotkań i nieznajomością
adresu. Pod różnymi pretekstami („nie miał sposobności przeprowadzenia z nimi szerszej rozmowy”) stara się też
unikać donoszenia na Henryka Jagielskiego i Bartela, którymi interesowała się SB67. Jednak w maju 1972 r. przekazuje informacje o Jagielskim i Nowickim. Charakteryzuje ich jako „jednych z aktywniejszych rozrabiaków”. Jagielski z niczego nie jest zadowolony i „ma tendencje do rozrabiackiej roboty”. Zwolnienie z pracy Nowickiego Jagielski skomentował, iż było ono spowodowane obroną robotników i że należałoby mu teraz pomóc. W rozmowach
nawiązuje do spraw politycznych, twierdzi, że w Polsce będzie lepiej, jeśli skończy się z pomocą dla Wietnamczyków i Arabów. Te wiadomości z pewnością nie przysłużyły się Jagielskiemu. Na koniec „Bolek” dodał: „pracownicy
podejrzewają go [Jagielskiego], iż pozostaje na usługach MO”68.
Jego własna współpraca z SB zaczynała mu coraz bardziej doskwierać. Do następnego spotkania z rezydentem
SB w stoczni (pseudonim „Madziar”), który przejął kontakt z „Bolkiem” od kpt. Ratkiewicza, doszło dopiero 26
września – po czterech miesiącach. Wcześniej „Bolek” kilkakrotnie uchylał się od rozmów z policją, tłumacząc się
a to zwolnieniem chorobowym, a to urlopem, a to opieką nad nowo narodzonym dzieckiem (we wrześniu 1972
roku Lechowi Wałęsie urodził się syn Sławomir). Wypytywany o Henryka Jagielskiego znowu dał o nim złą opinię
jako o złośliwym koledze, „lubiącym prowadzić robotę rozrabiacką”. Na wydziale wszyscy się od niego odsuwają,
gdyż uważają go za „kapusia” MO – podkreślił. Natomiast Henryka Lenarciaka przedstawił bardzo pozytywnie,
jako człowieka, który interweniuje w sprawie każdego robotnika, „lubianego przez kolegów, pracowitego”, „na
odpowiednim poziomie”. Dodał, że w rozmowach Lenarciak zapewnia, iż „chce być jak najbardziej lojalnym w
stosunku do MO, Sł[użby] Bezp[ieczeństwa]”69.
W oczach swoich opiekunów z SB Wałęsa stopniowo traci jednak opinię wiarygodnego informatora. W listopadzie 1972 roku „Madziar” zauważa, że „Bolek”, charakteryzując kolegów, pomija niektóre rzeczy, gdyż są to jego
przyjaciele. Pojawiał się na spotkaniach bez przygotowanych na piśmie donosów, niewiele miał do powiedzenia,
często oświadczał, że w ostatnim czasie nie wydarzyło się na jego wydziale nic, „co mogłoby interesować nasze
organa” – zapisał esbek70. Szczególną irytację jego policyjnych nadzorców wzbudziła postawa Wałęsy na wydziale,
gdy w marcu 1973 roku – jak doniósł TW „Kolega” – narzekał na potrącenia z „trzynastek” na Fundusz Zakładowy.
Przełożony polecił kpt. Rutkiewiczowi, aby wziął udział w następnym spotkaniu z „Bolkiem” i zwrócił mu uwagę na
„niestosowność takiego postępowania jak negatywne komentowanie podziału 13-tej pensji”71.
Do rozmowy dyscyplinującej z Ratkiewiczem chyba nie doszło (nie ma po niej śladu w dokumentacji), ale
informator sam poruszył temat na spotkaniu z „Madziarem”. „Żalił się, że mamy do niego jakieś zastrzeżenia, że
mu nie wierzymy, chciał, aby mu powiedzieć dlaczego. […] Uważam osobiście, że ta niechęć do współpracy u TW
»Bolek« nastąpiła po tym, jak zwracał się do mnie o danie mu paru złotych, a ja zwróciłem mu uwagę, że aby
dostać wynagrodzenie za współpracę, to należy dostarczać informacje, i to wartościowe, a on tego w ostatnim
okresie czasu tego nie zrobił”72.

AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 31 I 1972, k. 405.
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 14 V 1972, k. 416.
68 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 25 V 1972, k. 420. „Bolek” otrzymał po tej rozmowie z „Madziarem” tytułem gratyfikacji 500 zł.
69 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 3 X 1972, k. 428–429.
70 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 29 I 1973, k. 465.
71 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 23 III 1973, k. 466.
72 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 12 IV 1973, k. 470–471.
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Reprymenda niewiele pomogła – informacje od „Bolka” nadal są skąpe i w ocenie kpt. Ratkiewicza „nie przedstawiają większej wartości operacyjnej”73. Od połowy 1973 roku spotkania z funkcjonariuszami SB stają coraz
rzadsze, a „Bolek” nie przynosi żadnych istotnych wiadomości. 5 października odmówił dalszej współpracy, tłumacząc się brakiem czasu i faktem, że nie ma – jak zapisał „Madziar” – „z tego żadnego pożytku, to znaczy że my
mu za to nie płacimy”. Esbecki opiekun „Bolka” uważał, że motywacja finansowa była w tej decyzji najważniejsza,
i sugerował zaniechanie dalszej pracy z informatorem. Jednak jego przełożony, zastępca naczelnika Wydziału III
KWMO w Gdańsku mjr Czesław Wojtalik stanowczo się na to nie zgodził, zamierzał też wziąć udział w następnym
spotkaniu z „Bolkiem”74. Nie wiemy, czy do tego doszło. W zachowanej dokumentacji nie ma zapisu rozmowy,
podczas której przekonano informatora do kontynuowania pracy agenturalnej. Jest tylko wzmianka o 600 zł, które
wówczas otrzymał, bez wątpienia na zachętę75.
1 grudnia „Bolek” powrócił jednak do tej kwestii, obszernie wyjaśniając przyczyny swego zniechęcenia we
własnoręcznie napisanym tekście. Uważał, że władze pogrudniowe nic nie robią, aby nakłonić kadrę kierowniczą
do sumiennej pracy. „Nie widać nic, aby oni cokolwiek się po pamiętnym grudniu wzięli do roboty”. Jeśli wyniki
produkcyjne są lepsze, to tylko kosztem „mięśni i zdrowia” robotników, a nie dzięki pracy kierowników. „Jestem
Polakiem i chciałbym, aby Polska była duża i silna. Wiem, że każda decyzja, tak korzystna dla ogółu, jak i niekorzystna, jest czymś podyktowana. Z każdą decyzją dobry patriota powinien się zgodzić. Jest jednak jedno »ale« –
jeśli decyzje te biją po tyłku tylko jedne warstwy, a inne faworyzują. Jeśli wszystko spada na najniższe warstwy i oni
tylko mają mieć patriotyzm i oni widzą, że pracują coraz efektywniej, a kadra pozostaje w tyle albo jeszcze w tym
przeszkadza, to trudno mieć pretensje za taką postawę. Dlatego też jeszcze raz nie zrezygnuję z współpracy, poczekam jeszcze rok [na to], co zrobicie z tym fantem. Chcę pomagać w każdym przypadku”.
Dalsza część napisanego w osobistym tonie tekstu to krytyka złej organizacji pracy, marnotrawstwa i eksploatującego robotnika systemu nadgodzin. „Budujmy lepszą Polskę, ale, zaznaczam, wspólnie i niech to będzie widoczne, a nie faworyzowanie obijboków, pisarczyków, to demoralizuje i zniechęca. Na te tematy można pisać epopeje. Ludzie [w stoczni] psioczą, kradną, oszukują, ale widzą to [samo] odgórnie [tj. na górze]. Wiele też materiału
zabierają armatorzy, najwięcej ci z odbioru radzieckich statków”.
Z tego elaboratu, w którym górnolotne słowa mieszają się z przyziemnymi problemami stoczniowej codzienności, znów przebija pozytywistyczne nastawienie autora, jego pragmatyzm i szukanie konstruktywnych rozwiązań.
„Nie sztuka jest mówić, że jest źle, ale sztuka dać rozwiązanie. Co z tego, że w wielu przypadkach są rozwiązania
[…], ale kto nas słucha”. Mimo wszystko – deklarował „Bolek” – „ja wierzę jeszcze w pewnym stopniu sam i
dlatego tylko pomagam, mimo strat osobistych. W przeciągu nowego roku, jeśli zdołam cokolwiek w tych sprawach
zmienić, jestem [waszym] oddanym sojusznikiem. Zależy mi na lepszym dla wszystkich jutrze, a nie na rozrabianiu
czy chęci zysku. Że nie mam dużo, to biorę, ale nie ponad możliwości i [nie] za wszelką cenę”76. Ostatnie zdanie
odnosi się do wynagrodzenia, które dostawał od SB za informacje. Można sądzić, że Wałęsa nie miał z tego powodu wyrzutów sumienia, traktował te pieniądze jako niewygórowaną zapłatę za swoje wysiłki na rzecz uspokojenia sytuacji po Grudniu i uniknięcia kolejnych tragicznych wstrząsów.
W ocenie SB jego doniesienia są wszakże zbyt ogólne i nie nadają się do wykorzystania operacyjnego77. W
istocie „Bolek” przekazuje przede wszystkim narzekania i bolączki załogi, wskazuje na drożyznę, złą organizację
pracy, błędne decyzje kierownictwa, niskie płace, niewiarygodną informację w prasie. Wyraźnie unika natomiast
relacjonowania rozmów na tematy polityczne i wskazywania kontestatorów. „O ile chodzi o wypowiedzi przeciwników na temat święta odrodzenia (22 lipca), dotychczas nie słyszał na powyższy temat żadnej dyskusji” – zanotował „Madziar” w lipcu 1973 roku78. A pytany o konkretne osoby, wskazywane przez innego stoczniowego donosiciela, „Kolegę”, wystawia im świadectwo pozytywne79.
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 19 VI 1973, k. 475.
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 8 X 1973, k. 482–483.
75 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 1 XII 1973, k. 494.
76 Ibidem, k. 498–505.
77 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 6 VII 1974, k. 518.
78 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 13 VII 1973, k. 477.
79 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 22 XI 1973, k. 484–485.
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Dwukrotne spotkania w lutym 1974 roku nie przyniosły SB żadnych informacji. „Bolek” miał w tym czasie
zwolnienie z pracy – zajmował się w domu dziećmi (w lutym tego roku urodził się trzeci jego syn – Przemysław)80.
W marcu znowu przyszedł – jak narzekał „Madziar” – „bez opracowanej informacji, twierdził, że nie widzi nic
ważnego, co interesuje nasze organa”. Widział za to wiele nieprawidłowości w organizacji pracy w stoczni, o czym
obszernie opowiedział. Krytycznie opisał również niedawną wizytę Gierka w stoczni. „Pracownicy mówią, że całe
to spotkanie to była fikcja, gdyż odbyło się ono z jednej strony przy wybranych pracownikach przez dyrekcję, a z
drugiej strony o tej porze, kiedy już pracownicy skończyli pracę i większość poszła już do domu, a zostali tylko ci,
którym poleciła pozostać dyrekcja, i przeważnie aktyw partyjny”81.
„O ile chodzi o dyskusje tendencyjne lub wrogie, ostatnio nie słyszy się wśród pracowników” – zapewniał w
październiku 1974 roku82. „Bolek” mówił też o ewentualnej zmianie miejsca pracy, twierdząc, że w stoczni nie ma
perspektyw i panuje zła atmosfera wokół robotników, którzy aktywnie uczestniczyli „w wypadkach grudniowych”83. Plan odejścia ze Stoczni Gdańskiej mógł się wiązać z narastającą niechęcią Wałęsy do współpracy z SB.
Jako pracownik innego zakładu byłby znacznie mniej interesujący dla organów bezpieczeństwa, być może więc
szukał w tym sposobu na zakończenie tej działalności.
Raporty ze spotkań z „Bolkiem” zamieniają się w litanie skarg na ciężkie warunki pracy i złe traktowanie przez
dyrekcję stoczni. Informator niekiedy wręcz monituje swoich rozmówców do działania, widząc w SB czynnik,
który może naprawić sytuację. „Sprawą, jaką by należało się zająć, moim zdaniem, dla dobra ludzi pracujących
bezpośrednio na statkach, jest sprawa kultury i bezpieczeństwa pracy, jak i ochrony zdrowia” – pisał w sierpniu
1974 roku. „Jest to sprawa możliwa do wykonania, trzeba tylko chęci. Ostatnie czasy skłoniły ludzi pracujących na
statku do dostrzegania tylko pracy i efektów za wszelką cenę. Nadzór i kierownictwo tylko patrzy na efekty i terminy – wszystko na agrafkach. Majstrowie […] nie korygują prac pod względem uciążliwości, tylko pod względem
efektów. […] Zdarza się bardzo często, że warunki pracy nie tylko są uciążliwe, ale bardzo niebezpieczne. Pracują
jednocześnie tak malarze, spawacze, jak i [specjaliści od] wyposażenia. Wiele spraw można skorygować, wiele złagodzić przez wentylowanie czy też dmuchanie powietrza od dołu. Przecież to wszystko jest w zasięgu ręki. Tym
jednak musi się ktoś zająć. […] Mnożyć będą się wypadki, a i o chorobach związanych z okropnymi warunkami
będziemy coraz bardziej słyszeli. Dlatego też apeluję, aby te sprawy jak najszybciej załatwić”.
Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy „Bolek” obarcza kadrę kierowniczą. „Coraz więcej nieumiejętności i
brak kultury pracy. Objawy te są niepokojące. No ale cóż, [jeśli mamy] wygodniczy styl pracy naszej kadry kierowniczej, zapatrzonej tylko na siebie i swoją kieszeń, to efekty muszą być takie a nie inne. Aparat kierowniczy mamy
na pewno zdolny i wysokozawodowy, jednak brak zainteresowania pozapieniężnego, brak zainteresowania drugim
człowiekiem, jego kieszenią, jego sprawą, jego pracą i celowością. Coraz więcej wygodnickich”.
Ten obszerny, pieczołowicie przygotowany elaborat, z którego wiele mogłaby skorzystać inspekcja pracy, „Bolek” podsumowuje w sposób obrazujący jego własne oczekiwania i dążenia. „Nie jest prawdą, że wszystko jest
dobrze, że większość jest zadowolona. By być zadowolonym, trzeba mieć cel, do którego się dąży, mieć pewność,
że droga jest właściwa, mieć pewność, że jutro nie powie się, że były błędy i wypaczenia, mieć pewność, że jutro
będzie lepiej. Że po parudziesięciu latach będzie się w porządku nie tylko z reumatyzmem, pylicą czy inną chorobą
zawodową, ale ze stopą życiową. Dopóki te zasady i podobne nie będą chociaż częściowo wiadome, nie może być
mowy o [nieczytelne], o zadowoleniu czy nieingerencji”. W skreślonym ostatecznie fragmencie dodawał jeszcze z
charakterystyczną pewnością siebie: „Wydaje mi się, że w rozumowaniu dół przerósł górę”84. Zapewne z powodu
takich syntetycznych sądów, wypowiadanych także w stoczni, „Bolek” cieszył się wśród kolegów opinią „filozofa”85.

AIPN, 3333/1, t. 2, Notatka służbowa, 2 II 1974, k. 512.
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 16 III 1974, k. 516–517.
82 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 10 X 1974, k. 531.
83 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 16 III 1974, k. 517.
84 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 22 VIII 1974, k. 524–525.
85 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 10 X 1974, k. 531.
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Na kolejnych spotkaniach mówił o niezadowoleniu robotników z nowego systemu płac i idących w górę cen.
„O ile chodzi o dyskusje tendencyjne lub wrogie, ostatnio nie słyszy się [ich] wśród pracowników” – zapewniał
jednocześnie86. Oto dla przykładu zapis informacji od „Bolka” z 16 listopada 1974 roku. „Zgodnie z zadaniem
TW, charakteryzując sytuację na Wydz. W-4, stwierdził, iż pracownicy z zasady są zadowoleni z warunków pracy,
ale w stosunku do tego, jak wszystko drożeje, to za mało zarabiają. TW twierdził, iż od kilku dni większość pracowników mocno była zainteresowana sytuacją na Wydz. K-2, mówiąc, że mają słuszność, że domagają się podwyżki […]. Sam TW mówił, że winę za to ponosi kierownictwo K-2, jak również dyrekcja [stoczni], że za mało
wyjaśniają sytuację pracownikom, a zdaje im się, że oni są najmądrzejsi, a z pracownikiem nikt się nie liczy i to jest
już od paru miesięcy”. Skarcony przez esbeka za „rozrabianie” i chodzenie ze skargami do komitetu partii „Bolek”
„oświadczył, że poszedł tam w celu podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, ale nikt go nie chciał wysłuchać, a
spławiono go. On osobiście uważa za słuszne dopominanie się spawaczy K-2 o podwyżkę, gdyż jest to statek
nowego typu i praca spawalnicza będzie trudniejsza. Twierdził on, że dyrekcja zawsze chce uderzyć tylko tego
robociarza”.
W omówieniu spotkania funkcjonariusz napisał: „TW scharakteryzował mi sytuację, ale z jego słów wynikało,
że to on jest najmądrzejszy i że my go koniecznie potrzebujemy i dostanie pieniądze, jak dostawał, za jego skromne
informacje. Zwróciłem mu uwagę, że o ile będzie w dalszym ciągu trudnił się rozrabiacką robotą na stoczni, może
mieć z tego względu kłopoty. Należy nadmienić, iż TW „Bolek” niejednokrotnie angażuje się do podobnych spraw,
za co [tj. z powodu czego] były z nim przeprowadzane rozmowy”. Przełożony „Madziara” skomentował tę informację poleceniem ponownego przeprowadzenia „ostrzejszej rozmowy z TW ps. Bolek, bo już dawno takiej rozmowy nie było”87.
Rozmowy jednak nie przeprowadzono bądź reprymenda nie odniosła skutku. „Bolek” w grudniu dwukrotnie
nie przyszedł na spotkania88. W styczniu 1975 roku na pytanie o powód nieobecności odparł, że z informowania
organów „nie ma żadnych korzyści, a o ile pracuje nadgodziny [tj. w nadgodzinach], to zarobi”. Narzekał, że
kierownictwo stoczni źle się do niego odnosi, nazywając go rozrabiaką, a on tylko „lubi powiedzieć prawdę”89.
W następnych miesiącach niechęć Wałęsy do rozmów z bezpieką jeszcze wzrosła. Albo nie pojawiał się w
umówionym terminie, albo twierdził, że w stoczni nie dzieje się nic godnego uwagi SB. Tłumaczył także, iż nie ma
czasu na rozmowy, gdyż musi brać nadgodziny, aby wyżywić pięcioosobową rodzinę. Ganiony za brak informacji
bezczelnie odpowiadał: „byle czego nie ma sensu pisać”. Wedle „Madziara” coraz bardziej widoczny był „brak
chęci do dalszej współpracy, wynika to z tego, że nie otrzymuje już pieniędzy, do czego był przyzwyczajony uprzednio”90. Być może ta motywacja także była obecna w coraz bardziej negatywnym nastawieniu „Bolka” do pracy dla
policji politycznej PRL. Tak czy inaczej, z dokumentów wyraźnie da się odczytać, że kolaboracja z SB coraz bardziej
Wałęsę uwierała, że pod rozmaitymi pretekstami się od niej wymigiwał, a rozmowy z funkcjonariuszami wykorzystywał do przekazywania prawdziwego obrazu pracy w stoczni i oczekiwań robotników.
Powtarzające się w niemal każdym meldunku z lat 1974–1975 uwagi, iż nie widzi niczego ważnego, co mogłoby
zainteresować policję, zdają się świadczyć o tym, że postanowił nie donosić więcej na kolegów. „A o ile ktoś coś
powie w żartach, nie można tego brać na serio” – przekonywał 20 maja 1975 roku. „Ostatnio nie słyszy się politykowania i wrogich dyskusji”. „Madziar” zapisał też następującą deklarację „Bolka”: „On osobiście twierdzi, że nie
ma sensu politykowanie, gdyż Służb[a] Bezp[ieczeństwa] o wszystkim się dowiaduje. […] najlepiej w ogóle się
niczemu nie sprzeciwiać, a tylko godzić się z tym, jakie są dyrektywy kierownictwa”91. Tego typu kamuflaż miał
zapewne na celu uśpienie uwagi SB, przekonanie policji, że dawny buntownik z Grudnia ’70 nie zamierza podejmować działań antypaństwowych. Kryła się za tym być może nadzieja, że przestanie być obiektem zainteresowania
władz.

Ibidem, k. 530–531.
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 16 XI 1974, k. 540–541.
88 AIPN, 3333/1, t. 2, Notatka służbowa, 30 XII 1974, k. 546.
89 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 9 I 1975, k. 548.
90 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 22 IV 1975, k. 555.
91 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 20 V 1975, k. 556–557.
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Zerwanie
Od lipca do listopada 1975 roku „Bolek” nie przychodził na spotkania z SB. Gdy wreszcie się pojawił – 3 listopada
– miał do przekazania tylko relację o stosunkach pracy w stoczni i polepszających się nastrojach. Rozmowę z
bezpieką wykorzystał natomiast do przekazania opinii, że Gierek zamiast z aktywem powinien spotykać się z przedstawicielami robotników, miałby wtedy „inny obraz o sytuacji i pobudkach robotników”92. Trzy tygodnie później
zapewniał, że ludzie odnoszą się na ogół obojętnie do zbliżającego się zjazdu partii. „Pracownicy twierdzą, że za
dużo mówi się o sukcesach, a mało o brakach, tak w zaopatrzeniu rynku w różne artykuły pierwszej potrzeby itp.
Jednak wypowiedzi te nie są złośliwe względnie wrogie, ale wypływające z potrzeb ludzi pracy”93.
Jak wynika z teczki TW „Bolka”, odbyło się jeszcze jedno rutynowe spotkanie z nim 6 grudnia 1975 roku, na
którym, tak jak dotąd, mówił ogólnie o sytuacji, nie przekazując żadnych szczegółowych wiadomości94. Potem
współpraca z tajną policją dobiegła kresu. Lech Wałęsa z pomocnika SB przeistoczył się w jej przeciwnika, który
sam stanie się obiektem inwigilacji.
Bezpieka podjęła jeszcze próbę kontaktu w czerwcu 1976 roku, gdy Wałęsa zatrudnił się w Zrembie. Kapitan
Ratkiewicz zadzwonił do niego, ale spotkał się z kategoryczną reakcją. „Podczas rozmowy oświadczył, że na żadne
spotkanie nie przyjdzie, gdyż nie chce tych organów znać. Jedynie może [przyjść] na przesłane jemu wezwanie”95.
Wobec jednoznacznie negatywnej postawy SB zrezygnowała nawet z odebrania zobowiązania do zachowania w
tajemnicy faktu zakończonej współpracy z organami bezpieczeństwa. 19 czerwca 1976 roku formalnie wykreślono
Wałęsę z sieci agentury „z powodu niechęci do współpracy”96.
Wcześniej wyrzucono go z pracy w Stoczni Gdańskiej. Rolę informatora już od dłuższego czasu Wałęsa łączył
z postawą krytykanta, wytykającego stoczniowej kadrze zaniedbania i absurdy. W latach 1972–1975 stopniowo z
pozycji współpracownika systemu stawał się jego kontestatorem. Już w roku 1972 zrezygnował z działalności w
oficjalnych związkach zawodowych, widząc, że służą wyłącznie kontroli partii komunistycznej nad bezwolną masą
pracowników. Jako jedyny nie kandydował wówczas ponownie do Rady Oddziałowej. Z doniesień innych stoczniowych informatorów SB wiemy, że wielokrotnie demonstrował niezadowolenie z położenia robotników. W jednej z rozmów o potrzebie autentycznej reprezentacji robotniczej, odnotowanej przez TW „Kolegę”, Wałęsa przekonywał, że jedyną drogą jest pozbycie się ze związków „czerwonych pająków”, czyli komunistów, którzy dbają
tylko o własny interes – domy, samochody i wczasy zagraniczne. Na razie partia na to nie pozwoli, ale taką reorganizację – czyli usamodzielnienie się związków – może umożliwić następny strajk. Z powodu pogarszających się
coraz szybciej warunków życiowych „powtórka grudnia 70 roku” jest pewna – dowodził w lipcu 1974 roku. Należy
to wykorzystać do zbudowania związków na wzór tych w państwach zachodnich, które organizują skuteczne akcje
protestacyjne i strajki, gdy pracownikom dzieje się krzywda97.
Kilkakrotnie napominany przez esbeków, by przestał gardłować przeciwko partii, Wałęsa nie posłuchał ostrzeżeń. 11 lutego 1976 roku podczas zebrania wyborczego na swoim wydziale wystąpił z ostrą krytyką organizacji
związkowych. To związki manekinów – wypalił. Zaatakował złą organizację i niebezpieczne warunki pracy, przedterminowe wodowanie statków na pokaz, wyniszczającą, „głupią robotę”. Mówił: „Nie można spokojnie na to
patrzeć, czas głośno krzyczeć. Do pracy nie można przychodzić jak na akcję partyzancką, są sprawy, o których my
szemrzemy po cichu, wiele rzeczy nam się nie podoba [i je] przemilczamy. Chcielibyśmy o niektórych powiedzieć
głośno, czy się komuś podoba, czy nie. Kieruję się nie chęcią rozrabiania czy awansowania. Do rozrabiania nie
mam warunków (troje dzieci i żona nie pracuje). Awansować nie chcę, nie widzę możliwości działania z zawiązanymi rękami, nielogicznymi przepisami […]. Chcę tylko otworzyć oczy niektórym, by nie popełniali błędów przedgrudniowych, jeszcze w szybszym tempie”. Przed kryzysem roku 1970 błędy popełniła nie tylko władza. Również
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 3 XI 1975, k. 563.
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 24 XI 1975, k. 564.
94 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 6 XII 1975, k. 566.
95 AIPN, 3333/1, t. 1, Notatka służbowa, 8 VI 1976, k. 163.
96 S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa…, s. 76.
97 Ibidem, s. 74.
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robotnicy, którzy nie potrafili się sprzeciwić „błędnym decyzjom w odpowiednim czasie i w skuteczny sposób”.
Ludzie na kierowniczych szczeblach w związkach zawodowych, zachowujący się jak manekiny, są niebezpieczni.
„Nie przekazywali wtedy i nie przekazują teraz naszych bolączek i niezadowolenia”. Przez dziesięć lat nie widziałem
związków zawodowych na statku – narzekał Wałęsa. – Nigdy nie zwróciły uwagi, że są łamane podstawowe prawa
pracownicze. „To jest, proszę państwa, bandytyzm zawodowy”. Postulował prężniejsze związki, które by kontrolowały warunki pracy i mogły wpływać na jej przebieg98.
Lenarciak wspominał w roku 1981, że Wałęsa uprzedził go, iż chce ostro wystąpić: „Wy za miękko stawiacie
sprawy, trzeba bardziej zdecydowanie”. Pamiętał, że młodszy kolega mówił na zebraniu w roku 1976: „Gierek
oszukał naród, nie dotrzymał obietnic, robi co chce, nie pytając klasy robotniczej”. Zdanie to, przyjęte oklaskami,
miało spowodować zwolnienie Wałęsy99. Według Lenarciaka Wałęsa także powiedział: „przestańcie oszukiwać naród”100. Z kolei w notatce SB przypisuje mu się, iż „w sposób bardzo agresywny powiedział między innymi, że
rząd to śruba, a partia to przedłużenie śruby. W związkach zawodowych pracują same manekiny, a w stoczni na
skutek złej organizacji pracy ludzie sami zabijają się. Aparat państwowy nie wywiązuje się z przyrzeczeń”101. Miał
też ostrzec przed powtórką Grudnia. Takich zdań nie ma wszakże w zapisie (stenogramie?) wystąpienia Wałęsy
znajdującym się w teczce „Bolka”. Być może jest on niekompletny, a rozogniony Wałęsa powiedział na zebraniu
więcej i mocniej, niż zamierzał. Najistotniejsze było wszakże, iż ludzie tak to właśnie zapamiętali. Umocniło to
jego famę jako buntownika, do której odwołał się w sierpniu 1980 roku102.
Wałęsa dostał brawa od kolegów i został wybrany na delegata na zakładową konferencję związkową (otrzymał
52 głosy na 66 oddanych). Nie podjął już jednak tej roli. Kierownictwo Stoczni Gdańskiej postanowiło pozbyć się
niesfornego pracownika. Jego stoczniowy przełożony wystawił mu następującą opinię: „Pracownik trudny do
współpracy. Tendencyjne i złośliwe występowanie publiczne pod adresem kierownictwa wydziału oraz organizacji
polityczno-społecznych, co stwarza złą atmosferę pracy na wydziale”103. Również bezpieka oceniła jego wystąpienie jak najgorzej: „W sposób szkalujący zarzucił niewłaściwe postępowanie kierownictwu partyjno-rządowemu”104.
18 lutego Ratkiewicz próbował jeszcze „Bolka” zdyscyplinować w rozmowie „profilaktyczno-ostrzegawczej” – bez
skutku. Ostrzegł go więc, że kierownictwo wydziału chce go zwolnić z pracy, a SB już go nie obroni105. 26 lutego
powiadomił Wałęsę o podjętej już decyzji, przestrzegając, „aby nie ważył się podjąć jakiejś rozróby na wydziale.
Wymieniony oświadczył, że on nie da się tak zwolnić i będzie dochodził swoich praw, bo zwolnienie go uważa za
bezprawne”106.
Ostatnie słowa skierowane przez „Bolka” do oficera prowadzącego dobrze ilustrują ewolucję, jaka się dokonała
w młodym stoczniowcu. W ciągu kilku lat przeszedł on drogę od człowieka zastraszonego, gotowego do współpracy z władzami do hardego, świadomego swych praw robotnika. Następne lata potwierdzą trwałość tej przemiany, doprowadzając Lecha Wałęsę na czoło ruchu walczącego o wolność Polski.
Zakończenie
Historię „Bolka” można odczytać na kilka sposobów. W jednym ujęciu będzie to opowieść o ludzkiej słabości,
zdradzie i kolaboracji, w drugim – o początkowym załamaniu i późniejszym stopniowym podnoszeniu się z
upadku, o społecznym i obywatelskim dojrzewaniu młodego robotnika w niejednoznacznej moralnie atmosferze
rządów Edwarda Gierka. Jeszcze inna narracja to opis przebiegłej gry prowadzonej przez przyszłego przywódcę
Solidarności, który wyprowadził w pole aparat bezpieczeństwa PRL. Autorowi niniejszego studium najbliższe jest
AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 18 II 1976, k. 568–571.
E. Szczesiak, Dookoła życiorysu…, s. 33.
100 K. Jagiełło, Krzyż…, s. 39.
101 AIPN, 3333/1, t. 1, Notatka służbowa, 13 II 1976, k. 151.
102 „Kierownictwo zachowało się bardzo sprytnie, wiedzieli, że Wałęsa jest lubiany” – opowiadał Jan Pydyn, kolega Lecha z wydziału elektrycznego. Zwolniono go po cichu, żeby ludzie nie zdążyli zaprotestować (K. Jagiełło, Krzyż…, s. 16).
103 Cyt. za: E. Szczesiak, Dookoła życiorysu…, s. 33.
104 Cyt. za: S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa…, s. 314.
105 AIPN, 3333/1, t. 2, Informacja, 18 II 1976, k. 573.
106 AIPN, 3333/1, t. 1, Notatka służbowa, 24 II 1976, k. 161.
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to drugie podejście. Nie zacierając negatywnych konsekwencji współpracy Lecha Wałęsy z SB, widzę w tym jedynie
epizod jego biografii, istotny, ale nie definiujący politycznego życiorysu przywódcy Solidarności. Z dostępnej nam
bazy źródłowej jednoznacznie wynika, że związki Wałęsy z komunistyczną policją polityczną zostały przecięte
najpóźniej w roku 1976 i nigdy potem nie było do nich powrotu. Supozycje, oskarżenia i domysły pojawiające się
na temat uzależnienia Lecha Wałęsy od SB w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nie mają żadnych podstaw źródłowych. Należą do gatunku politycznej publicystyki graniczącej z paszkwilem – nie do dziejopisarstwa.
„Ja osobiście z takiego stanu rzeczy jestem niezadowolony, gdyż sądzę, że dużo można zrobić i dużo ulepszyć”
– pisał „Bolek” w jednym z donosów. Być może właśnie taka postawa – aktywna, szukająca środków naprawy –
zaprowadziła Wałęsę do kolaboracji z SB, by potem skierować go w stronę przeciwną. „Bolek” był informatorem
szczególnego rodzaju. Choć początkowo dobrze wypełniał swe zadania, to po pewnym czasie zaczął na różne
sposoby wyplątywać się z sieci bezpieki i przekazywać jej zamiast donosów własne opinie o sytuacji w stoczni i
problemach pracowniczych. Publicznie występował z ostrą krytyką władz, podburzając innych i w rezultacie odgrywając rolę odwrotną niż ta, której oczekiwali od niego policyjni mocodawcy. Zamiast uśmierzać atmosferę i
ułatwiać kontrolowanie załogi, Wałęsa stał się rozsadnikiem niezadowolenia i źródłem destabilizacji. Gdy kierownictwo Stoczni Gdańskiej postanowiło się go pozbyć, SB nie interweniowała, uznając, że summa summarum przynosi
on więcej szkody niż pożytku. Od informatora do kontestatora – taka była więc ewolucja kontaktów Wałęsy ze
Służbą Bezpieczeństwa w latach 1971–1975.
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Abstract
The paper considers political aspects of the internment of Lech Wałęsa during the martial law in Poland. It focuses
on the negotiations between the authorities and the leader of Solidarity. Wałęsa was urged (and later blackmailed)
to support the operation of rebuilding Solidarity into so-called neo-Solidarity. According to the plan of the Ministry of Interior, key positions in neo-Solidarity should by offered to the collaborators of the Security Service and
activists ready for far-reaching compromise. The paper focuses on the course and dynamics of negotiations with
Wałęsa by numerous authorities emissaries: Stanisław Ciosek, Paweł Chocholak and colonel Władysław Iwaniec.
This article describes the negotiation strategy of both sides and shows why the attitude of Walesa was an important
factor in the failure of the political plans of the Communist Party leadership.
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Ujawnione niedawno dokumenty z tzw. szafy Kiszczaka rzucają nowe światło na epizod internowania Lecha Wałęsy. W roku 1982 naciskano na przewodniczącego NSZZ Solidarność, aby zgodził się firmować politykę władz.
Kiedy inne argumenty zawiodły, sięgnięto po szantaż.
Pod koniec stycznia 1982 roku Lecha Wałęsę, od ponad miesiąca przebywającego w miejscu internowania,
odwiedził niespodziewany gość – ppłk Czesław Wojtalik. Nie wiemy, o czym rozmawiali w czasie spotkania w
cztery oczy. Wiemy, że przewodniczący Solidarności był po tym spotkaniu bardzo przygnębiony. Nie było to zachowanie typowe dla Wałęsy, który od momentu uwięzienia starał się manifestować niezachwianą pewność siebie.
Przedstawiciele komunistycznych władz, którzy w tych dniach się z nim spotykali, twierdzili, że zazwyczaj sprawiał
wrażenie odprężonego i tak pewnego siebie, że jego wypowiedzi ocierały się o megalomanię. Także oficerowie
Biura Ochrony Rządu, którzy de facto pełnili rolę strażników więziennych, meldowali swoim przełożonym, że Wałęsa chętnie zagaduje, żartuje i jest pewien, że nadal ma silną pozycję polityczną do rozmów z władzami.
Jednak po odwiedzinach ppłk. Wojtalika Wałęsa stracił pewność siebie. Z raportu oficera BOR wiemy, jakie
wrażenie zrobiła ta wizyta: „Denerwowało go zaglądanie do jego pokoju. Zwykle przy posiłkach chętnie z nami
rozmawiał, żartował. Natomiast w dniu 20 I 1982 r. szybko zjadał posiłek i szedł do swego pokoju. Prawie cały
dzień (w godz. 13.30–19.00) przestał oparty o parapet okna i spoglądający bezwiednie w bliżej nieokreśloną dal”1.
Przyczyną takiego zachowania Wałęsy był fakt, że Wojtalik podjął próbę szantażu i zagroził ujawnieniem współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z początku lat siedemdziesiątych.

1 Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału I BOR MSW por. Bogusława Gliba w sprawie wizyty ppłk. Czesława Wojtalika [w:]
Kryptonim 333. Internowanie Lecha Wałęsy w raportach funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, wstęp i oprac. T. Kozłowski, G. Majchrzak, Chorzów
2012, s. 106.
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Kontaktom Lecha Wałęsy z SB poświęcona jest poszlakowa (tj. pisana bez znajomości tzw. teczki pracy oraz
teczki osobowej tajnego współpracownika) książka Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka2. Większość
poczynionych przez tych autorów ustaleń dotyczących współpracy z początku lat siedemdziesiątych potwierdziła
się po ujawnieniu dokumentacji ukradzionej z MSW przez Czesława Kiszczaka. Wynika z nich, że Czesław Wojtalik, kierownik Grupy VI Wydziału III KWMO w Gdańsku, nie tylko wiedział o współpracy Wałęsy, ale także
spotykał się z nim twarzą w twarz. Dlatego w roku 1982 został ściągnięty na rozmowy z Wałęsą. Miał mu zagrozić,
że w razie odmowy zawarcia politycznego kompromisu z władzami jego współpraca z SB zostanie ujawniona. O
takim planie wspominał Kiszczak w rozmowie z kierownictwem KGB: „Wałęsę skonfrontowano z jednym z jego
byłych oficerów prowadzących SB […] przypominając mu, że [kiedyś] pobierał pieniądze i dostarczał informacji
[SB]”3. Żeby zrozumieć, jaki interes miały władze w szantażowaniu Wałęsy, trzeba przybliżyć kontekst gry politycznej, którą z nim toczono na przełomie lat 1981 i 1982.
Neo-Solidarność
W czasie stanu wojennego w całym kraju internowano ponad 3 tys. osób4. Z punktu widzenia władz kluczowe były
jednak dwie osoby: Lech Wałęsa oraz Jan Kułaj – dwaj demokratycznie wybrani przewodniczący związków zawodowych. Wałęsa stał na czele ponad 9-milionowej Solidarności, Kułaj przewodził około 800-tysięcznej Solidarności Rolników Indywidualnych. Obaj zostali przez władze internowani w dobrych, wręcz luksusowych warunkach.
Znaleźli się jednak w ścisłej izolacji. Nie internowano ich z innymi działaczami związkowymi, a rolę ich strażników
powierzono funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.
Władze długo wahały się przed ostatecznym stwierdzeniem statusu uwięzionego Wałęsy. Decyzje o internowaniu wręczono mu dopiero 26 stycznia 1982 roku. Początkowo określano go nawet jego „gościa rządu”5. Podobnie
było w przypadku Jana Kułaja. Członek Biura Politycznego KC PZPR Kazimierz Barcikowski powiedział, że był
on przetrzymywany „na warunkach Wałęsy”6. Wszystkie te zabiegi miały jeden cel – pozytywnie nastroić obu
przewodniczących do prowadzenia rozmów z przedstawicielami rządu, którzy szukali szansy politycznego kompromisu.
Gdyby władze miały taką możliwość, to najprawdopodobniej od razu rozwiązałyby Solidarność. Jednak na
początku stanu wojennego obawiano się politycznych konsekwencji takiego posunięcia. Jan Łabęcki oceniał w
czasie posiedzenia Biura Politycznego 22 grudnia 1981 roku, że rozwiązanie związku jest dla społeczeństwa nie do
przyjęcia. Inni członkowie Biura, poza nielicznymi wyjątkami, podzielali tę opinię. Kluczowe było pytanie, jak
zreformować Solidarność, aby nie stanowiła zagrożenia dla systemu komunistycznego. Jak podsumował Wojciech
Jaruzelski: „Dziś nie możemy powiedzieć, że likwidujemy »Solidarność«. To nierealne. Chodzi nie o likwidację, a o
to, żeby »Solidarność« była zupełnie inna i nie tak liczna”7.
MSW opracowało plan stworzenia tzw. neo-Solidarności. Zgodnie z założeniami związek zachowałby swoją
strukturę i nazwę za cenę daleko idących zmian personalnych w kierownictwie. Jeszcze przed wprowadzeniem
stanu wojennego MSW rozpoczęło selekcję działaczy z Komisji Krajowej Solidarności oraz zarządów regionów.
Identyfikowano „wrogich” i „radykalnych”, a na ich miejsce poszukiwano zastępców. Kandydaci mieli być oceniani
pod kątem „stosunku do ustroju socjalistycznego; walorów i predyspozycji do przyszłej funkcji związkowej; chęci

S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008.
Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001, s. 928.
4 Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 67; Internowani w stanie wojennym.
Dane statystyczne, oprac. T. Kozłowski, J. Olaszek, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 2 (16), s. 507–510.
5 W. Sawicki, Sowiecka interwencja w Polsce w grudniu 1981? – nieznany dokument z archiwów byłej NRD [w:] Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu
społecznego, red. Ł. Kamiński, t. 2, Wrocław 1999, s. 149.
6 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 18 stycznia 1982 r. [w:] Tajne dokumenty państwo – Kościół 1980–1989,
Londyn 1993, s. 173.
7 Protokół nr 20 posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 22 XII 1981 [w:] PZPR a Solidarność 1980–1981. Tajne dokumenty Biura Politycznego,
wstęp T. Kozłowski, Warszawa 2013, s. 823, 828.
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do objęcia danej funkcji”. W rzeczywistości filarem tej operacji mieli być tajni współpracownicy SB, „których
można będzie wtajemniczyć w sedno sprawy i prowadzić z nimi operacyjne przygotowania do objęcia funkcji
związkowej (zadania, tezy programowe, hasła)”. Pozostałe osoby, niebędące tajnymi współpracownikami, miały
być pozyskane w drodze negocjacji oraz obietnic8.
Po wprowadzeniu stanu wojennego MSW próbowało realizować ten pomysł. 18 grudnia 1981 roku w czasie
posiedzenia Kierownictwa MSW Kiszczak mówił o tym, że należy „szukać ludzi, którzy będą mogli utworzyć nowe
jądro kierownictwa odrodzonej »Solidarności«”9. Do tego zadania powołano specjalną grupę operacyjną10. Jeden
z planów zakładał, że wytypowani przed wprowadzeniem stanu wojennego działacze podejmą następujące działania: „zajmowanie rozważnego stanowiska w przypadkach poważniejszych napięć i konfliktów; stałe rozpoznawanie
nastrojów i pozyskiwanie sympatii osób w zakładach pracy oraz w środowiskach przeciwnych awanturnictwu politycznemu; prowadzenie dialogów na tematy związkowe podczas wszelkich kontaktów i spotkań […]; podkreślanie
robotniczego charakteru związku […]; dyskontowanie autorytetu społecznego dotychczasowych działaczy radykalnych na rzecz nurtu robotniczego i własnej osoby uniemożliwiając ekstremie ewentualne podjęcie działalności
związkowej”11.
To miał być wstęp do kolejnych działań. Służby specjalne, aparat wymiaru sprawiedliwości oraz instytucje propagandy miały prowadzić skoordynowane uderzenie w „radykalnych” działaczy. W tym samym czasie podjęto by
próby budowy związku na zasadach terytorialno-branżowych. Wahano się między dwoma schematami działania:
przeprowadzeniem ukartowanych wyborów do władz związku albo reaktywowaniem funkcjonujących wcześniej
władz, uzupełnionych jednak o zaufanych działaczy12.
Planowana przez MSW operacja była trudna do zrealizowania. Wymagała dużego nakładu czasu i środków.
Jednak głównym problemem była wiarygodność. Wielu czołowych działaczy związku zostało internowanych bądź
się ukrywało. Na potrzeby operacji trzeba było wylansować nowych przywódców związkowych. Szansę na realizację planu dawałoby pozyskanie przychylności Wałęsy, który jako legalnie wybrany przywódca i symboliczna postać
Solidarności mógłby swoim nazwiskiem firmować zmiany w tej organizacji.
Więzień nr 1
Kierownictwo Biura Politycznego miało nadzieję, że Wałęsę uda się przekonać zarówno do reaktywacji zmienionej
Solidarności, jak i do poparcia stanu wojennego oraz nowej polityki władz. Dlatego przewieziono go z Wybrzeża
do Warszawy. Tu przywitał go minister Stanisław Ciosek, który „zaproponował krótki odpoczynek, a następnie
zaprosił [Wałęsę] na herbatę”13. Sprawozdanie z tej rozmowy Ciosek przekazał członkom Biura Politycznego. Jego
zdaniem Wałęsa „dał pełne poparcie dla tych rozwiązań, stwierdzając, że »Solidarność« poszła za daleko. Można
było zatrzymać się. Krytycznie wypowiadał się o działaczach, o społeczeństwie. [...] Uważa, że na czele »Solidarności« powinien stanąć nowy człowiek. Zaproponuje i przeprowadzi wybór nowego kandydata na przewodniczącego. Chciałby rozmawiać z prymasem. Uważa, iż powinniśmy wypuścić internowanych po złożeniu przez nich
deklaracji lojalności”14.

8 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), 0423/6076/DVD, Założenia do realizacji działań w zakresie zastępczych obsad personalnych ogniw Solidarności, 1 XII 1981, k. 5–8 (w przypadku dokumentów udostępnianych w formie cyfrowej podaję paginację dokumentu
elektronicznego).
9 AIPN, 01439/136/DVD, Posiedzenie kierownictwa MSW 18 XII 1981, k. 21.
10 AIPN, 01439/136/DVD, Decyzja nr 0026 w sprawie powołania grupy operacyjnej w zakresie realizacji działań operacyjnych w stosunku
do związków zawodowych Solidarność, 23 XII 1981, k. 27–28.
11 AIPN, 01439/136/DVD, Założenia taktyki działania w stosunku do związku zawodowego Solidarność w zakresie tworzenia nowych
struktur związkowych, 23 XII 1981, k. 32.
12 AIPN Gd, 003/176, Koncepcja taktyki działania w zakresie odradzania i odbudowy związków zawodowych w Polsce, 1 I 1982, k. 50.
13 Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału I BOR MSW ppłk. Edwarda Kępczyńskiego dotycząca lądowania na lotnisku wojskowym Warszawa-Okęcie samolotu z Lechem Wałęsą na pokładzie [w:] Kryptonim 333…, s. 67.
14 Protokół nr 19 posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 13 XII 1981 [w:] PZPR a Solidarność 1980–1981…, s. 802.
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Rozmowa dobrze rokowała i negocjacje z Wałęsą miał kontynuować Mieczysław Rakowski. Spotkanie nie doszło jednak do skutku. Wałęsa – według przedstawionej przez niego wersji – został obudzony przez funkcjonariusza BOR, który zaanonsował przybycie Rakowskiego. Przewodniczący źle zrozumiał nazwisko, odpowiedział:
„Weź i zrzuć [go] ze schodów, nie będę z nim rozmawiał”15. Jednak później tłumaczył funkcjonariuszowi BOR:
„szkoda, że nie rozmawiałem z Rakowskim, ale byłem wtenczas zmęczony, trzeba było rozmawiać”16. Być może
Wałęsa po prostu obawiał się tych spotkań, nie chciał do nich przystępować nieprzygotowany, odcięty od swoich
doradców. Po latach przyznał z resztą, że jeżeliby doszło do rozmowy, prawdopodobnie Rakowski wyszedłby z niej
zwycięsko17. Niemniej Wałęsa do dziś twierdzi, że nie celowo uniknął rozmowy, ale przypadkiem. Być może początkowo bał się oskarżeń o kapitulację przed Rakowskim, a potem po prostu konsekwentnie trzymał się swojej wersji.
Wałęsa zastrzegał, że do rozpoczęcia rozmów z władzami może dojść po uwolnieniu części członków Prezydium KK oraz doradców – szczególnie Bronisława Geremka i Tadeusza Mazowieckiego18. Powtarzał: „Glemp ma
swoich doradców, Jaruzelski swoich i ja swoich”19. Kwestia doradców była bardzo istotna, od tego mógł zależeć
wynik rozmów. Mimo że Wałęsa lubił podkreślać swoją polityczną autonomię, to jednak chętnie korzystał z podsuwanych mu pomysłów. Andrzej Celiński, pełniący w latach 1980–1981 funkcję szefa gabinetu przewodniczącego
Solidarności, wspominał w 1987 r.: „tak naprawdę mózgiem przy Wałęsie byli Geremek i Mazowiecki [...] częściowo
– bo za rzadko bywał – mec. Chrzanowski, częściowo Siła-Nowicki, bo Wałęsa odrobinę go lekceważył”20. Kościół,
podobnie jak władze, ubolewał, że Wałęsa przedkłada Geremka i Mazowieckiego nad innych. Władysław SiłaNowicki, Wiesław Chrzanowski czy Jan Olszewski byli bowiem powszechnie uważani za bardziej „umiarkowanych
doradców Solidarności”21.
Upór Wałęsy był problemem nie tylko dla kierownictwa partyjnego, ale również dla Kościoła. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski w czerwcu 1982 r. tłumaczył przedstawicielom władz: „Wałęsie trzeba było dodać ludzi inteligentnych. Dawaliśmy propozycję w tej sprawie, ale jej nie przyjęto”. Kazimierz Barcikowski odpowiedział na to,
że przywódca Solidarności domagał się „tych samych osób (Geremek, Mazowiecki etc.)”. Arcybiskup Dąbrowski
rozumiał problem: „[Wałęsa] nie godził się i na naszych. A brak mu inteligencji, by sam coś sformułował”22. Sam
Wałęsa lubił podkreślać, jak niebywałym instynktem politycznym jest obdarzony, a doradcy są mu potrzebni jedynie
do prac „technicznych”23. Były to deklaracje na wyrost. Wałęsa często polegał na opiniach doradców, mimo że
starał się zachować pozory zupełnej niezależności. Zdarzało mu się nawet krytykować doradców w czasie spotkań
z emisariuszami władz, którzy zresztą usilnie pracowali nad tym, żeby podkopać jego zaufanie do Geremka i Mazowieckiego. Po jednej z wizyt u internowanego Wałęsy płk Władysław Iwaniec (dowódca Wałęsy podczas jego
zasadniczej służby wojskowej) pisał: „Nieco chłodniej oceniał tym razem doradców (Geremek, Mazowiecki).
Wprawdzie nadal wysoko ceni ich mądrość i umiejętność znajdowania rozwiązań, to jednak mocno go zbulwersowały dowody, że to oni nim sterowali. W poprzednich rozmowach odrzucał tę tezę zdecydowanie [...] W rozmowie
wielokrotnie wracał do tej tezy »oni mną (i nami) sterowali«”24.
Teraz Wałęsa musiał radzić sobie sam. Na początku internowania liczył na wznowienie rozmów w trójkącie
władza – Kościół – Solidarność (dokładniej: Jaruzelski – Glemp – Wałęsa). Do tej koncepcji, którą nazwał

L. Wałęsa, Droga nadziei, Kraków 1989, s. 246.
Notatka służbowa starszego wywiadowcy Wydziału VI BOR MSW chor. Jana Siedleckiego dotycząca wypowiedzi Lecha Wałęsy [w:]
Kryptonim 333…, s. 85.
17 L. Wałęsa, Droga…, s. 246. Z relacji wynika, że Wałęsa czasem tłumaczył, iż był zaspany, innym razem, że oficer BOR miał wadę wymowy.
Raz usłyszał nazwisko Makowski, innym razem Brankowski.
18 Notatka służbowa starszego wywiadowcy Wydziału VI BOR MSW chor. Jana Siedleckiego dotycząca wypowiedzi Lecha Wałęsy [w:]
Kryptonim 333…, s. 86.
19 Raport pułkownika Iwańca (1), „Przegląd Tygodniowy”, 13 I 1995.
20 J. Jankowska, Portrety niedokończone. Rozmowy z twórcami „Solidarności” 1980–1981, Warszawa 2003, s. 320.
21 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004, s. 143.
22 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu 8 VI 1982 [w:] Tajne dokumenty państwo – Kościół…, s. 200.
23 Raport pułkownika Iwańca (1)…
24 Archiwum Instytutu Hoovera (AIH), Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 79, Notatka z rozmowy płk. Iwańca z Lechem Wałęsą przeprowadzonej 17 IV 1982 w miejscu jego pobytu, b.p.
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„Trójką”, powracał w rozmowach, przekonując, że porozumienie osiągnięte tą drogą uspokoi sytuację w kraju25.
Szukał oparcia w Kościele. Zapowiedział, że negocjacje z władzami może prowadzić wówczas, gdy za poręczeniem
Kościoła rozmowy zostaną przeniesione na neutralny grunt, a sam Wałęsa zostanie zwolniony i będzie w stałym
kontakcie z członkami Prezydium Komisji Krajowej oraz doradcami26. Kościół, jako potencjalny pośrednik w negocjacjach, zaakceptował warunki nakreślone przez przewodniczącego Solidarności. Episkopat wplótł przedstawione przez niego warunki w Pro memoria Sekretariatu Episkopatu Polski z 4 stycznia 1982 roku27.
Gdy Wałęsa wyrzucił Rakowskiego, rozmowy ponownie przejął Ciosek. 16 stycznia odwiedził przewodniczącego, który mu tłumaczył, że Solidarność stała się organizacją polityczną, więc związek trzeba zorganizować na
nowo, tak aby był „spokojniejszy”. Jednocześnie zastrzegł, że negocjacje są możliwe tylko po jego zwolnieniu28.
Dzień po wizycie Cioska wystosował oświadczenie o gotowości do rozmów. Mieczysław Rakowski zapisał w swoich dziennikach, że szczególne nadzieje wiązano z ostatnim zdaniem listu: „Jestem gotów do rozmów bez wstępnych warunków i na zasadach, jakie ustalą przedstawiciele rządu i Episkopatu”29. Jednak reszta oświadczenia była
ułożona w stylu Wałęsy – chaotycznie i bez wyraźnego zarysowania politycznej propozycji: „Nie jest prawdą, że
mówiłem, że należy rozwiązać partię, czy upierałem się przy bezwzględnej obecności w czasie mających się odbyć
rozmów z rządem doradcy Geremka. Mogę stwierdzić, że w czasie rozmowy min. Ciosek ze swej strony wypowiadał się, że może partia będzie zawieszona czy nowa. Stwierdził też, że nie ma konkretnych zarzutów przeciwko
Geremkowi”. Zdania te były tak enigmatycznae, że Rakowski zastanawiał się, jakie właściwie intencje przyświecały
Wałęsie30.
On zaś cały czas lawirował. Z jednej strony chciał kontynuować rozmowy, z drugiej nie miał zamiaru podjąć
żadnej decyzji ani złożyć deklaracji bez konsultacji z doradcami. Zwodził i władze, i Kościół – cały czas „rozmawiał
o rozmowach”. Obie siły zaangażowane w negocjacje zaczęły mieć poważne wątpliwości zarówno co do intencji
Wałęsy, jak i jego intelektualnego potencjału. W czasie posiedzenia kierownictwa partyjnego 5 stycznia 1982 roku
Czesław Kiszczak zauważył, że Kościół jest rozczarowany Wałęsą31. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i
Episkopatu 18 stycznia 1982 roku kard. Franciszek Macharski tłumaczył, że Wałęsa jest elementem stabilizującym
sytuację w kraju. Kazimierz Barcikowski odpowiadał: „problem Wałęsy jest nie mniej kłopotliwy dla was niż dla
nas. Weźcie pod uwagę, że Kościół – i my też – wszystko zawiesił na człowieku, co do którego poziomu możemy
mieć wątpliwości”32.
Pułkownik Iwaniec, który spotkał się z Wałęsą kilkakrotnie i składał meldunki Wojciechowi Jaruzelskiemu,
notował: „Mnogość koncepcji i rozwiązań zgłaszanych przez Wałęsę oraz przeskakiwanie z tematu na temat znacznie utrudniały rozmowę”. To spostrzeżenie potwierdzali też inni rozmówcy, którzy podkreślali brak precyzji w
wypowiedziach Wałęsy oraz niedopracowanie przedstawianych pomysłów, nieraz wewnętrznie sprzecznych. Iwaniec po czterech rozmowach z Wałęsą wyrobił sobie bardzo krytyczną opinię: „jest to człowiek prymitywny, a
zarazem typ cwaniaka i hochsztaplera. Wydarzenia wyniosły go na taką pozycję społeczną, że musi wypowiadać
się (i musiał decydować) o sprawach, które są mu znane tylko jako hasła”33. Niezależnie od tego, w jakim stopniu

Raport pułkownika Iwańca (1)…
A. Orszulik, Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa – Ząbki 2006, s. 54.
27 Ibidem, s. 29.
28 M.F. Rakowski, Dzienniki…, s. 174–177.
29 Ibidem, s. 180.
30 AIH, Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 17, Fragment dzienników Rakowskiego z 22 I 1982.
31 AIH, Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 79, Notatka odręczna Rakowskiego z posiedzenia 5 I 1982. Pismo odręczne trudne do odczytania,
jednak najprawdopodobniej notatka jest następującej treści: „Ks. Orszulik jest zmęczony Wałęsą, który akceptuje stan wojenny (biskupi są
przerażeni jego stanem umysłowym)”.
32 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu 18 I 1982 [w:] Tajne dokumenty państwo – Kościół…, s. 164–169.
33 Raport pułkownika Iwańca (1)… Innym razem zanotował: „Widoczny jest brak elementarnej wiedzy nie tylko z zakresu kierowania, działalności związkowej, lecz także wiedzy społeczno-politycznej w ogóle. Nie zna znaczenia używanych przez siebie pojęć (socjalizm, faszyzm,
polityka, społeczeństwo i innych) […] Nie zna podstawowych dokumentów [Solidarności]. Przeczytane mu fragmenty uchwał, program i
statut komentował »co oni tam nap…«, »nie wiedziałem«, »to niemożliwe« – dodając »ja tego nie znam«, »nie czytałem statutu«” (AIH,
Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 79, Notatka z rozmowy płk. Iwańca z Lechem Wałęsą przeprowadzonej 17 IV 1982 w miejscu jego
pobytu, b.p.).
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ta ocena była uzasadniona, wydaje się, że na przełomie stycznia i lutego władze przyjęły właśnie taka optykę wobec
Wałęsy.
Negocjacje z przewodniczącym utkwiły w martwym punkcie i dodatkowo utrudniały skomplikowaną operację
rekonstrukcji Solidarności. Barcikowski tłumaczył przedstawicielom Kościoła: „Straciliśmy sporo czasu na oczekiwanie na zmianę w postawie Wałęsy. Rozmowy z Wałęsą na temat porozumienia narodowego zostały wyhamowane”34. Rysował jednocześnie alternatywny pomysł na tworzenie związku: „Stoimy przed dylematem, który jest
trudny i nie rozstrzygnięty: czy wiązać nadzieję z odrodzeniem związku od góry, poza Wałęsą i niektórymi ludźmi
z kierownictwa »Solidarności«. Ogromna większość ludzi jest nie do użytku. Zastanawiamy się, czy nie wyjść z
inicjatywą odrodzenia związku od dołu, przez organizacje zakładowe, potem organizacje branżowe. Ostatni etap
stanowiłoby ustanowienie władz centralnych”35.
Czesław Kiszczak referujący sprawę związków zawodowych i organizowania grup inicjatywnych zauważył 3
lutego 1982 roku, że „idealnie byłoby zlikwidować Solidarność”, co oceniał jednak jako bardzo trudne36. Być może
zarzucenie planu wiązało się także z faktem, że – jak określił to Kiszczak – „słowa »Solidarność« i »Wałęsa« wywołują dreszcze u tych, gdzie słońce wschodzi”37. Przewodniczący zaczął być postrzegany jako przeszkoda w realizacji planów, szczególnie przez MSW, w którego ocenie zajmował „postawę nieodpowiadającą wymogom koniecznych przemian w związku”38. Pod koniec stycznia 1982 roku podjęto ostatnią próbę złamania go.
Fiasko negocjacji
Kierownictwo partyjne przestało wysyłać do internowanego Wałęsy emisariuszy z propozycjami politycznymi.
Przysłało za to płk. Wojtalika, który miał go zaszantażować. Władze w akcie bezsilności starały się przywódcę
Solidarności upokorzyć i zmusić do współpracy. On jednak konsekwentnie odmawiał, nawet pod groźbą ujawnienia jego agenturalnej przeszłości. Prosił oficerów BOR o przekazanie informacji, że „nie zamierza podjąć działalności związkowej w »nowo« tworzonych związkach zawodowych” oraz proponuje, aby ich przewodniczącym został
„Generał Jaruzelski lub redaktor Rakowski, albo działacz społeczny – minister Ciosek”39. Wałęsa był pewny siebie,
przekonany, że władze muszą się z nim porozumieć. Jednak kierownictwo partyjne rozważało już reformę ruchu
związkowego bez oglądania się na niego. Wałęsa szybko to odczuł.
Pułkownik Iwaniec, który odwiedził go pod koniec lutego 1982 roku, meldował, że Wałęsa nadal sprzeciwia
się zmianom w związku, ale zaczyna odczuwać „obawy przed zejściem z areny politycznej”. Iwaniec wyczuwał jego
niepewność i chwalił przyjętą taktykę: „bardzo dobre efekty daje zaniechanie wizyt osób urzędowych – wpływa
dezorientująco i potęguje poczucie zagrożenia z tytułu utraty pozycji partnera dla władzy”40. Wałęsa o gotowości
do rozmów informował wszystkich odwiedzających go przedstawicieli władz, nawet jeżeli cel ich wizyty się z tym
nie wiązał. Po opisywanej wizycie Iwańca odwiedził go prokurator wojskowy płk Stefan Rusiniak, prowadzący
śledztwo w sprawie działalności Bogdana Lisa. Wałęsa składał zeznania korzystne dla Lisa, prokurator podejrzewał
nawet, że kłamie, aby kryć oskarżonego. Z drugiej strony jego deklaracje polityczne, którymi raczył prokuratora,
wychodziły naprzeciw oczekiwaniom władz. Oznajmił, że „do nikogo z WRON nie ma zastrzeżeń”, a wprowadzenie stanu wojennego było potrzebne do „rozpierdolenia” KPN i KOR. Apelował o kontynuowanie rozmów:

P. Raina, Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu, t. 2, Warszawa 1995, s. 9.
Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu 18 I 1982 [w:] Tajne dokumenty państwo – Kościół…, s. 163.
36 AIH, Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 79, Notatka odręczna Rakowskiego z posiedzenia dyrektoriatu 3 II 1982.
37 P. Raina, Rozmowy…, s. 42.
38 AIPN, 0832/1, Informacja Wydziału III Departamentu V MSW dotycząca członków Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, 8 I 1982, k.
142–147.
39 Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału I BOR MSW por. Bogusława Gliba w sprawie przekazania przez Lecha Wałęsę kopii
internowania ks. Henrykowi Jankowskiemu [w:] Kryptonim 333…, s. 119.
40 Raport pułkownika Iwańca (3), „Przegląd Tygodniowy”, 27 I 1995.
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„siadajcie do stołu, dyskutujcie i uzgadniajcie wspólnie wyjście z trudnej sytuacji”41. Wyraźnie chciał się zdystansować w oczach władz nie tylko od opozycji demokratycznej, ale także od wielu czołowych działaczy Solidarności:
Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy, Jana Rulewskiego, Mariana Jurczyka oraz Zbigniewa Bujaka (scharakteryzował go jako wariata i zdrajcę, którego mu „nasłano”)42. Zależało mu na tym, aby przedstawić się jako umiarkowany i skłonny do kompromisu rozmówca.
Czy Wałęsa miał pomysł polityczny na rolę, jaką miałby odegrać? W trakcie rozmowy z prokuratorem w
zawoalowany sposób mówił, jaką funkcję widzi dla siebie w przyszłości: „kilkakrotnie w rozmowie użył słowa
»prezydent«, a zapytany, z czym to kojarzy i dlaczego słowo to używa, oznajmił, że to mu się tak powiedziało i
że osobiście z terminem tym nic nie wiąże”43. Nie była to prawda. Lech Wałęsa miał sprecyzowany podgląd w
tej sprawie, który wyrażał kilkakrotnie i w różny sposób. 15 grudnia 1981 roku jeden z funkcjonariuszy BOR
zanotował, że Wałęsa spytał go i jego kolegów, ile zarabiają, po czym „osoba internowana – z uśmiechem –
stwierdziła, że jak zostanie prezydentem PRL, zarobki nasze będą sięgały sumy 30 tys. zł i chętnie widziałby
nasz zespół w swojej ochronie”44. Inny funkcjonariusz BOR raportował: „dyskusja dotyczyła stanowisk kierowniczych, jakie miała objąć elita Solidarność. Internowany sprowadził to do żartu. »Podczas rozmowy z red.
Mazowieckim w żartach zaproponowałem mu urząd premiera, to ja wtedy zostanę prezydentem«”45.
Nie było to tylko zachowanie na pokaz, poza przyjęta w warunkach internowania. O prezydenturze Wałęsa
wspominał już wcześniej. Jak pisał Daniel Passent, Oriana Fallaci w czasie wywiadu z przewodniczącym Solidarności w marcu 1981 roku także słyszała zapewnienia, że zostanie on prezydentem: „Powiedział mi: »Zobaczy
pani, że ja zostanę prezydentem«. »Co on wygaduje? « – pomyślałam [...]. Nazajutrz, kiedy znów z nim rozmawiałam, powiedziałam: »Słuchaj, Lechu, wczoraj powiedziałeś coś, co mam nagrane, ale wolałabym to pominąć,
bo wygląda śmiesznie i pretensjonalnie«. »Jakie śmiesznie? Jakie pretensjonalne? Masz napisać [...], że będę prezydentem«”. Ostatecznie jednak nie zdecydowała się tego umieścić w drukowanym wywiadzie46.
Przeświadczenie Wałęsy, że jest predestynowany do tej roli, było istotne podczas negocjacji. Władze w zamian za poparcie proponowały mu stanowisko państwowe. Problem polegał na tym, że Wałęsa chciał być prezydentem, co do tego przejawiał zupełnie irracjonalny upór. Rozmawiał o tym w czasie internowania z ks. Alojzym Orszulikiem: „Ja nie chciałem być przewodniczącym. Byłem, bo musiałem. Ale nie chciałem i nie chcę
stanowiska, chyba że prezydenta, ale ja sobie ustawię rząd [...] Ustawię i będziemy jechać jak trza”. Orszulik
spytał: „Nie za wysoko pan strzela?”. Niezrażony Wałęsa zaprzeczył. Wcześniejsza wypowiedź ks. Orszulika w
czasie przytoczonej rozmowy sugeruje, że temat prezydentury był dyskutowany nie po raz pierwszy47.
Trudno powiedzieć, co przewodniczący Solidarności miał na myśli. Formalnie urząd prezydenta w PRL nie
istniał, instytucją najbardziej zbliżoną było stanowisko przewodniczącego Rady Państwa, jednak raczej nie o to
chodziło Wałęsie. Być może widział dla siebie nowy urząd prezydenta na wzór zachodni. Jednak – żeby dodatkowo skomplikować ten obraz – trzeba zauważyć, że w obozie władzy w połowie 1982 r. pojawił się pomysł
rozpoczęcia dyskusji nad zmianą konstytucji i stworzeniem urzędu prezydenta. Jest chyba jednak mało prawdopodobne, aby wiedział o tym Wałęsa.
Problematyczny więzień
W połowie roku 1982 władze zrezygnowały z pomysłu tworzenia sterowanej przez agentów neo-Solidarności.
Postanowiły rozwiązać NSZZ Solidarność i napisać nową ustawę o związkach zawodowych. Było to spowodowane
AIPN, 00289/48, Notatka służbowa ppłk. Stefana Rusiniaka w sprawie rozmowy z Lechem Wałęsą, 23 II 1982, k. 75.
AIH, Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 79, Notatka z rozmowy płk. Iwańca z Lechem Wałęsą przeprowadzonej 17 IV 1982 w miejscu
jego pobytu, b.p.
43 AIPN, 00289/48, Notatka służbowa ppłk. Stefana Rusiniaka w sprawie rozmowy z Lechem Wałęsą, 23 II 1982, k. 75.
44 Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału I BOR MSW por. Bogusława Gliba w sprawie przewiezienia Lecha Wałęsy z Chylic do
Otwocka [w:] Kryptonim 333…, s. 49.
45 Notatka służbowa inspektora Wydziału II BOR MSW ppor. Zbigniewa Białego dla dyrektora BOR płk. Stefana Pawłowskiego w sprawie
przeszukania osobistego Danuty Wałęsy [w:] Kryptonim 333…, s. 49.
46 D. Passent, Passa. Z Danielem Passentem rozmawia Jan Ordyński, Warszawa 2012, s. 266.
47 AIH, Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 94, Zapis rozmowy Lecha Wałęsy z ks. Orszulikiem, 17 X 1982, b.p.
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zbiegiem kilku czynników, a jednym z nich była postawa Wałęsy, który nie okazał się skłonny do kompromisu,
podobnie jak i inni liderzy Solidarności. Część z nich uniknęła internowania i rozpoczęła budowę podziemnych
struktur. W kwietniu 1982 roku powstała ogólnopolska podziemna Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
Solidarność.
Po zmianie planu internowany Wałęsa stawał się coraz większym obciążeniem. Jak wspominał Rakowski, w
maju 1982 roku Wojciech Jaruzelski „zapytał, co zrobić z Wałęsą? Czyrek odpowiedział, że najlepiej zwolnić. Poparłem go, a na to W[ojciech] J[aruzelski]: »Tak, zwolnisz, to będą przed jego domem pielgrzymki«. Odpowiedziałem: »No to przez jakiś czas będą. I co z tego?«. Temat Wałęsy przewija się we wszystkich naszych rozmowach,
ponieważ jest symbolem (rosnącym) i nie można tego faktu lekceważyć”48. Pojawiła się koncepcja oddania Wałęsy
pod opiekę Kościoła, jednak na takie rozwiązanie nie wyraził zgody prymas, który jasno stwierdził, że „Kościół
nie może być przedłużonym ramieniem władzy i więzić Wałęsy”49. Alternatywą miało być przeniesienie Wałęsy do
aresztu domowego w miejscu zamieszkania jakiegoś znanego intelektualisty, ale ten projekt także zakończył się
fiaskiem.
W październiku 1982 roku Stanisław Ciosek został wysłany do Wałęsy z misją ostatniej szansy, w której powodzenie chyba nikt już nie wierzył. W sejmie znajdowała się wówczas nowa ustawa o związkach zawodowych, zgodnie z którą dotychczasowe decyzje o rejestracji związków traciły ważność. Głosowanie nad ustawą odbyło się 8
października. Cztery dni wcześniej Wałęsa spotkał się z Cioskiem w obecności Władysława Iwańca oraz ks. Stanisława Potockiego. Został poinformowany o stanie prac nad nową ustawą oraz o deklaracji Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego, którego działalność zainicjowano 2 października. Wałęsa nadal przekonywał o potrzebie
przywrócenia funkcjonowania Solidarności w formie sprzed 13 grudnia, tyle że „oczyszczonej” z niektórych działaczy. Zaproponował Cioskowi, że w zamian za zwolnienie z internowania i reaktywację Solidarności z nim jako
przewodniczącym zobowiąże się „wyczyścić to draństwo”50.
„Wałęsa do końca traktował tę rozmowę jako nie tylko informację, lecz propozycję – oceniał płk Iwaniec. –
[…] rozmowy te widział jako negocjacje co do przyszłej jego pozycji”51. Zrozumiał intencje Cioska dopiero po
jego odjeździe: „ja się zastanawiałem, po co Ciosek przyjechał właściwie, bo nic mi nie zaproponował. I doszedłem
do wniosku, że chce mnie użyć jako argumentu, że Wałęsie przedstawił i Wałęsa nie miał nic do powiedzenia”52.
Przestraszył się, że popełnił błąd, i próbował go naprawić, wysyłając protest m.in. do Wojciecha Jaruzelskiego53.
Ksiądz Orszulik, odtwarzając rozmowę Wałęsy i Cioska, na podstawie relacji tego pierwszego zanotował: „Minister
Ciosek przedstawił mu projekt ustawy o Związkach Zawodowych i propozycje: 1) objęcie stanowiska państwowego, 2) wstąpienie do Rady PRON, 3) propozycję do wstąpienia do rady konsultacyjnej w sprawie Zw. Zawodowych. Powyższe trzy propozycje Wałęsa odrzucił”54.
Była to chyba nadinterpretacja słów przewodniczącego. W zapisie podsłuchu rozmowy Wałęsy i Orszulika
można przeczytać, że lider Solidarności dostał propozycję wstąpienia do Rady PRON oraz że Ciosek był gotów
do rozmowy o jakimś dodatkowym stanowisku. Wałęsa dopiero po sugestii ks. Orszulika wspomniał o miejscu w
Radzie Państwa. Potem przypomniał sobie, że proponowano mu także wejście do rady konsultacyjnej: „coś takiego
i o takiej radzie konsultacyjnej i czy ja nie chciałbym w niej być. To jest stanowisko państwowe. Szkoda, że nie
spytałem jakie”. Ksiądz Orszulik tłumaczył Wałęsie, że może jednak propozycje warte są zastanowienia, bo po ich
przyjęciu zostałby zwolniony. On był jednak nieprzejednany, twierdził, że „to jest zdrada” i myślenie kategoriami
chwilowej korzyści. Ich przyjęcie zdaniem Wałęsy oznaczałoby utratę wiarygodności, kiedy w perspektywie widać

M.F. Rakowski, Dzienniki…, s. 293
P. Raina, Rozmowy…, s. 34.
50 M.F. Rakowski, Dzienniki…, s. 359
51 Raport pułkownika Iwańca (4), „Przegląd Tygodniowy”, 3 II 1995.
52 AIH, Kolekcja M.F. Rakowskiego, box 94, Zapis rozmowy Lecha Wałęsy z ks. Orszulikiem, 17 X 1982, b.p.
53 List protestacyjny Lecha Wałęsy przeciwko nowej ustawie o związkach zawodowych [w:] Kryptonim 333…, s. 320–322.
54 A. Orszulik, Czas przełomu…, s. 86–90
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upadek socjalizmu55. W październiku przewidywał, że stan wojenny zostanie zniesiony pod koniec roku, i uspokajał
ks. Orszulika: „do końca roku wytrzymam, a potem zobaczymy”.
Pretekstu do zwolnienia dostarczył napisany przez Wałęsę list, nazywany listem kaprala do generała, w którym
ogólnikowo zapewnił on o potrzebie budowania porozumienia56. W czasie posiedzenia Sekretariatu KC PZPR 9
listopada podjęto decyzję, że do Wałęsy uda się Kiszczak57. Ten zaś po latach wspominał, że rozmowy z internowanym liderem Solidarności były trudne, jakieś konkretne porozumienie raczej niemożliwe, a cała rozmowa w
sumie bezcelowa58. Referując spotkanie członkom Biura Politycznego, Kiszczak nie stronił od ostrych ocen: „Wałęsa nie zmienił się, jest to mały człowiek, żulik, lis, chytry człowiek, chce oszukać partnera. Zagubił się, nie może
dogonić pociągu. Opuszczają go Dąbrowski, Kraszewski, Orszulik. Dotarło do niego, że kraj nie zastrajkował z
powodu Wałęsy [...]. Ma świadomość, że spadnie z cokołu, zapowiada, że odejdzie od polityki. Napisać tego nie
chce, mówi, że musi przemyśleć sprawy. Bez doradców, Geremka i innych, jest analfabetą politycznym”59.
Mimo to szef MSW był przekonany o potrzebie zwolnienia Wałęsy. Ten pomysł miał przeciwników, szczególnie
wśród ludzi związanych ze służbami specjalnymi i partyjnym betonem. Mirosław Milewski, ówczesny członek
Biura Politycznego i były szef MSW, widział Wałęsę raczej na ławie oskarżonych o próbę obalenia ustroju niż na
wolności. W kierownictwie partyjnym był wyraźny podział na zwolenników linii radykalnej oraz tych, którzy widzieli konieczność szukania politycznych dróg wyjścia. Kiszczak skomentował plany Milewskiego następująco: „ja
nie będę sądził ani też nie stanę na czele plutonu. Przecież trzeba myśleć o tym, co będzie za miesiąc, za parę
miesięcy. Czy sytuacja w odniesieniu do Wałęsy się zmieni? Na pewno nie. Przecież nie można opierać się na pałce
i ZOMO. Musimy stworzyć bazę polityczną”60. Ostatecznie kalkulacja polityczna zwyciężyła i 14 listopada 1982
roku Wałęsę zwolniono.
Przywódca Solidarności opuścił miejsce internowania jako zwycięzca. Mimo odcięcia od kluczowych doradców
oraz współpracowników nie zdecydował się na kompromis z kierownictwem partyjnym i firmowanie swoim nazwiskiem polityki pogrudniowej normalizacji. To wystarczyło, aby wygrać pojedynek z władzami. Mimo że momentami zachowywał się jak polityczny analfabeta, cały czas kierował się przekonaniem, że system socjalistyczny
w ciągu kilku lat upadnie lub przejdzie gwałtowną transformację. Dla siebie widział rolę symbolu Solidarności, a
w dalszej przyszłości – prezydenta.
Z perspektywy gorącej dyskusji o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy warto podkreślić jedno. Wszystko
wskazuje na to, że w roku 1982 ten wstydliwy epizod z przeszłości nie miał wpływu na jego polityczne decyzje.
Fakt, że na początku lat siedemdziesiątych Wałęsa był współpracownikiem SB, nie sprawił, że stał się on podatny
na szantaż ze strony służb specjalnych, o czym świadczy fiasko misji płk. Wojtalika.
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Delegalizacja Solidarności i uwolnienie Lecha Wałęsy
Banning of Solidarity and the release of Lech Walesa

Abstract
Banning Solidarity made on 8 October 1982. Was the intention of the authorities to close the era of Solidarity.
Chief Military Prosecutor Office would, however, bring Lech Walesa before the court, just like other leaders of
the Association, which wanted accused of preparing for the violent overthrow of the communist regime. The
decision to release from internment Walesa walked away this option. Walesa was to remain an „ordinary citizen”,
isolated from public life. Hopes for enforcing passivity Walesa, and the more his capitulation, however, were in
vain. He argued that his attitude during the hearing in the investigation against leaders of Solidarity and KSS
„KOR” clandestine meeting with the underground TKK and the conversation with the officers SB in April 1983.
The ability to process Walesa crossed finally John Paul II, who broke objections communist authorities, met with
the leader of the compound during his pilgrimage to Poland in June 1983.
Keywords – martial law, Solidarity, Lech Walesa, Pope John Paul II

8 października 1982 roku Sejm uchwalił ustawę delegalizującą wszystkie trzy zawieszone od 13 grudnia centrale
związkowe, czyli Solidarność, związki branżowe i autonomiczne. Dla członków Solidarności delegalizacja ich
związku była ciosem, chociaż spodziewanym.
W pierwszych tygodniach stanu wojennego władze PRL brały pod uwagę wznowienie działalności Solidarności,
ale pozbawionej doradców i „antysocjalistycznych” przywódców. MSW szukało chętnych do pokierowania takim
Związkiem, który byłby poddany pełnej kontroli SB. Dla powodzenia tego scenariusza kluczowa była postawa
Lecha Wałęsy. Jak wynika z notatek płk. Władysława Iwańca, który z pozbawionym wolności Wałęsą spotkał się
17 grudnia 1981 roku, przewodniczący Solidarności nie był skłonny do żadnych ustępstw, domagał się zwolnienia
internowanych i umożliwienia normalnej działalności Komisji Krajowej. Także w następnych dniach, choć deklarował wolę rozmów, a nawet sugerował możliwość uznania stanu wojennego, odmawiał wszelkich oficjalnych wystąpień czy oświadczeń, żądał możliwości rozmowy z doradcami – Bronisławem Geremkiem i Tadeuszem Mazowieckim. To samo mówił przedstawicielowi Kościoła ks. Alojzemu Orszulikowi, któremu MSW umożliwiło
spotkania z Wałęsą. Już 27 grudnia 1981 roku w kierownictwie MSW przeważyło przekonanie, że Wałęsę należy
odsunąć od kierownictwa przyszłego związku, a 26 stycznia wręczono mu decyzję o internowaniu1. Przez następne
miesiące w rozmowach z Kościołem przedstawiciele władz nie negowali wprost argumentów o potrzebie wznowienia Solidarności po odwołaniu stanu wojennego. Nie negowali też szczególnej pozycji Wałęsy, ale – jak się
1 Por. szerzej A. Friszke, „Solidarność” zastępcza, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Ale Historia”, 14 marca 2016. Por. G. Majchrzak, „Solidarność”
na celowniku. Wybrane operacje SB przeciwko związkowi i jego działaczom, Poznań 2016, s. 133-155.
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wydaje – była to już tylko gra obliczona na łagodzenie sprzeciwu Kościoła. Za nierealny uznano także projekt
odtworzenia Solidarności kontrolowanej przez SB. Zwyciężała opcja zerowa, za którą od lutego 1982 roku opowiadało się MSW.
Od stycznia 1982 roku w Departamencie III MSW realizowano koncepcję skompromitowania Lecha Wałęsy
jako tajnego współpracownika SB. Z teczki t.w. „Bolek” prowadzonej w latach 1970-76 wyjęto kopię doniesienia z
12 stycznia 1971 roku2 oraz dwa pokwitowania odbioru pieniędzy. Do dokumentów dołączono ulotkę niejakiego
„Mieszko II” (postać fikcyjna), który miał zdemaskować Wałęsę jako „agenta UB Bolek”. „Mieszko” pisał, że agent
„Bolek” przeniknął do Wolnych Związków Zawodowych, by je szpiegować, sprytnie stanął na czele strajku sierpniowego i zawładnął powstającą Solidarnością. Potajemnie paktował z rządem, wyciszył konflikt bydgoski, usunął
z zarządu regionu gdańskiego zasłużonych działaczy, przygotował grunt do wprowadzenia stanu wojennego i
współdziałał tak, aby możliwe było aresztowanie 13 grudnia przywódców regionów. Materiały te podrzucono w
lutym Annie Walentynowicz do obozu internowanych kobiet w Gołdapii3. Operacja była o tyle skuteczna, że walcząca z Wałęsą przez cały rok 1981 Walentynowicz uzyskała potwierdzenie swych podejrzeń. Identyczny pakiet
podrzucono 21 kwietnia 1982 roku podczas rewizji w mieszkaniu Marka Mądrzejewskiego, działacza podziemia
solidarnościowego w Bydgoszczy. Był on związany z warszawskim kręgiem dziennikarzy radiowych mających „dojście” do Zbigniewa Bujaka. Mądrzejewski jednak nie dał się wciągnąć w prowokację, ujawnił w czasie przesłuchania
fakt podrzucenia dziwnych dokumentów, został następnie skazany4. Kilka miesięcy później – 21 lipca 1982 roku –
szef Oddziału V Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk. Bolesław Kliś zwrócił się do dyrektora Biura Śledczego
MSW z prośbą o wyjaśnienie, czy źródłem kserokopii zakwestionowanych 21 kwietnia 1982 roku u Mądrzejewskiego „były dokumenty oryginalne (co do miejsca, czasu i osób w nich wymienionych) oraz w przypadku potwierdzenia oryginalności, w jaki sposób dostały się one w ręce osób niepowołanych”5. Nie znamy niestety treści odpowiedzi płk. Hipolita Starszaka. Pismo z NPW ma jednak znaczenie, potwierdza bowiem, że ujawnienie tajnych
dokumentów znajdujących się w posiadaniu SB było przestępstwem.
Podjęto też próby fałszowania innych dokumentów rzekomo wytworzonych przez Wałęsę na rzecz SB. Chodziło o to, „aby doprowadzić do prawdziwego lub pozornego sądu nad Wałęsą oraz sporego poruszenia całego b.
NSZZ »Solidarność«”. Gdy kandydatura Wałęsy została zgłoszona do pokojowej nagrody Nobla, za pośrednictwem Departamentu I MSW przekazano do członków jury nagrody listy na temat rzekomych doniesień i pokwitowania „Bolka”, natomiast do ambasady Norwegii w Warszawie doręczono „list razem z oryginalnym doniesieniem z prośbą o wykonanie ekspertyzy pisma”. Operacja spowodowała nieprzyznanie Wałęsie nagrody Nobla w
roku 19826.
Nie zdecydowano się na szerokie rozpowszechnienie tych materiałów, zapewne w obawie stworzenia precedensu upowszechnienia tajnych dokumentów. Inaczej było z rozmową Wałęsy z jego bratem w ośrodku internowania 29 września. O fakcie rozmowy między braćmi oficerowie BOR dowiedzieli się z podsłuchu i zauważyli, że
część rozmowy została nagrana na mały magnetofon przez Stanisława Wałęsę. Powiadomili o tym centralę. Nazajutrz kpt. Bobiński z Komendy w Przemyślu, który miał odwieźć z Arłamowa brata Wałęsy został zawiadomiony
przez dyrektora Biura Studiów MSW o istnieniu taśmy i otrzymał polecenie jej bezwarunkowego odzyskania. Bobiński 30 września przywiózł Stanisława Wałęsę do Przemyśla, ale nie na dworzec, tylko na komendę milicji. Tam
odebrano mu dobrze ukryty magnetofon. Taśmy – zapewne z podsłuchu i skonfiskowanego magnetofonu – montowano w Biurze Studiów MSW, m.in. z udziałem Eligiusza Naszkowskiego, po czym w tych dniach, kiedy decydowano o zwolnieniu Wałęsy, 14 listopada pokazano zapis ks. Orszulikowi, a następnie wysłano do Watykanu.
Wulgarność wypowiedzi, prymitywne fantazjowanie, skupienie uwagi na pieniądzach miały skompromitować Wałęsę w oczach Kościoła. Ostatecznie zdecydowano się na wyemitowanie filmu w telewizji publicznej, w porze

2 IPN BU 3333/1/2. Pismo mjr. A. Stylińskiego i kpt. J. Buraka z Biura Studiów SB MSW do dyrektora Biura Studiów SB MSW z 4 listopada
1986 z prośbą o zatwierdzenie „wybrakowania oryginalnego doniesienia t.w. ps. »Bolek« z 12. 01. 1971 r.”
3 S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk-Warszawa-Kraków 2008, s. 411. Kopie dokumentów
sygnowanych „Mieszko II”, ibidem, s. 405-408.
4 T. Chinciński, Kto to jest Mieszko? Bydgoski Ogólnopolski Komitet Oporu, „Czasy Nowożytne” 2008, t. 21, s. 139-142.
5 IPN BU 01092/1, mf. 7596/3-141. Kopia pisma „tajnego spec. znaczenia” adresowanego do dyrektora Biura „do rąk własnych”.
6 A. Styliński, „Uzupełnienie oświadczenia” złożone 9 maja 1985 r. w czasie śledztwa resortowego po ucieczce z Polski E. Naszkowskiego,
cyt. za: S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa…, s. 411-413. Por. G. Majchrzak, Jak powstawały esbeckie fałszywki, „Rzeczpospolita”,
11 VII 2005.
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najlepszej oglądalności, dopiero rok później, we wrześniu 1983 roku. Oczekiwania władz mijały się jednak z ugruntowanymi przekonaniami. Zarówno biskupi, jak zwykli obywatele uznali materiał za fałszerstwo reżimowej, ubeckiej propagandy. Pozycja Wałęsy pozostała niezachwiana7.
Odpowiedź Solidarności na delegalizację była słaba. Strajk podjęty w Stoczni Gdańskiej 11 października zakończył się po dwóch dniach wskutek militaryzacji zakładu i w poczuciu osamotnienia. Inne regiony były zaskoczone decyzjami Sejmu i nie przygotowały się wcześniej do akcji protestacyjnej. Aresztowanie 5 października przywódcy podziemnego regionu dolnośląskiego Władysława Frasyniuka zdezorganizowało sytuację we Wrocławiu.
Warszawa i Kraków próbowały wystąpienia, ale nie zdążono skoordynować działań, nim strajk gdański się zakończył8. Gen. Kiszczak na posiedzeniu Biura Politycznego mówił, że 12 i 13 października miały miejsce „przerwy w
pracy” w 28 zakładach przemysłowych oraz poważne zamieszki uliczne w Gdańsku i Krakowie9.
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, kierująca działaniami podziemnej „Solidarności” wezwała do ogólnopolskiego protestu w dniu 10 listopada. Dało to władzom czas na przeciwdziałanie. Należały do niego zarówno
spektakularne aresztowania – 8 listopada następcy Frasyniuka Piotra Bednarza, przeprowadzane bez rozgłosu represje w zakładach – np. zwolnienie 200 pracowników Stoczni Gdańskiej aktywnych w czasie październikowego
strajku, jak gra polityczna podjęta z Kościołem. 8 listopada Jaruzelski spotkał się z prymasem Glempem, czemu
nadano rozgłos propagandowy, a kardynałowi pozwolono powiadomić Polaków za pośrednictwem telewizji, że
Jan Paweł II przybędzie do Polski w czerwcu 1983 roku. Zarazem prymas wezwał społeczeństwo do zachowania
w kraju spokoju.
Na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR 9 listopada niepokojono się możliwymi rozmiarami protestów, które
miały nazajutrz. Jaruzelski mówił, że mogą być różne warianty, „ale najgorszy byłby, gdyby wiele dużych zakładów
zaczęło strajkować, szczególnie zakładów zmilitaryzowanych. Dlatego do ostatniej chwili należy przez radiowęzły
ostrzegać przed skutkami”. Jaruzelski zapoznał też sekretarzy KC z przebiegiem rozmowy z prymasem Glempem.
Mówił, że wykazał on autentyczną obawę o przebieg wydarzeń 10 listopada. „Podkreślił, że Kościół odczuwa dużą
determinację społeczeństwa i podsycanie nastrojów przez Zachód, że »ojciec święty dostrzega wyraźniej niebezpieczeństwa, że nastąpiło u niego przewartościowanie w widzeniu niektórych spraw«. Początkowo uchylali się –
ciągnął Jaruzelski – od podkreślenia w komunikacie elementu spokoju i pracy, ale pod naciskiem ustąpili. (…)
Prymas J. Glemp przedstawił wywód na temat nastrojów społeczeństwa, że czuje się obolałe i rozgoryczone, że
można było ocalić »Solidarność« odcinając od niej ekstremę, że naród polski ma umiłowanie wolności i swobód,
że społeczeństwo reprezentuje taką gamę poglądów, że duża jego część nie zmieści się w PRON”.
Jaruzelski wytknął prymasowi, że przed 13 grudnia Kościół nie pomógł w powstrzymaniu lawiny. „Kościół
dostrzega tylko tę część społeczeństwa, która jest przeciwko władzy, a nawet katolików współpracujących z władzą
uważa za drugi gatunek. PRON jest dobrą płaszczyzną dla współpracy i współistnienia ludzi o różnych światopoglądach”. I sekretarz i premier dzielił się z towarzyszami swoimi wrażeniami: „Kościół przeżywa okres rozterek,
próbuje uratować co się da, przechodzi z pozycji politycznych na bardziej religijne, wyraźnie się obawia, aby ostrość
wydarzeń 10 listopada nie spowodowała niekorzystnych konsekwencji dla Państwa i Kościoła. Prymas należy do
skrzydła bardziej umiarkowanego, realistycznego. Znajduje się pod naciskiem z różnych stron. Linię przez niego
reprezentowaną należy umacniać, a równocześnie zdecydowanie bić w przedstawicieli duchowieństwa reprezentujących linię antypaństwową”. W podsumowaniu Jaruzelski powiedział raz jeszcze, że należy odróżniać sferę ideologii i polityki, a więc zwalczać nie kler, „a konkretnie, konkretnych duchownych za konkretne postawy. Równocześnie umacniać tych przedstawicieli Kościoła i katolików świeckich, którzy mają konstruktywny stosunek do
współpracy z władzą”10.
W strajku 10 listopada uczestniczyło niewielu pracowników (według Rakowskiego zaledwie 2 tysiące), w kilku
dużych miastach odbyły się demonstracje, których uczestników MSW szacowało na 17 tysięcy. Doszło do walk

Por. G. Majchrzak, Rozmowa braci, „Polska”, 12 lipca 2008; G. Majchrzak, „Solidarność” na celowniku…, s. 191-207. Por. notatkę o rozmowie
w: Kryptonim 333. Internowanie Lecha Wałęsy w raportach funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, opr. T. Kozłowski, G. Majchrzak, Chorzów 2012,
s. 312-315. Por. A. Orszulik, Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981-1989, Warszawa-Ząbki 2006,
s. 94-99.
8 A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982-1987) [w:] Solidarność podziemna 1981-1989, Warszawa 2006, s. 41-45;
A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska, s. 195-197.
9 IPN BU 01428/9, k. 210. „Projekt wystąpienia” ministra Kiszczaka na posiedzeniu Biura Politycznego 18 listopada 1982. Por. A. Paczkowski, Wojna…, s. 197.
10 AAN PZPR VII/62, k. 138-144. Protokół posiedzenia Sekretariatu KC PZPR 9 listopada 1982.
7
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ulicznych. Rozmiar protestu był tak ograniczony, że w prasie podziemnej pisano o ciosie dla podziemia11. Na
podstawie danych swego aparatu Kiszczak mówił o „przerwach w pracy” w 29 zakładach średniej i małej wielkości
w 14 województwach. Zastrajkowało w sumie 2,5 tys. osób. Ponadto do demonstracji i wystąpień doszło w 25
wyższych uczelniach, w czym wzięło udział ponad 8 tys. studentów. Demonstracje uliczne miały miejsce w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, gdzie nastąpiły akcje milicji przeciw protestującym oraz w Łodzi, Poznaniu, Legnicy
i Dzierżoniowie. Milicja zatrzymała 1 130 demonstrantów. Próby protestu miały też miejsce 11 listopada, zwłaszcza
w Warszawie, Krakowie i Częstochowie, zatrzymano dalszych 171 osób. Wśród zatrzymanych najwięcej było robotników (604), studentów (213) i uczniów (193); ponad połowa to osoby do 21 roku życia (ta statystyka nie
obejmowała wszystkich zatrzymanych, pokazywała więc jedynie tendencje, a nie pełny obraz)12. Władze, przed 10
listopada obawiające się rozmiarów protestu, miały poczucie sukcesu, zamykania się epoki istnienia masowej Solidarności.
Takie rozmiary protestów po zdelegalizowaniu niedawno jeszcze dziesięciomilionowego związku były porażką.
Dramatyczną porażką było też porównanie z protestami 31 sierpnia 1982 roku, kiedy wzięło w nich udział ponad
100 tys. ludzi. Niewątpliwie dla porażki protestu duże znaczenie miały przeciwdziałania władz, ale najważniejsze
było załamanie się nastrojów społecznych. Ponawiane wielokrotnie próby strajków i manifestacji w ciągu wielu
miesięcy roku 1982 nie dawały żadnych rezultatów, władza demonstrowała siłę i pewność siebie, zakłady „czyszczono” z buntowniczych jednostek, zatem wiara w odwrócenie biegu zdarzeń spadała. Postawami dominującymi
w społeczeństwie były rezygnacja, bierność, wycofanie. Gotowość stawiania oporu mieli w sobie najaktywniejsi,
najbardziej zdeterminowani, ale raczej w strukturach podziemia, niż w jawnej walce na ulicach. Fabryki natomiast
były już w dużej mierze spacyfikowane przez wyrzucenie z pracy najaktywniejszych ludzi Solidarności.
Zwolnienie Wałęsy
Władza triumfowała, choć – jeśli sądzić po zapiskach wicepremiera Rakowskiego – było to połączone z licznymi
obawami. W kierownictwie silne były wpływy „betonu” wspieranego przez Moskwę i Berlin, dysponującego mocnym oparciem w aparacie partyjnym i frakcją w PZPR w postaci liczących 60 tys. ludzi klubów skupionych wokół
tygodnika „Rzeczywistość”. Ten nurt domagał się konsekwentnego przywracania pryncypiów systemu, porzucenia
pozostałości liberalnych mrzonek, zaostrzenia polityki wobec Kościoła. Jeden z liderów tego kierunku – Mirosław
Milewski był przeciwny zwolnieniu Wałęsy z internowania i sondował możliwość postawienia go przed sądem.
Ulegając sile „betonu” Jaruzelski unikał posunięć, które mogłyby dostarczyć argumentów nieprzejednanym komunistom. Taki obraz sytuacji wyłania się z dzienników Rakowskiego.
Zwolnienie Wałęsy z internowania nie było więc przesądzone. Internowany w Arłamowie na Rzeszowszczyźnie
Wałęsa był namawiany przez pilnujących go oficerów BOR, aby napisał list do gen. Jaruzelskiego z prośbą o zwolnienie lub przeniesienie bliżej centrum kraju. „Wałęsa odpowiada – zanotował ks. Orszulik 26 września – że nie
prosił Generała, aby go zamknął, dlatego też nie będzie go prosił o zwolnienie czy przeniesienie”13.
4 października do Arłamowa przyjechał min. Stanisław Ciosek, ale Wałęsa jako warunek rozmowy zażądał
obecności księdza Stanisława Potockiego (utrzymywał on kontakt z Wałęsą w czasie, gdy Orszulik przebywał w
Rzymie). W czasie rozmowy Ciosek zapoznał Wałęsę z projektem ustawy likwidującej związki zawodowe, a jemu
osobiście miał zaproponować objęcie stanowiska państwowego, wstąpienie do PRON oraz wejście do rady konsultacyjnej w sprawie związków zawodowych. Wałęsa odrzucił te propozycje. „Gdy idzie o ustawę – zapisał ks.
Orszulik relację przewodniczącego Solidarności – to Wałęsa powiedział, że władze robią największy błąd, jaki
zrobiły w ciągu 37 lat”. Na koniec rozmowy „oświadczył, że ideałów swoich nie zmieni, że można go zabić, ale
nie można go pokonać”14.
Po zapoznaniu go przez Cioska z projektem ustawy o związkach zawodowych likwidującej Solidarność 7 października Wałęsa przekazał pismo zatytułowane „Protest” na ręce przewodniczącego Rady Państwa, prosząc o
dostarczenie go posłom. „Projekt ten niszczy nadzieje wynikające z podpisywanych porozumień społecznych z

A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna…, s. 46-47.
IPN BU 01428/9, k. 207-210. „Projekt wystąpienia” ministra Kiszczaka na posiedzeniu Biura Politycznego 18 listopada 1982. Por. A.
Paczkowski, Wojna…, s. 199-200.
13 A. Orszulik, Czas przełomu…, s. 85.
14 Ibidem, s. 86-88.
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sierpnia 1980 r.” – pisał15. „Protestu” naturalnie posłom nie przekazano. W następnych tygodniach – jak wynika z
zapisków pilnujących go oficerów BOR-u – był w złym stanie psychicznym – poirytowany, odmawiał posiłków.
Dość niespodziewanie 30 października 1982 roku dziennik „Życie Warszawy” opublikował oświadczenie Biura
Prasowego Rządu dla PAP pt. „Informacja o rozmowie min. Stanisława Cioska z Lechem Wałęsą”. Już sam fakt
ujawnienia faktu rozmowy miał znaczenie, ukazywał bowiem Wałęsę jako osobę jednak publiczną. Ujawniono, że
Ciosek przedstawił projekt ustawy o związkach zawodowych, uczestnicy rozmowy ustalili jej roboczy i wewnętrzny
charakter. Pośrednio dementowano wypowiedź Danuty Wałęsy dla dziennikarzy zachodnich, że min. Ciosek zaproponował Wałęsie zwolnienie z internowania i objęcie wysokiego stanowiska państwowego w zamian za poparcie
nowej ustawy i wstąpienie do montowanego przez władze Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego16. Zapewne dla utrudnienia Wałęsie komunikacji ze światem zewnętrznym, przekazywania opinii i instrukcji, zablokowano od 31 października możliwości wizyt w Arłamowie ks. Orszulika. Oficer Departamentu IV MSW Adam
Pietruszka oświadczył mu, że decyzja „ma na celu uniemożliwienie prób wmanewrowania Kościoła w kontekst
akcji przygotowywanych przez opozycję na 10, 11 i 13 listopada br.”17
Ostatecznie 8 listopada Wałęsa wręczył oficerowi BOR list do gen. Jaruzelskiego: „Wydaje mi się, że nadchodzi
już czas wyjaśniania niektórych spraw i działanie w kierunku porozumienia. Trzeba było czasu, aby wielu zrozumiało, co można i na ile można jeszcze po obu stronach. Proponuję spotkanie i poważne przedyskutowane interesujących tematów, a rozwiązanie przy dobrej woli na pewno znajdziemy. Kapral Lech Wałęsa”18. List odczytał
Jaruzelski na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR 9 listopada. Sekretariat zdecydował wysłać na dodatkową rozmowę z Wałęsą gen. Kiszczaka i określił stanowisko, jakie powinien on zająć19. Niestety, lakoniczny zapis nie zawierał treści owych zaleceń, jakie miał otrzymać Kiszczak.
List Wałęsy władze uznały najwyraźniej za punkt wyjścia do nakłonienia go, by wydał oświadczenie jednoznacznie odcinające się od podziemia, m.in.: „Demonstracje, strajki i konspiracje organizowane przez gorące głowy do
niczego nie prowadzą. (…) Najlepiej budować nowe związki na dole, socjalizm tworzyć wśród ludzi”. Wałęsa nie
odmówił, ale powiedział, że podobne oświadczenie może odczytać w telewizji podczas spotkania z wicepremierem
Rakowskim. 9 listopada gen. Kiszczak udał się do Arłamowa i doszło tam do ponad dwugodzinnej jego rozmowy
z Wałęsą w cztery oczy20. Sens tej rozmowy zapisał Rakowski: „Wałęsa odrzucił proponowany przez nas tekst.
Chciał utopić wszystko w ogólnikach”. Kiszczak powiedział mu, „że to nie żarty. Ostrzegaliśmy go wielokrotnie i
mógł się przekonać, że nie żartujemy. Przypomniał mu także historię z dolarami. Na to Wałęsa: »I tak wam naród
nie uwierzy. Naród uwierzy mnie«. Kiszczak powiedział mu: »Panie Wałęsa, ma pan ostatnią szansę zajęcia jakiejś
pozycji w życiu politycznym kraju. Jeśli pan z niej nie skorzysta, to niezależnie od tego, jakie będą pana losy, będzie
pan traktowany jak normalny obywatel«. Wałęsa odpowiedział, że boli go głowa”21. Według esbeckiego raportu
Wałęsa miał powiedzieć Kiszczakowi, że „za pięć lat i tak to wszystko pęknie”22.
Nazajutrz Wałęsa oświadczył pilnującym go oficerom BOR-u, że „nie podpisał żadnego oświadczenia, uważając, że nie otrzymał w zamian nic dla swoich kolegów, którzy są internowani i aresztowani”. Dzień protestu – 10
listopada – pilnujący więźnia wykorzystali, aby przekonywać, że „mogą być już trupy” i nakłaniać go do publicznego zabrania głosu. Wałęsa nie odmawiał, ale próbował związać ewentualne oświadczenie z powrotem na scenę
publiczną. Miał mówić: „żeby w to wszystko społeczeństwo uwierzyło powinienem wystąpić w telewizji, by to
wszystko skomentować, jestem pewien, że społeczeństwo to zrozumie i zapanuje spokój.” Wieczorem zakomunikowano mu, że wydanie oświadczenia 9 listopada „miałoby sens, obecnie jest za późno”, zarazem jednak proponowano, by nakreślił tezy swego wystąpienia w telewizji. Wałęsa odpowiedział: „będę tylko rozmawiać z wolnej
stopy, jako człowiek wolny”, „oświadczenia do telewizji nie napiszę”23.
11 listopada do Arłamowa przyjechali oficerowie Biura Studiów MSW zajmujący się w poprzednich miesiącach
opisaną wyżej próbą skompromitowania Wałęsy – płk. Władysław Kuca, Józef Burak i Adam Styliński. Kuca odbył
dłuższą rozmowę z Wałęsą, po czym rozmawiał z min. Kiszczakiem. Wieczorem w dzienniku telewizyjnym został
Kryptonim 333, s. 320-322.
Ibidem, s. 338-339.
17 A. Orszulik, Czas przełomu…, s. 92-93.
18 Kryptonim 333…, s. 340.
19 AAN PZPR VII/62, k. 141. Protokół posiedzenia Sekretariatu KC PZPR 9 listopada 1982.
20 „Kryptonim 333”, op. cit., s. 341-345. Por. G. Majchrzak, List kaprala do generała, „Polityka” nr 46, 13-19 listopada 2013.
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odczytany list Wałęsy do Jaruzelskiego z 8 listopada oraz podano wiadomość o uchyleniu przez gen. Kiszczaka
internowania Wałęsy.
Jak zauważa trafnie Andrzej Paczkowski, komunikat o zwolnieniu Wałęsy ogłoszony w telewizji „po głównej (i
słabej) fali protestów miał być dowodem siły władzy, która może sobie już pozwolić na to, aby wypuścić na wolność
(…) najważniejszego przeciwnika”24. Do końca próbowano też uzyskać od Wałęsy jakąś wypowiedź, która by pozwalała go zneutralizować. Do Arłamowa 13 listopada przyjechała ekipa telewizyjna i przeprowadzono z Wałęsą
wywiad, którego jednak TVP nigdy nie wyemitowała. Następnie Wałęsa został przez oficerów BOR-u zabrany
samolotem do Warszawy i zakwaterowany – nadal pod kontrolą BOR – w Otwocku. Wieczorem odwiedził go tu
płk. Kuca.
Nazajutrz Wałęsa został zawieziony do Naczelnej Prokuratury Wojskowej na rozmowę z prokuratorem płk.
Klisiem i płk. Starszakiem, dyrektorem Biura Śledczego MSW25. Jej istotą było przedstawienie Wałęsie przepisów
kodeksu karnego i praw stanu wojennego, co miało charakter przestrogi. Pułkownicy zaznaczyli, że w przeszłości
był taki sposób „podchodzenia do osób, np. Kuronia, Michnika i innych, którzy dopuszczali się przestępstw, a
przed sądem nie stawali. Takiej zasady nie będzie”. W czasie tej, chwilami dość swobodnej rozmowy Wałęsa, wysłuchując treści kolejnych przepisów prawa karnego zauważał, że prawie niczego mu nie wolno. Jednocześnie jednak deklarował wolę nie przekraczania prawa, ale odmówił podpisania podsuwanej mu deklaracji.
Rozmowa ta, opublikowana przed laty, służy często za dowód, że Wałęsa był uległy wobec władz, deklarował
gotowość współpracy, a nawet kontaktów z SB. Istotnie, zapewniał, że w razie wątpliwości będzie się radził, czy
pewne planowane przez niego działania są zgodne z prawem. Zapewniał, że chce być lojalnym obywatelem, nie
zamierza organizować akcji protestacyjnych, ale z ludźmi Solidarności rozmawiać musi, także publicznie. Nie odżegnał się w rozmowie od Solidarności, nie wyraził krytyki podziemia, choć powiedział, że chce „na tego konia
usiąść, żeby go wyhamować (…) żeby nie tworzyć podziemia, żeby się wziąć za pracę i skorzystać z tego, co jest,
nie negując tego, co rząd już zrobił”. Zaznaczył, że w najbliższych tygodniach będzie milczał. Podkreślił, że w
nowych związkach nie ma zamiaru działać, ale wskazał na „furtkę” w ustawie, która pozwoli upominać się o pluralizm związkowy. Wdawał się w różne dywagacje dotyczące roku 1981, próbował wykazywać błędy władz, w tym
nieumiejętne działania, które nie pozwoliły mu pozbyć się radykałów. W tym kontekście wymieniał m.in. Rulewskiego, Jurczyka, Modzelewskiego, Gwiazdę, Kuronia. Zapewniał, że pozbywał się ich z kierownictwa Solidarności
konsekwentnie, i gdyby zostawiono więcej czasu, proces ten by dokończył. W czasie rozmowy Wałęsa odniósł się
także do udzielonego poprzedniego dnia wywiadu dla telewizji. Płk. Starszak powiedział, że wie, iż Wałęsa ma
niechęć do tego wywiadu i uwzględniając jego prośbę gen. Kiszczak zdecydował, aby go nie emitować. Wałęsa
skomentował, że jego celem było, „żebyście mniej więcej wiedzieli wcześniej, jak będą moje wypowiedzi brzmiały
(…) jak ja będę się wypowiadał”26.
W oderwaniu od innych wypowiedzi i oficjalnych wystąpień Wałęsy, zapis tej rozmowy nie robi dobrego wrażenia, choć nie zawiera też niczego obciążającego. Wzmianka pod koniec rozmowy o Mieczysławie Wachowskim
jako pośredniku między Wałęsą a gdańską SB może wyglądać podejrzanie, ale tak być nie musi. W okresie internowania Wałęsy Wachowski opiekował się jego rodziną, związane z tym były także kontakty z SB, np. dotyczące
szczegółów wyjazdu Danuty Wałęsowej do Arłamowa. Wcześniej jako kierowca przewodniczącego Solidarności
też mógł być pośrednikiem w przekazywaniu jakichś informacji, ale nic nie wskazuje na to, by były to działania
agenturalne lub kompromitujące27. Lech Wałęsa w roku 1981 jako osoba publiczna, przywódca wielkiej organizacji,
odpowiedzialny za wiele spraw, łącznie z zagranicznymi kontaktami i wyjazdami, musiał mieć jakieś kontakty z
MSW. W sytuacjach kryzysowych z pewnością docierali do niego wysocy oficerowie MSW, by przedstawić zagrożenia, namawiać na takie czy inne działania. Wiadomo o co najmniej jednej takiej rozmowie z wiceministrem gen.
Krzysztoporskim, w której prócz Wałęsy uczestniczył jeden z członków prezydium regionu. MSW była częścią
aparatu władzy, wprawdzie wrogiego Solidarności, ale do jesieni 1981 roku zachowującego pozory28. Traktowano
Związek jako oficjalnie działającą, legalną, wielką organizację, którą próbowano do czegoś przekonywać, przed
czymś przestrzegać. Odmowa spotkania byłaby aktem wrogim. Nic nie wskazuje na to, by Wałęsa przekraczał w
takich sytuacjach granicę właściwą dla przywódcy wielkiej organizacji, choć zapewne swoim zwyczajem obiecywał,
A. Paczkowski, Wojna…, s. 204.
Kryptonim 333…, s. 352-358.
26 Dokument podany m. in. w aneksie do S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech…, s. 358-386.
27 Por. G. Majchrzak, „Solidarność” na celowniku…, s. 287-296.
28 Ibidem, s. 57-66.
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mamił, krytykował swoich prawdziwych lub domniemanych adwersarzy (te nazwiska powróciły w omawianej rozmowie), obiecywał ukrócić ich wpływy, przedstawiał się jako gwarant osiągnięcia stabilizacji i uspokojenia konfliktów.
Po zwolnieniu z internowania kontakty Wałęsy z władzą polityczną ustały, był traktowany jako zwykły obywatel,
co zmierzało do obniżenia jego rangi i dokuczenia mu osobiście. Zarazem jednak doskonale wiedziano, że nie jest
zwykłym obywatelem, jego słowa i zachowanie mają duże znaczenie polityczne, próbowano więc zepchnąć ewentualne kontakty na komendanta gdańskiej SB i jego podwładnych. „Zwykły obywatel” miał być też poddany szczegółowej inwigilacji, ale i ochronie, bo za jego życie i bezpieczeństwo SB czuła się odpowiedzialna. Zresztą słusznie,
gdyż nie można było wykluczyć zadziałania przeciw życiu Wałęsy obcych „zaprzyjaźnionych” wywiadów. Wszystko
to było więc dość skomplikowane. Kwestią zasadniczą jest pytanie, czy Wałęsa realizował sugestie MSW, czy ulegał
jego presji, wobec kogo był lojalny? Zarówno przebieg internowania, okoliczności zwolnienia, jak dalsze postępowanie Wałęsy, nie dają żadnych podstaw do wątpienia, że był lojalny wobec Solidarności, swojego otoczenia i wobec
ludzi podziemia.
14 listopada późnym wieczorem funkcjonariusze BOR przywieźli Wałęsę pod dom w Gdańsku. Oczekiwało
na niego ponad tysiąc osób. „Byli to przeważnie osobnicy młodzi – zapisał oficer w raporcie. – Posiadali w klapach
znaczki »Solidarności« i białe flagi z napisem »Solidarność«. Wszyscy wznosili okrzyki powitalne i podnosili dłonie,
których palce symbolizowały literę »V«. (…) Zgromadzeni odśpiewali kilkakrotnie hymn państwowy.” Ks. Jankowski próbował pokierować tłumem tak, by Wałęsa mógł wyjść z obleganego samochodu. Gdy jednak ludzie zobaczyli Wałęsę, tłum zaczął napierać, funkcjonariusze unieśli Wałęsę na rękach i przepychając się, zanieśli do mieszkania. Po chwili Wałęsa ukazał się zebranym w oknie, wzniósł palcami znak „V” i przez tubę nagłaśniającą
przemówił. „Rok milczałem… przez rok dobrze się zastanowiłem…, przeanalizujemy nasze dotychczasowe postępowanie…, o to co walczyliśmy po sierpniu będziemy walczyć dalej… dawno mnie nie było, muszę się rozpatrzyć i posłuchać… niczego nie podpisywałem…., z obranej drogi nie zejdziemy… trzeba się dogadać, ale nie na
kolanach…”29.
Zachowanie Wałęsy w okresie po delegalizacji Solidarności miało duże znaczenie dla całego ruchu. Władze
zmierzały do nakłonienia go do złożenia deklaracji lojalności, która by kompromitowała Wałęsę w oczach podziemia a w masach społeczeństwa poderwała jego autorytet jako niezłomnego przywódcy. Chodziło zatem o to samo,
co w pierwszych tygodniach po 13 grudnia, o zniszczenie Wałęsy jako lidera opozycji, oporu, o wessanie go w
system. Te zabiegi władz zakończyły się porażką, czemu dał wyraz gen. Kiszczak na posiedzeniu Biura Politycznego 18 listopada: „Wałęsa nie zmienił się, jest to mały człowiek, żulik, lis, chytry człowiek, chce oszukać partnera.
(…) Będziemy mieli z nim kłopoty”30. Decyzja o zwolnieniu Wałęsy, a nie postawieniu go przed sądem – co konsekwentnie proponowała Naczelna Prokuratura Wojskowa – była jednak ważną decyzją polityczną, nie pójściem
drogą wariantu skrajnego, czyli zantagonizowania zarówno Kościoła, jak i wszystkich dawnych członków Solidarności. Zwolnienie Wałęsy było związane z decyzjami o przechodzeniu do zawieszenia stanu wojennego i likwidacji
statusu internowanych, ale też z zamiarem podzielenia działaczy Solidarności w inny sposób. Na posiedzeniu Biura
Politycznego 18 listopada 1982 roku gen. Kiszczak zapowiadał, że spośród internowanych postępowaniem karnym
zostanie objętych 80-90 osób, w tym sześciu przywódców Związku31. Na tę decyzję można też patrzeć jako na
nowy wariant kompromitowania Wałęsy – jego zwolniono, ale inni przywódcy Związku będą sądzeni.
Na tym samym posiedzeniu Biura Politycznego gen. Kiszczak przedstawił szerzej uwagi dotyczące zwolnienia
Wałęsy. „Zdecydowano się na jego uwolnienie uważając, że w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej charakteryzującej się opadnięciem fali emocji, będzie to rozwiązanie przynosić określone korzyści. Wałęsa nie stanowi już
dzisiaj takiego zagrożenia, jak poprzednio, a zwolnienie go po 10 listopada opinia publiczna odebrała jako akt
dobrej woli władzy, a także potraktowała to jako niepowodzenie podziemia.
List wysłany przez niego do generała Jaruzelskiego powszechnie odczytany został jako deklaracja lojalności.
Sprawa Wałęsy musiała być także rozwiązana przed nadaniem odpowiedniego biegu problemowi odpowiedzialności karnej byłej »Solidarności«.
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31 A. Paczkowski, Wojna…, s. 207.
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Podejmując tę decyzję wytrąciliśmy propagandzie zachodniej, a także kontrrewolucyjnemu podziemiu jedno z
najbardziej chwytliwych haseł: »Uwolnić Lecha«, które było elementem składowym mitu niezłomnego męczennika,
nieugiętego przywódcy związkowego.
Z dotychczasowego rozpoznania resortu spraw wewnętrznych wynika, że fakt zwolnienia z internowania Wałęsy został pozytywnie odebrany przez hierarchię kościelną i osobiście prymasa Glempa, który – jak wiadomo –
czynił wiele zabiegów w tym kierunku. Fakt ten bezsprzecznie już spowodował zaangażowanie się kleru w uspokajanie nastrojów społecznych, a w spekulacjach propagandowych pojawiła się teza, że zwolnienie jest wynikiem
niedawnego spotkania Jaruzelski-Glemp, co w kontekście dialogu Państwo-Kościół jest korzystne dla władzy.
Dla wielu środowisk istotne znaczenie miał także fakt, że zwolnienie Wałęsy nastąpiło po rozmowach z Ministrem Spraw Wewnętrznych, co zostało przyjęte jako zademonstrowanie przez Wałęsę »postawy ugodowej«. (…)
Uchylenie internowania wobec Wałęsy w okresie stanu wojennego, przy utrzymaniu tego środka wobec innych
ekstremistów osłabia z jednej strony mit sławy i popularności przywódcy byłej »Solidarności«, z drugiej zaś – na
wypadek podjęcia przez niego działań godzących w porządek prawny – daje możliwość zastosowania praw stanu
wojennego. Uwolnienie go jest mocnym i nośnym społecznie argumentem uwiarygadniającym intencje partii i
rządu w sprawie porozumienia i ugody społecznej. Tak odbierany jest ten problem w opinii publicznej, aczkolwiek
– pragnę podkreślić – nie uważamy Wałęsy za partnera do rozmów, mimo zgłoszonej przez niego propozycji.
Pobyt Wałęsy w Arłamowie został przez nas odpowiednio wykorzystany – dobrze poznaliśmy jego osobowość,
jego cele i motywacje. Jest to człowiek trudny, który nie rezygnuje łatwo i szybko ze swych ambicji osobistych i
politycznych. Możemy mieć z nim jeszcze sporo kłopotów, tym bardziej, iż będzie z pewnością poddawany naciskom i próbom manipulacji, zarówno ze strony krajowych przeciwników, jak i zagranicy”32.
Przedstawiona tu dokumentacja sprawy zwolnienia Wałęsy dobitnie dowodzi, że nie towarzyszyły jej zobowiązania lub deklaracje podważające wiarygodność Wałęsy jako przywódcy. Zwolnienie było decyzją polityczną, której
sens wyraził Kiszczak w cytowanym dokumencie. Chodziło o osłabienie pozycji Wałęsy, przeciwstawienie go innym, przewidzianym do skazania, ale też wprowadzenie do swego rodzaju pułapki – gdyby podjął działania, jakich
od niego oczekiwali ludzie Solidarności, mógłby być także aresztowany. Zwolnienie Wałęsy było obliczone zatem
na podzielenie Solidarności, osłabienie nacisku na Polskę ze strony Zachodu oraz neutralizowanie Kościoła.
Wolność niepewna
W końcu listopada 1982 roku w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej powstała kolejna informacja o przebiegu śledztwa przeciw przywódcom Solidarności, przypuszczalnie skierowana do naczelnych władz PRL. Pisano w niej, że
zebrany materiał dowodowy daje podstawę do postawienia zarzutów z art. 123 kodeksu karnego, który mówił o
dążeniu do obalenia przemocą ustroju i przewidywał karę od 5 lat więzienia do kary śmierci. „Jednakże w związku
z odpowiednimi poleceniami, żadnej z przewidywanych osób zarzutu nie postawiono” [wytłuszczenie A.F.].
Dotychczasowy materiał śledczy pozwalał na jednolite widzenie listy przyszłych podejrzanych pod warunkiem, że
jednym z nich będzie Lech Wałęsa. „Uchylenie względem niego zarządzenia o internowaniu sugeruje raczej niemożność ewentualnego przedstawienia zarzutu popełnienia p-stwa z art. 123 kk i aresztowanie”. Przewidywano,
że ze względów taktyki śledczej pierwsze zarzuty zostaną postawione z zastosowaniem aresztowania wobec Andrzeja Gwiazdy, Karola Modzelewskiego, Andrzeja Rozpłochowskiego, Grzegorza Palki, Jana Rulewskiego, Janusza Onyszkiewicza i Seweryna Jaworskiego. Wszyscy oni jednak mogli rozwijać działalność, „gdy aprobował ją
ówczesny przewodniczący KK NSZZ »Solidarność« Lech Wałęsa.” Powoływano się na opinię przedstawioną 12
sierpnia w zakresie odpowiedzialności Wałęsy, który tolerował działalność opozycjonistów w Solidarności, a na
ostatnich posiedzeniach jej władz „wyraźnie opowiedział się sam za walką z Rządem PRL”.
„W tej sytuacji – kontynuowała Naczelna Prokuratura Wojskowa – tolerowanie postępowania Lecha Wałęsy
przy jednoczesnym imputowaniu zarzutu popełnienia zbrodni obalenia przemocą ustroju socjalistycznego w Polsce – innym ekstremalnym działaczom »Solidarności«, stojącym wszakże n i ż e j w hierarchii stanowisk organizacyjnych, nie tylko utrudni prowadzenie śledztwa w tej sprawie, lecz może także narazić organ prokuratury na zarzut
wykorzystywania tego śledztwa do określonych celów politycznych. Rozpowszechnienie tego zarzutu przez wrogą
propagandę utrudni władzom państwowym i politycznym realizację określonych celów w zakresie polityki we-
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wnętrznej i zewnętrznej państwa. Przy przewidywanym ewentualnym pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej byłych kierowniczych działaczy państwowych i politycznych – za doprowadzenie kraju do kryzysu – nie
sposób wyobrazić sobie, aby na równej z nimi płaszczyźnie mieli odpowiadać (oczywiście karnie) ekstremalni działacze »Solidarności« szczebla regionu czy województwa – przy całkowitej bezkarności Lecha Wałęsy”33.
22 grudnia 1982 roku zarzuty z art. 123 kk postawiono siedmiu przywódcom Solidarności – Andrzejowi Gwieździe, Karolowi Modzelewskiemu, Janowi Rulewskiemu, Grzegorzowi Palce, Sewerynowi Jaworskiemu, Andrzejowi
Rozpłochowskiemu i Marianowi Jurczykowi. Zostali oni aresztowani i osadzeni w więzieniu mokotowskim. W
następnych miesiącach Naczelna Prokuratura Wojskowa nadal podnosiła problem, jaki dla prawidłowości śledztwa
stwarza nie objęcie postępowaniem karnym Lecha Wałęsy. Wobec zniszczenia stenogramów posiedzeń Biura Politycznego nie wiemy niestety, czy sprawa ta była dyskutowana na tym najwyższym forum politycznym.
Od września 1982 roku w więzieniu mokotowskim przebywali członkowie KSS „KOR”, którym zamierzano
wytoczyć inny proces, również z paragrafu 123 kodeksu karnego. Oskarżeniem objęto Jacka Kuronia, Adama
Michnika, Jana Lityńskiego, Henryka Wujca, Jana Józefa Lipskiego i od stycznia 1983 roku – Zbigniewa Romaszewskiego. Trwało intensywne śledztwo, w czasie którego przesłuchiwano licznych świadków.
W styczniu 1983 roku w Biurze Śledczym MSW ułożono plan przesłuchania Wałęsy, który obejmował pytania
dotyczące udziału ludzi KSS „KOR” w strajku sierpniowym i działalności Solidarności. „Wyjaśnienia powyższych
okoliczności przez L. Wałęsę pozwoliłoby uzyskać dane potwierdzające inspiratorską rolę podejrzanych w utworzeniu i programowaniu działalności b. NSZZ »Solidarność« w kierunku realizacji założeń programowych »KSSKOR«, których zasadniczym celem było stworzenie warunków umożliwiających obalenie przemocą ustroju i osłabienie mocy obronnej PRL”. Przesłuchania miał dokonać prokurator z udziałem oficera śledczego, a jego przebieg
miał być zarejestrowany na taśmie magnetofonowej. Blisko osiemdziesiąt pytań obejmowało okres od podjęcia
przez Wałęsę współpracy z Wolnymi Związkami Zawodowymi aż do obrad w Radomiu 3 grudnia 1981 roku.
Wśród nich było pytanie – podbudzające spekulacje do dziś – co Wałęsa robił 14 sierpnia 1980 roku, gdy wybuchł
strajk i jak doszło do objęcia przez niego funkcji przewodniczącego komitetu strajkowego. Większość pytań dotyczyła roli Kuronia w Solidarności jako doradcy i inspiratora różnych poczynań34.
Po pierwszym dniu przesłuchań w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej 11 lutego w notatce wysłanej z Biura
Śledczego dla kierownictwa politycznego pisano, że „Wałęsa udzielał odpowiedzi wymijających i często powoływał
się na to, iż nie pamięta zdarzeń związanych we swoją działalnością na rzecz »KSS-KOR«, bądź dotyczących roli
doradców”. Przyznał, że działał w Wolnych Związkach Zawodowych, a do tego związku wprowadził go Borusewicz. Otrzymał od WZZ pomoc materialną, łącznie 10 tys. zł. W tym czasie dwukrotnie spotkał się z Kuroniem
na terenie Gdańska i Warszawy oraz z Wujcem. Potwierdził, że w roku 1979 podpisał Kartę Praw Robotniczych.
Zaznaczył, że KSS „KOR” „nie propagował używania przemocy jako metody realizacji celów”. Zaprzeczył, aby
KSS „KOR” i jego działacze byli inicjatorami strajku sierpniowego. Zaprzeczył, aby Kuroń miał wpływ na jego
działalność jako przewodniczącego Związku. Wspomniał, że „z jego polecenia J. Kuroń doprowadził do zakończenia strajku studentów w Łodzi i zawarcia porozumienia z komisją rządową, przy czym organizatorzy strajku
uznali, iż J. Kuroń wykazał zbytnią uległość wobec władz w tym konflikcie”. Przyznał, że wiedział, iż Kuroń i inni
członkowie KSS „KOR” zaangażowani w Solidarności występowali publicznie na wielu spotkaniach z załogami
zakładów pracy, w czasie których reprezentowali własne koncepcje i oceny jako program Solidarności. „Tolerowanie tej sytuacji L. Wałęsa uznaje za błąd władz »Solidarności«, będący następstwem nie sprecyzowania kompetencji
doradców kierownictwa »Solidarności«”. Najwyraźniej indagowany o radykalizację Solidarności w ciągu roku 1981
Wałęsa odpowiedział, że „podejmowanie przez NSZZ »Solidarność« działań politycznych było spowodowane radykalizacją członków związku w sytuacji narastania kryzysu społeczno-politycznego oraz efektem opinii doradców,
którzy wskazywali na nieskuteczność działań w zakresie spraw typowo związkowych”35.
12 lutego Wałęsa zeznawał posługując się pisemnym opracowaniem, „przygotowanym – jak wskazują okoliczności – z udziałem adwokatów zainteresowanych postępowaniem p-ko J. Kuroniowi i innym”. Udział działaczy
KSS „KOR” w działaniach Solidarności wyjaśniał ich osobistym zaangażowaniem i znajomością różnych zagadnień, nie było to zaś wynikiem ich wcześniejszego zaangażowania w KSS „KOR”. Nie potwierdził, aby „Posłanie
do narodów Europy Wschodniej” było inspirowane przez KOR, a na marginesie przyznał, że był przeciwny tej
IPN BU )874/4, k. 73-75. „Informacja” podpisana przez Oddział V Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 26 listopada 1982.
IPN BU 01092/1, mf.7596/3-141 i mf.7596/3-142
35 IPN BU 0204/1417, t. 55, k. 40-43. „Załącznik do informacji dziennej z dnia 11 lutego 1983.”
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uchwale. Pytany o uchwalone na Zjeździe podziękowanie dla KSS „KOR” stwierdził, że „stanowiło wyraz akceptowania poczynań osób, które w przeszłości swoją działalnością »broniły klasę robotniczą«. Uchwała ta – zdaniem
Wałęsy – nie miała charakteru opozycyjnego i politycznego”. Oceniał, że „głoszone przez doradców kierownictwa
»Solidarności« poglądy polityczne nie stanowiły przeszkody dla pełnienia przez te osoby ich funkcji, gdyż nie stały
one na gruncie stosowania przemocy i gwałtu. Zarzuty wysunięte wobec członków »KSS-KOR« doradców i członków »Solidarności« o próbę obalenia przemocą konstytucyjnego ustroju PRL. Wałęsa uważa za nietrafne” . Wałęsa
mówił też, że Kuroń i pozostali doradcy nie mieli wpływu na charakter uchwał podjętych w grudniu 1981 roku w
Radomiu i Gdańsku, gdyż były one „efektem nacisków radykalnych mas członkowskich związku”. Jak oceniano w
piśmie opracowanym w Biurze Śledczym MSW dla kierownictwa politycznego PRL, zeznania Wałęsy „pozostają
w zasadniczej rozbieżności z ustaleniami śledztwa w sprawie p-ko czołowym działaczom »KSS-KOR«”36. Treść
przesłuchania nie pozostawiała wątpliwości, że Wałęsa nie da się wykorzystać jako świadek oskarżenia, będzie
natomiast zapewne świadkiem obrony.
W IPN znajduje się zapis magnetofonowy trzeciego przesłuchania Wałęsy, które trwało ponad 2 godziny. Indagowany przez prokuratora na okoliczność „politycznych doradców” oraz „radykalnych regionów” Wałęsa unikał
jakichkolwiek ocen, czy rozmowy o szczegółach, w końcu odpowiedział krótko: „Wyrosłem ze słusznego protestu
klasy robotniczej i wierzyłem w mądrość świata pracy”. Na kolejne indagacje o ocenę radykalizmu związku, czy
pozycji Jacka Kuronia, odpowiedział: „Dziś jestem zobligowany tymi ludźmi, którzy siedzą. Siedzą między innymi
przeze mnie. (…) Moralnie jestem odpowiedzialny za tych ludzi” 37.
Jeszcze na początku czerwca 1983 roku w notatce Biura Śledczego MSW dla kierownictwa politycznego pisano:
„Przed przystąpieniem do zaznajamiania podejrzanych z aktami sprawy wymaga rozstrzygnięcia kwestia, czy przedmiotowym postępowaniem zostanie objęty Lech Wałęsa. Naczelna Prokuratura Wojskowa prezentuje pogląd, że
L. Wałęsa winien być oskarżonym w tej sprawie”38. Zastępca szefa NPW płk. Adam Suski w notatce podsumowującej stan śledztwa, którą skierował 10 czerwca 1983 roku do I Sekretarza KC gen. Jaruzelskiego, sekretarza KC
Milewskiego i prokuratora generalnego Ruska pisał, że potwierdziły się zarzuty, że NSZZ Solidarność przeistaczała
się ze związku zawodowego w ruch polityczny, a niektóre zeznania wskazują, że strajki w sierpniu 1980 roku w
Gdańsku „były przygotowane i zorganizowane przez działających w podziemiu działaczy KSS »KOR«, którzy zorganizowali na tym terenie tzw. »Wolne Związki Zawodowe«”. Po streszczeniu postawionych zarzutów i omówieniu
zachowania aresztowanych podczas śledztwa oraz zakresu odpowiedzialności każdego z nich, autor notatki raz
jeszcze wskazał na problem odpowiedzialności karnej Lecha Wałęsy. Proces karny bez Wałęsy jako przywódcy
ruchu, który tolerował „dojrzewający spisek przeciwko PRL, za którym opowiedział się ostatecznie w Radomiu, a
o którym wiadomo, iż uczestniczył w nielegalnej działalności poprzedzającej powstanie »Solidarności«, korzystał z
pomocy i inspiracji KSS KOR, otoczył się doradcami powiązanymi z tą organizacją – może doprowadzić do określonej porażki oskarżenia. Dlatego należałoby jeszcze raz rozważyć kwestię postawienia w stan oskarżenia i aresztowania Lecha Wałęsy”39.
Dlaczego zatem Wałęsy nie objęto oskarżeniem? Można sądzić, że zdecydowały względy podnoszone w okresie
podejmowania decyzji o jego zwolnieniu z internowania. Próba postawienia Wałęsy przed sądem byłaby krokiem
wzmacniającym negatywne wobec władz nastroje społeczne, bulwersującym zachodnią opinię publiczną oraz – co
chyba najważniejsze – zmuszającym władze Kościoła do stanowczego protestu i zamrożenia dialogu z władzą.
Tymczasem rządzący pragnęli podtrzymania tego dialogu i utrzymania Kościoła w pozycji czynnika łagodzącego
napięcia. Pragnęli także doprowadzić do zrealizowania wizyty Jana Pawła II w Polsce, widząc w tym ważny element
uzyskania pewnego zakresu legitymizacji społecznej. Papież jak się wydaje te oczekiwania rozumiał i w poprzedzających wizytę rokowaniach akcentował potrzebę rozwiązania problemu więźniów politycznych. W kwietniu 1983
roku wyraził też życzenie spotkania z Lechem Wałęsą. Władze PRL przyjęły to pragnienie z irytacją i przez kilka
tygodni próbowały je „wyperswadować”. Bezskutecznie jednak.

36 IPN 01224/2121, mf. 12943/2-25. „Załącznik do informacji dziennej” z 14 lutego 1983, podobnie jak załącznik z 11 lutego przesłany
W. Jaruzelskiemu, K. Barcikowskiemu, J. Czyrkowi, M. Milewskiemu, S. Olszowskiemu, J. Główczykowi, F. Siwickiemu, J. Obodowskiemu,
M. F. Rakowskiemu.
37 IPN BU 514/1, t. 25 CD 1.
38 IPN BU 01101/1, t. 14, k. 177-179. „Notatka dot. A. Gwiazdy i innych ekstremalnych działaczy b. NSZZ »Solidarność«”, 4 czerwca 1983.
39 IPN BU 0874/4, k. 99-110. „Notatka służbowa o przebiegu śledztwa”, 10 czerwca 1983, adresowana do W. Jaruzelskiego, M. Milewskiego,
F. Ruska.
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Tymczasem Wałęsa nie zamierzał się podporządkować wyznaczonej mu roli „zwykłego obywatela”. Myląc inwigilujących go funkcjonariuszy SB udał się 9 kwietnia na spotkanie z organizującą działalność podziemną Tymczasową Komisją Koordynacyjną. Następnie wykazał niezłomną postawę w czasie przesłuchania przez SB 13
kwietnia 1983 roku40. Pytany, czy prawdą jest komunikat o jego spotkaniu z TKK, odpowiedział: „Czy się spotkałem, czy nie, to wam nie odpowiem, ale miałem takie prawo. Oczywiście podyskutowaliśmy sobie tak, jak Polacy
powinni porozmawiać. I to uważam za moje stanowisko bezprotokolarne. Nic więcej nie mogę panom o generalnych sprawach powiedzieć”. Wałęsa stanowczo mówił, że stoi na gruncie porozumień sierpniowych i potrzeby
rozmów, dialogu w Polsce. Odmówił zarazem podpisania protokołu przesłuchania41. Zapewne w odpowiedzi na
tę postawę milicja zatrzymała 18 kwietnia Wałęsę podróżującego wraz z ks. Jankowskim i Józefem Duriaszem z
Gdańska do Warszawy. Wszystkich próbowano przesłuchać, następnie zostali zwolnieni.
Dwa dni później Wałęsa zwołał konferencję prasową w swoim mieszkaniu, na której wraz ze swym współpracownikiem Jackiem Merklem ocenił sytuację w kraju. Wałęsa mówił: „W dalszym ciągu mam nadzieję na dialog,
na próbę rozwiązania tych wszystkich naszych problemów w życiu wolnym. Mam nadzieję, że to nastąpi możliwie
szybko. Jeśli nie, to będę szukał dróg, które będą skuteczne (…) oczywiście daleki jestem od strzelania, walk zbrojnych i innych. Bardzo daleki”. Dziennikarzom wręczył oświadczenie, które wydał w związku ze zbliżającą się wizytą
Jana Pawła II. „Papież wiarą i siłą dodał nam odwagi. Umocnił dążenia narodu do życia w wolności i prawdzie. Z
tego dążenia narodziła się wkrótce potem »Solidarność«. Nastąpiło przebudzenie. (…) Stworzyliśmy program odnowy naszego życia w kraju, rewolucyjny program, który chcieliśmy i chcemy nadal realizować w oparciu o porozumienie, zgodę, bez rozlewu krwi, bez nienawiści i nie zagrażając nikomu”. Realizację tego programu utrudniał
narastający konflikt, a zamiast korekt nastąpiło przerwanie dialogu, padły ofiary, ulegliśmy przemocy. Z czym pójdziemy na spotkanie z papieżem – pytał Wałęsa i odpowiadał: „Przemoc i zakłamanie sieje zło, powoduje odkształcenia w ludziach, w społeczeństwie jako całości. Sama idea pozostała nienaruszona, obroniła się. (…) I dlatego
uważam, że stanowimy nadal siłę moralną, bez której nie może się udać odbudowa zrujnowanej polskiej gospodarki, struktur społecznych, więzi międzyludzkich zniszczonych w sposób bezwzględny. To jest bardzo trudna i
długa droga, długa praca. (…) Po tym, co się w Polsce wydarzyło w sierpniu 1980 roku nie jest już możliwe odbudowanie zaufana społecznego w oparciu o kłamstwo. Dlatego też apelujemy do władz – stwórzcie rzetelne moralnie podstawy dialogu, w którym chcemy być jedną ze stron, dialogu w najważniejszych społecznych kwestiach,
powrotu do zasady pluralizmu związkowego i uprawnień samorządowych, przywrócenia pełni swobód obywatelskich i twórczych, odnowy systemu przedstawicielskiego narodu. Naprawcie krzywdy wynikające ze stosowania
przemocy, zaufajcie własnemu narodowi”. Na spotkanie z Ojcem św. trzeba pójść „z propozycją ułożenia się pomiędzy sobą w Ojczyźnie, z propozycją porozumienia, wyciągniętą do zgody ręką”42.
Już po przybyciu Jana Pawła II do Polski 17 czerwca, po oficjalnym spotkaniu z gen. Jaruzelskim w Belwederze,
w prywatnej rozmowie papieża z generałem został wycofany sprzeciw wobec spotkania z Wałęsą. Uzgodniono, że
nastąpi ono 23 czerwca podczas pobytu papieża w górach43.
Po spotkaniu Jana Pawła II z Wałęsą, o czym dowiedział się cały świat, pomysły pociągnięcia przewodniczącego
Solidarności do odpowiedzialności karnej umarły śmiercią naturalną. Konsekwencją wizyty papieża była amnestia
ogłoszona w lipcu 1983 roku. Nie objęła ona jednak siedmiu przywódców Solidarności i czterech członków KSS
„KOR” znajdujących się pod zarzutami w śledztwie, ani już skazanych na wysokie kary więzienia w stanie wojennym. Na ich uwolnienie należało czekać jeszcze rok. Z więzień wyjdą w lipcu 1984 roku.
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Zmiana statusu i etniczna mobilizacja podczas wydarzeń marca 1956 roku w Gruzji1
Status Shift and Ethnic Mobilisation in the March 1956 Events in Georgia
Abstract
The large-scale demonstrations that took place in Georgia in early March 1956 following Khrushchev’s criticism
of Stalin at the 20th Party Congress were the first significant expressions of public protest and civil disobedience
in the Soviet Union for decades, and they also bore a clearly nationalistic character. Based primarily on materials
from the Georgian KGB and Party archives and interviews with former Party officials and participants of the
events, this article examines potential interpretations of these events derived from elite incorporation and ethnic
mobilisation theories.
Keywords – Status Shift, Ethnic Mobilisation, March 1956 Events in Georgia

Wydarzenia rozgrywające się na początku marca 1956 roku w Tbilisi, stolicy Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej, potoczyły się w sposób, który jeszcze niedawno uznano by za niemożliwy. 4 marca, w przededniu
trzeciej rocznicy śmierci Stalina, ludzie zaczęli gromadzić się przed jego pomnikiem w pobliżu nadrzecznego bulwaru, by wziąć udział w uroczystościach upamiętniających – podobnych jak w ubiegłych latach. Jednak z upływem
dni zgromadzenie stawało się coraz potężniejsze, wyglądało jak dwie duże, nieprzerwanie się odbywające demonstracje – jedna pod pomnikiem Stalina, a druga w centrum miasta, na placu Lenina (dziś placu Wolności) – z
udziałem dziesiątków tysięcy ludzi. Rozeszły się plotki o „tajnym liście” Moskwy do kierownictwa republiki krytykującym Stalina i oskarżającym go o potworne zbrodnie.
Zrazu w mowach, pieśniach i wierszach demonstranci oddawali cześć Stalinowi, stopniowo jednak pojawiały
się tony bardziej nacjonalistyczne. Podobne demonstracje rozpoczęły się w innych miastach Gruzji, m.in. Gori,
Kutaisi, Batumi, Suchumi. Radykalizowały się żądania mówców i działania tłumu. Ulicami tam i z powrotem jeździły samochody, a znajdujący się w nich ludzie machali flagami i trąbili. Grupy studentów zaczęły rekwirować
duże ciężarówki. Kiedy studenci i uczniowie przyłączyli się do demonstracji, zamknięto szkoły i uniwersytety,
przerwało też pracę wiele fabryk i biur.
9 marca napięcie sięgnęło zenitu. Pierwszy sekretarz partii komunistycznej Wasilij Mżawanadze przemówił w
Tbilisi do zgromadzonych, godząc się na pewne ustępstwa, m.in. opublikowanie artykułów wspomnieniowych i
zorganizowanie oficjalnych uroczystości w gmachach publicznych, ale nie uspokoiło to demonstrantów. Centrala
Artykuł był po raz pierwszy drukowany w: „Europe-Asia Studies” 2009, nr 4 (61). Redakcja „Wolności i Solidarności” dziękuje autorowi
i wydawcy – Taylor & Francis Ltd, www.tandfonline.com, za zgodę na publikację polskiej wersji.
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wysłała do miasta oddziały wojska do ochrony budynków rządowych. Kiedy około godziny 22.30 tłum ruszył na
siedzibę urzędu telekomunikacji przy alei Rustawelego, żołnierze otworzyli ogień z broni automatycznej. Padło
wielu zabitych i rannych, a tłum ogarnęła panika. Nazajutrz, 10 marca wczesnym rankiem czołgi i oddziały piechoty
rozproszyły siłą drugą demonstrację – pod pomnikiem Stalina na nadbrzeżnym bulwarze2.
Wydarzenia marca 1956 roku uważa się coraz częściej za punkt zwrotny we współczesnej historii Gruzji, choć
do dziś niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi, np. o liczbę zabitych i rannych, stopień zorganizowania demonstracji, rolę kierownictwa partii w Tbilisi. Ale chyba najważniejsze pytania dotyczą rzeczywistych celów wielotysięcznej rzeszy demonstrantów. Czy powodowała nimi prosta miłość do Stalina? Czy był to raczej wyraz autentycznego oburzenia Gruzinów i ich narodowych aspiracji?
W artykule tym motywacje i cele przyświecające wydarzeniom marca 1956 roku chcemy przeanalizować na
podstawie materiałów archiwalnych gruzińskiego KGB i Komitetu Centralnego, a także wywiadów z byłymi funkcjonariuszami partii i uczestnikami demonstracji. Chcemy też przetestować kilka możliwych interpretacji opartych
na teoriach średniego zasięgu – „włączania elit” i „etnicznej mobilizacji” – wyjaśniających, jak i dlaczego doszło
do tamtych wydarzeń, przekonać się, jak dalece pasują one do dostępnej wiedzy. Interpretacje oparte na teorii
włączania elit sugerują, że czynnikiem motywacyjnym mogła być dla demonstrantów postrzegana przez nich
„zmiana” statusu republiki. Z kolei interpretacje korzystające z teorii etnicznej mobilizacji uwzględniają możliwość
podsycania demonstracji przez gruzińskie kierownictwo, które było zainteresowane celami politycznymi, chciało
zwłaszcza zapobiec zmianie statusu lub złagodzić jej skutków.
Nie ulega wątpliwości, że na początku roku 1956 w całym Związku Radzieckim Stalin znaczył wiele dla ludzi.
Przez ćwierć wieku społeczeństwo poddawano ideologicznej indoktrynacji, karmiąc je nieustanną propagandą o
Wielkim Wodzu, jego przymiotach i dokonaniach. „Tajny referat” Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR zadał
potężny cios sposobowi myślenia i światopoglądowi mieszkańców całego ZSRR. Jednak w przypadku Gruzji chodziło chyba o coś więcej, nie tylko o to, że Gruzini kochali Stalina bardziej niż pozostali radzieccy obywatele. Stalin
był jednym z nich, więc potępienie go przez centralne kierownictwo w Moskwie mogło w części gruzińskiego
społeczeństwa wywołać żywiołowy odruch narodowego oburzenia. W przypadku jeszcze liczniejszego grona,
zwłaszcza części młodych elit, oburzenie to zapewne nie było wyłącznie żywiołowe – status Stalina rzutował bezpośrednio na status Gruzji i Gruzinów.
Zgodnie z kompromisem wypracowanym w trakcie formowania się Związku Radzieckiego poszczególne grupy
etniczne zorganizowane zostały w ramach jednostek terytorialnych różniących się wielkością, statusem i przywilejami przysługującymi „tytułowym” narodowościom. Jak pisał Rogers Brubaker3, państwo radzieckie „instytucjonalizowało byt licznych narodów i grup etnicznych jako konstytutywnych elementów składowych państwa i jego
obywateli” zarówno poprzez organizację terytorialną, jak i osobiste zaklasyfikowanie. Radzieckie potraktowanie
kwestii narodowościowej zaowocowało powstaniem całej hierarchii jednostek terytorialnych, które Terry Martin4
nazwał „przerośniętą piramidą radzieckich narodowości, złożoną się z tysięcy różnej wielkości terytoriów etnicznych”. Pod koniec epoki stalinowskiej najważniejszym wyznacznikiem statusu i przywilejów tych terytoriów były
ich rozmiar i typ. Na szczycie hierarchii znajdowały się republiki związkowe (i ich tytularne elity), niżej zaś mniej
uprzywilejowane republiki autonomiczne, obwody autonomiczne, kraje i obwody. Z uwagi na ogromne zróżnicowanie jednostek narodowo-terytorialnych pod względem wielkości, zasobów, stopnia rozwoju i poziomu edukacji
jednostki te różnicowały się dalej, tworząc strukturę zwieńczoną federalną hierarchią republik związkowych, w
której niekwestionowany prym wiodła republika rosyjska, a inne walczyły o dalsze pozycje.

Por. obszerne omówienie wydarzeń marca 1956 r. w: S. Nozadze, 1956 tragikuli 9 marti, Tbilisi 1992; W.A. Kozłow, Massowyje biesporiadki
w SSSR pri Chruszczowie i Breżniewie – 1953–1980 gody, Novosibirsk 1999.
3 R. Brubaker, Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: An Institutionalist Account, „Theory and Society”
1994, nr 1 (23), s. 49.
4 T. Martin, An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism [w:] A State of Nations: Empire and Nation Making in
the Age of Lenin and Stalin, red. R.G. Suny, T. Martin, New York 2001, s. 73.
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Jak podkreślał Martin, praktyka radzieckiego federalizmu nie oznaczała delegowania realnej władzy politycznoekonomicznej. Stalinowska mantra o „narodowej formie i socjalistycznej treści” oznaczała raczej to, że aspekty
narodowościowe uchodzące za niesprzeczne ze scentralizowaną państwowością – jak nazwy geograficzne, kultura,
język, a także nominacje i awanse w obrębie lokalnych elit – były w gestii jednostek narodowo-terytorialnych,
podczas gdy faktyczna władza należała do centrali. „Odpolitycznieniu narodowej tożsamości służyło ostentacyjne
demonstrowanie poszanowania tożsamości nierosyjskich” jako „formy symboliczne” obejmujące terytorium, kulturę, język i kadry5. Dlatego owe „formalne” aspekty stawały się nie tylko narodowymi i etnicznymi symbolami –
tym, co Martin nazywa „etnicznością symboliczną” – lecz także wyznacznikiem statusu w ramach radzieckiej hierarchii narodów konkurujących o zasoby i przywileje. I na odwrót – także aspekty symboliczne, takie jak etniczne
pochodzenie elit, stawały się upolitycznionym wskaźnikiem etnicznego statusu. Jak zauważył Yuri Slezkine6, „narodowa forma zdawała się zmieniać w treść”, a „nacjonalizm zdawał się nie mieć innej treści niż kult formy”.
Ze względu na opisaną instytucjonalną, narodowo-terytorialną strukturę państwa radzieckiego i mimo że sam
Stalin był nie tyle gruzińskim nacjonalistą, ile wielkoruskim szowinistą, a Gruzini cierpieli tak samo, jeśli nie bardziej, jak inne republiki wskutek masowych czystek pod jego rządami, fakt, że Stalin był Gruzinem, miał określone
skutki dla statusu Gruzinów i gruzińskiej republiki związkowej w ramach radzieckiej hierarchii narodów.
David Laitin7, opierając się po części na wcześniejszym schemacie Johna Armstronga8, sformułował „teorię
makro” relacji wewnątrzgrupowych w wieloetnicznych imperiach, którą nazwał „modelem ekspansji państwa przez
włączanie elit”. To, jak kategoryzowana jest dana narodowość w ramach systemu, zależy głównie od możliwości,
jakie metropolia i reszta imperium oferują jej elitom. W wariancie nazwanym przez Laitina „awansem faworytów”
elity mniejszości etnicznych zyskują niemal takie same przywileje i możliwości awansu jak elity etnicznej większości,
natomiast w wariancie zwanym przez niego „kolonialnym” miejscowe elity nie mogą awansować na szczeblu centralnym, a tylko w ograniczonym stopniu na poziomie regionalnym.
W epoce stalinowskiej nikt w Gruzji i całym Związku Radzieckim nie miał wątpliwości co do specjalnego statusu Gruzji i Gruzinów. Świadczyło o tym nie tylko to, że Gruzinem był Wielki Przywódca, ale i wysoki status
takich członków kierownictwa jak „Sergo” Ordżonikidze czy Ławrientij Beria, terytorialny rozrost Gruzińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej za rządów Stalina, to, że w ostatnich latach Stalin często odpoczywał w czarnomorskich kurortach, co dawało gruzińskim przywódcom ogromną przewagę w postaci bezpośredniego dostępu,
wyraźna tolerancja reżimu dla korupcji i politycznego nepotyzmu w Gruzji (pomijając parę prób rozprawienia się
z problemem) budząca resentymenty w całym ZSRR, wreszcie, co najważniejsze, awansowanie Gruzinów na najwyższe stanowiska w związkowej nomenklaturze, a zwłaszcza służbach bezpieczeństwa (w tym grupy protegowanych Berii)9. Można więc zasadnie argumentować, że w czasach stalinowskich Gruzini spełniali kryteria pozwalające zaliczyć ich do Laitinowskiej kategorii „awansujących faworytów”10.
Dlatego dla wielu Gruzinów, zwłaszcza młodych, ambitnych członków elity, skrytykowanie przez Chruszczowa
stalinowskiego „kultu jednostki” i oficjalne potępienie Stalina ledwie dwa i pół roku po potępieniu Berii i usunięciu
jego protegowanych z najwyższych stanowisk miało zapewne ogromną symboliczną wymowę jako jednoznaczna
zapowiedź końca specjalnego statusu Gruzji i jej degradacji z „awansującego faworyta” do jakiejś innej, niższej
kategorii. Gruzińskie elity różnych szczebli dostrzegły bezpośrednie zagrożenie swych przywilejów, odbierające im
raz na zawsze szanse awansu poza własną republiką, w Moskwie i w całym Związku Radzieckim, którymi się dotąd

Ibidem, s. 75.
Y. Slezkine, The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism [w:] Becoming National: A Reader, red. G.
Ely, R.G. Suny, New York 1996, s. 237.
7 D. Laitin, Identity in Formation: The Russian Speaking Populations in the Near Abroad, Ithaca 1998.
8 J.A. Armstrong, The Ethnic Scene in the Soviet Union: The View of the Dictatorship [w:] The Soviet Nationality Reader: The Disintegration in Context,
red. R. Denber, Boulder 1992.
9 23 maja 1956 r. na posiedzeniu Prezydium KPZR w Moskwie po wydarzeniach marcowych, na które wezwano gruzińskie kierownictwo,
Chruszczow zwracał uwagę na te przywileje, stwierdzając, że „za czasów Berii Gruzja znalazła się poza kontrolą Komitetu Centralnego”;
„to była niewłaściwa polityka, Gruzji dano więcej”, dlatego „zaczął rozkwitać nacjonalizm” (Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Najnowszej – Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Nowiejszej Istorii, f. 2, o. 12, d. 1004, k. 46–47.
10 Jak pisał John Armstrong (The Ethnic Scene…, s. 244): „Niezwykle silne u Gruzinów poczucie narodowej tożsamości wynikało zapewne
bardziej ze szczególnej roli, jaką odgrywali w czasach Stalina, dzieląc z Rosjanami pozycję dominującej w ZSRR grupy etnicznej”.
5
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cieszyły. Potępienie Stalina oznaczało odebranie Gruzji uprzywilejowanej pozycji w radzieckiej hierarchii narodowości, znaczącą zmianę statusu z republiki „awansowanych faworytów” na coś gorszego, może wariant „kolonialny”.
Trudno rzecz jasna o zgeneralizowaną ocenę motywów dziesiątków tysięcy ludzi ponad pół wieku po analizowanych wydarzeniach. Nie ulega wątpliwości, że dla niektórych ludzi wystarczającym powodem do manifestacji
było zwyczajne oburzenie pogłoskami o tym, że obrażono Stalina; nie wszyscy zgadzali się z coraz bardziej nacjonalistycznymi żądaniami radykalizujących się demonstrantów. Większością powodowała zapewne mieszanka emocji i motywacji nie zawsze w pełni świadomych i wyartykułowanych. W ostatecznym rozrachunku skala uczuć
nacjonalistycznych dających się faktycznie zauważyć podczas demonstracji marca 1956 roku była mniej ważna niż
nacjonalistyczna mitologia, jaką w kolejnych dziesięcioleciach nasiąkły w oczach Gruzinów tamte wydarzenia
wskutek siłowej kontrakcji i dużej liczby ofiar cywilnych11.
Jednak przynajmniej część uczestników tamtych wydarzeń musiała w jakimś stopniu rozumieć, że destalinizacja
oznacza zakwestionowanie dotychczasowej pozycji Gruzinów. Jak pisał Kozłow12, „w marcu 1956 r. mieszkańcy
Tbilisi nie protestowali jedynie przeciwko kolejnej niezrozumiałej politycznej decyzji najwyższego przywództwa,
ale przeciwko narodowej zniewadze z rąk »Moskwy«”. Wiele lat później jeden z nich pisał13: „Sytuacja, która zyskała
zadowalające rozwiązanie w 1955 r., skomplikowała się – narastała krytyka i oficjalne potępienie Stalina (na XX
zjeździe partii). W oczach Rosjan oficjalne stanowisko było ostatecznym, niezmiennym wyrokiem historii przeciwko Gruzinom, który w ich rozumieniu nie miał żadnego usprawiedliwienia, jakim byłoby »lepsze« życie lub
życie jako takie, i wynikał z tego tylko, że Stalin był ich [Gruzinów] rodakiem. Ale w oczach Gruzinów był to
wymierzony w nich bezpardonowy atak”.
Władze centralne w Moskwie dostrzegały nacjonalistyczne elementy wydarzeń w Tbilisi – świadczy o tym język
uchwały prezydium KC KPZR z 10 lipca 1956 roku „O błędach i nieprawidłowościach w pracy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji”, wedle której gruziński komitet „nie doceniał tego, że zło stalinowskiego
kultu jednostki zakorzeniło się głęboko w świadomości gruzińskiego społeczeństwa, przybierając ogromne rozmiary i nacjonalistyczny wydźwięk”14.
Bardziej umiarkowane postulaty demonstrantów odzwierciedlały zranioną dumę narodową, uwzględniając symbolikę statusu narodowego – powinny odbywać się oficjalne obchody na cześć Stalina, jego imię winno nadal
figurować w nazwie konstytucji ZSRR, artykuły o nim winny ukazywać się w gazetach i czasopismach, kręcone i
pokazywane winny być filmy o nim, delegacja centralnego kierownictwa powinna przyjechać do Tbilisi i wytłumaczyć nową linię partii, a „tajny list” z instrukcjami dotyczącymi potępienia Stalina winien być zwrócony do Moskwy15.
W bardziej radykalnych wystąpieniach, m.in. w przemówieniu z 9 marca, przypisywanym w raportach milicyjnych Rubenowi Kipianiemu, pojawiły się żądania ustąpienia kierownictwa partii (przede wszystkim Chruszczowa
i Bułganina), a także mianowania na wysokie stanowiska w centralnym kierownictwie partyjnym takich przedstawicieli elity i etnicznych Gruzinów jak I sekretarz gruzińskiej partii Wasilij Mżawanadze, były I sekretarz Akaki
11 S. Jones, Georgia: Nationalism from Under the Rubble [w:] Nationalism after Independence: the Post-Soviet States, red. L. Barrington, Ann Arbor 2006,
s. 255. W miesiącach po wydarzeniach marcowych w raportach wewnętrznych KGB informowało niezmiennie o 21 zabitych i 54 rannych
(Archiwum Gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Sakartwlos sachmtsipo usziszoebis saministros arkivi, SSUSA), f. 6, d. 159,
k. 19–26). Co interesujące, w raporcie dla Komitetu Centralnego z 22 marca szef KGB Iwan Sierow znacząco pomniejszył liczbę ofiar,
pisząc o czterech zabitych 9 marca (SSUSA, f. 6, d. 159, k. 29). Teczka ta, zatytułowana „1956 clis 9 martis mowlenebtan dapawszirebuli
masalebis prebuli”, zawiera kopie korespondencji gruzińskiego Politbiura z Komitetem Centralnym i KGB w Moskwie na temat wydarzeń
marcowych. Została przekazana do Wydziału Archiwalnego gruzińskiego MSW na jego wniosek przez Wydział Archiwalny FSB w Moskwie
we wrześniu 2000 r. Więcej o zasobach archiwów gruzińskiego KGB i Komitetu Centralnego na temat marca 1956 r. w: T.K. Blauvelt,
Patronage and Betrayal in the Post-Stalin Succession: The Case of Kruglov and Serov, „Communist and Post-Communist Studies” 2008, nr 1 (41).
12 W.A. Kozłow, Massowyje biesporiadki…, s. 156.
13 N. Notadze, Sischliani paraskewi [w:] 9 marti, 1956. Kadrszi da kadrgaret, red. G. Wepchwadze, Tbilisi 2001, s. 100.
14 Partyjne Archiwum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji – Prezydenckie Archiwum Gruzji (Partarchiw CK KPG), f. 14,
o. 31, d. 208, Informacje komitetów obwodowych KPG o wynikach dyskusji na temat uchwały KC KPZR z 10 VII 1956 r. „O błędach i
nieprawidłowościach w pracy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji”, k. 69.
15 SSUSA, f. 6, d. 159, Telegram szefa gruzińskiego KGB Inauriego do szefa KGB Sierowa, 17 III 1956, k. 5.
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Mgeladze i syn Stalina Wasilij. Żądano też rehabilitacji Berii i jego ludzi oraz przywrócenia na stanowiska kierownicze tych, którzy przeżyli (m.in. byłego I sekretarza z Azerbejdżanu Bagirowa)16.
Makwala Okroperidze, młoda kobieta aresztowana później przez KGB jako współorganizatorka demonstracji
w Gori, wołała podobno do tłumu: „Chruszczow, Bułganin i Mołotow chcą oszukać gruziński naród, ale Gruzini
nie powinni się ich bać – powinni sformułować swoje żądania i uzyskać słuszne zadośćuczynienie”17. Według
raportu Iwana Sierowa dla Komitetu Centralnego z 22 marca 1956 roku „ten przejaw burżuazyjnego nacjonalizmu
nie spotkał się ze sprzeciwem zgromadzonych, mało tego, wielu powitało go aplauzem i okrzykami aprobaty”18.
Także na zamkniętych zebraniach partyjnych organizowanych w całej republice w tygodniach i miesiącach po
wydarzeniach marcowych powracał żal z powodu zranionej dumy narodowej i utraconego statusu. Na zebraniach
tych w marcu i kwietniu członkom gruzińskiej partii po raz pierwszy udostępniono tajny referat Chruszczowa o
kulcie jednostki. Po jego odczytaniu na zebraniu organizacji partyjnych regionu Tbilisi 3 kwietnia 1956 roku z sali
padły anonimowe pytania. Członkowie partii chcieli wiedzieć, czy śmiertelne strzały do tłumu 9 marca były „wskazówką, czy ostrzeżeniem” (skażytie, ukazanie eto było ili prieduprieżdienie?), „jakim interesom czy celom służą dochodzenia związane ze Stalinem?”, „komu służy ten list towarzysza Chruszczowa?”19.
Prowokatorzy i chuligani zwiedli młodzież – głosiła standardowa interpretacja przedstawiana na zamkniętych
zebraniach partyjnych. Jej typowym przykładem było wystąpienie przewodniczącego uczelnianej organizacji partyjnej gruzińskiej politechniki: „praca polityczno-wychowawcza wśród studentów była niedostateczna, czego dowodem są haniebne wydarzenia 9 marca, podczas których podejrzani prowokatorzy wykorzystali ponure nastroje
naszej młodzieży”20. Niektórzy mówcy podkreślali autentyzm patriotycznych uczuć uczestników wydarzeń. Przemawiając na zamkniętym zebraniu Związku Pisarzy, zwołanym nazajutrz po strzałach, 10 marca, pisarz Konstantin
Gamsachurdia powiedział: „Autentyczne uczucia młodzieży zostały brutalnie wykorzystane przez prowokatorów,
którzy dążąc do swych oszukańczych celów, doprowadzili do konfrontacji, wskutek czego padły ofiary”21. Podczas
innych zebrań mówcy zaczynali od wyrażenia aprobaty dla linii partii, ale potem stawiali te same postulaty, co
demonstranci22.
Podczas demonstracji i w późniejszych miesiącach gniew i frustracja Gruzinów kierowały się głównie przeciwko
etnicznym Rosjanom i Ormianom. Odczucia te mogły niewątpliwie ulec wzmocnieniu wskutek wydarzeń marcowych, ale wiele dowodów wskazuje, że dawały o sobie znać także podczas demonstracji. W wielu raportach mowa
o atakowaniu przez demonstrantów pojedynczych rosyjskich żołnierzy i cywilów23. Telegram KGB z 5 marca
informował Moskwę o ulotkach pojawiających się w Kutaisi, a potem Tbilisi „obrażających rosyjski naród i wzywających Gruzinów, by dali wyraz swemu oburzeniu”24. Szczególną wściekłość budził Anastas Mikojan – wzywano
do odsunięcia go, bezczeszczono publicznie jego portrety25.

SSUSA, f. 6, d. 406-56, Akta sprawy kryminalnej przeciwko Rubenowi Kipianiemu. We wniosku z dochodzenia prokuratura wojskowa
wspomina, że tłum wznosił okrzyki „Niech żyje nasz drogi Beria!” (SSUSA, f. 6, d. 416-56, k. 7). W telegramie do szefa KGB w Moskwie
Iwana Sierowa z 26 marca mowa jest o tłumie, który zaatakował i bił mjr. Kulewa, krzycząc: „Dlaczego ty, Azer, nie wyniesiesz się do Baku,
bronić Bagirowa? Dlaczego nie pozwalasz nam bronić Berii?” (SSUSA, f. 6, d. 159, k. 16).
17 SSUSA, f. 6, d. 375-56, k. 110.
18 SSUSA, f. 6, d. 159, s. 32.
19 Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 212, k. 55–56.
20 Ibidem, k. 63.
21 Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 197, k. 14.
22 Na przykład instruktorka w tkalni w Tbilisi, towarzyszka T. Kalidze, kończąc swoje wystąpienie na zamkniętym zebraniu organizacji
partyjnej w kwietniu 1956 r. stwierdziła, że można było zapobiec wydarzeniom 9 marca. „Wystarczyło, żeby ludzie nie dowiedzieli się o tym,
co zrobił tow. Chruszczow po XX zjeździe partii. Nie jest przyjęte, żeby bić kogoś po jego śmierci, on jednak podeptał nieśmiertelne imię
Stalina. Oskarżam delegatów na XX zjazd partii wybranych przez gruzińską organizacje partyjną, którzy nie odrzucili referatu tow. Chruszczowa. Wiemy o istnieniu pewnego tajnego listu. Domagam się natychmiastowego odesłania go z powrotem!”. To samo według doniesień
mówili robotnicy Kadżaja i Czandari (Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 197, k. 15–16).
23 SSUSA, f. 6, d. 416-56, k. 3. 8 marca tłum zaatakował brutalnie grupę oficerów w alei Rustawelego, krzycząc: „To rosyjscy oficerowie,
załatwmy ich!” (ibidem, k. 16).
24 SSUSA, f. 6, d. 159, k. 4.
25 Ibidem. Te same meldunki donoszą, że protestujący tłum nazywał radzieckich żołnierzy „faszystami” i „sługusami Mikojana”.
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W ściśle tajnym raporcie Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego KGB dla I sekretarza gruzińskiej partii Mżawanadzego na temat doniesień informatorów cytujących wypowiedzi studentów w Batumi w miesiącach po wydarzeniach marcowych widoczna jest wyraźna wrogość wobec Rosjan (choć, powtórzmy, mogła ona być tyleż przyczyną,
ile skutkiem owych wydarzeń). Na przykład studenci Wydziału Kultury Fizycznej Uniwersytetu Batumi demonstracyjnie odmówili dyskutowania na ćwiczeniach z ekonomii politycznej o kulcie jednostki, a studentka rosyjskiego
pochodzenia, która próbowała odpowiedzieć na pytania prowadzącego zajęcia, została „wulgarnie zakrzyczana”.
Student, Gruzin, powiedział: „Nie martw się, pokażemy wam, Rosjanom. Jak zacznie się wojna, poderżniemy wam
wszystkim gardła i zostawimy po kulce dla waszego rządu”. Student czwartego roku Wydziału Geografii na stwierdzenie wykładowcy, że władza radziecka została ustanowiona pod przywództwem wielkiego narodu rosyjskiego,
odparł: „Mamy powyżej uszu tego rosyjskiego przywództwa, świetnie damy sobie radę bez niego”. Na wiadomość,
że Rada Najwyższa ZSRR planuje przemianowanie Nagrody Stalinowskiej na Leninowską, studentka czwartego
roku stwierdziła: „Najpierw nazwą to nagrodą Lenina, a potem nagrodą Iwana”26.
Ściśle tajna „informacja” (sprawka) KGB z 20 marca 1956 roku oparta na doniesieniach informatorów i dotycząca wypowiedzi oficerów i żołnierzy Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego na temat wydarzeń marcowych daje
wgląd w sytuację w Gruzji uwzględniający zarówno skargi gruzińskiego personelu, jak i zewnętrzną perspektywę
niegruzińskich kadr. 15 marca żołnierz Efrimidze odmówił kategorycznie wykonania rozkazu wykopania transzei;
odpowiedział przełożonemu: „Nie jesteś w Moskwie, żeby dawać mi rozkazy”. Następnie nie chciał stanąć w
szeregu, a kiedy młodszy sierżant Czarnobyl próbował zmusić go do tego siłą, Efrimidze uderzył go dwa razy i
wybił mu dwa zęby. W kwaterze głównej odmówił salutowania oficerom, stwierdzając: „Niech rosyjskim oficerom
salutują Rosjanie”27. 16 marca starszy lejtnant Uczeniszwili wyraził oburzenie tym, że wojsko strzelało do demonstrantów, i dodał, że wśród cywilów rozważa się atakowanie napotkanych w pojedynkę żołnierzy28.
W niektórych wypowiedziach żołnierze komentowali wprost udział Gruzinów w centralnym kierownictwie. 11
marca w rozmowie z informatorem pracownik drukarni Berikaciszwili stwierdził, że to źle, iż we władzach w
Moskwie nie ma ani jednego Gruzina, władze reprezentują „wielkomocarstwowe podejście”, a w związku z tym
„nie przypadkiem doszło do tego, że w ostatnich dniach tu w Gruzji ludzie giną i odnoszą rany”29.
Oficerowie niebędący Gruzinami, w większości Rosjanie, którzy – jak stwierdzono – uczestniczyli w dławieniu
wystąpień 9 i 10 marca, wyrażali stanowisko dokładnie przeciwne niż ich gruzińscy koledzy. Jak stwierdził ppłk
Apkin, „szczególnie ważne jest uderzenie w inteligencję i studentów, bo większość studentów uczestniczyła w
demonstracjach i przemawiała wyrażając nacjonalistyczne poglądy” 30 . Podpułkownik Rożkow powiedział: „W
Gruzji nacjonalizm daje o sobie znać jak w żadnej innej republice, szerzy się korupcja i chaos, ale nikt nie chce z
nimi walczyć”31.
Pewnym argumentem na rzecz tezy, że postrzegana zmiana statusu republiki przyczyniła się do wybuchu marcowych demonstracji, jest skład społeczny ich uczestników. Jak podkreślają wszystkie relacje, była to głównie
młodzież, w tym przypuszczalnie wielu młodych ludzi z marginesu – bez większych szans na zdobycie wykształcenia i zatrudnienia lub takich, którzy co prawda ukończyli studia, ale woleli uniknąć przymusowego stażu (pojechat’
po raspriedieleniju) w regionach wiejskich32. Jednak sporą grupę młodych demonstrantów stanowili awansujący społecznie studenci elitarnych uniwersytetów, w tym wielu członków partii i Komsomołu. Niektórzy byli dziećmi elity
Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 297, k. 49–53.
Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 297, Informacja o reakcji składu osobowego oddziałów Zakaukaskiego Okręgu Wojennego na
wydarzenia związane z rocznicą śmierci tow. Stalina, k. 34–35.
28 Ibidem, k. 35.
29 Ibidem, k. 36.
30 Ibidem, s. 28.
31 Ibidem, k. 29.
32 Według raportu KGB część aresztowanych nocą z 9 na 10 marca to osoby „bez określonego zawodu” (SSUSA, f. 6, d. 159, k. 19).
Składający samokrytykę na zamkniętych zebraniach partyjnych często podejmowali ten wątek jako jedną z przyczyn rozruchów. Na zamkniętym zebraniu Związku Pisarzy G. Buchnikaszwili podkreślał np., że w ubiegłym roku 16 tys. uczniów ukończyło szkoły, ale tylko
połowa postanowiła kontynuować edukację, więc „część z tych, którzy nie mieli nic do roboty, uległa niestety wpływom prowokatorów,
biorąc udział w wydarzeniach 5–9 marca bieżącego roku” (Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 14, d. 212, k. 37). Jeden z oficerów uczestniczących
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władzy – tzw. złotą młodzieżą, wielu reprezentowało też grupę nastawionych na karierę członków średniego szczebla aparatu, nomenklatury i urzędniczej inteligencji33. W raporcie szefa KGB Iwana Sierowa z 22 marca demonstranci określani byli wielokrotnie jako głównie studenci i miejska inteligencja, „wśród których znaczącą część
stanowili członkowie partii i Komsomołu”34. Po śmierci Stalina w 1953 roku wśród młodych gruzińskich elit panowało przekonanie, że gruzińscy studenci tracą możliwość ukończenia przodujących moskiewskich uczelni, gruzińscy oficerowie usuwani są ze służby, a szanse na karierę poza granicami republiki gwałtownie maleją35.
Szczególnie dużo uwagi śledczy KGB poświęcili przypadkowi Warłama Kuczawy, nauczyciela matematyki i
członka partii, który przemawiając 8 marca na manifestacji, uniósł w górę swoją legitymację partyjną, a jego gest
powtórzyło wielu zgromadzonych36. Do końca 1956 roku w całej republice prowadzono przesłuchania prowadzące do ukarania dziesiątek członków aparatu partyjnego średniego szczebla za udział w marcowych demonstracjach. Wielu z nich otrzymało naganę z wpisem do akt, innych usunięto z partii i zajmowanych stanowisk37.
O udział w wydarzeniach 9 marca oskarżono wielu względnie wysoko postawionych członków aparatu. Wiceminister rolnictwa M. Budżaszwili i sekretarz organizacji partyjnej w Ministerstwie Rolnictwa L. Doidżaszwili zostali oskarżeni o sianie propagandy nacjonalistycznej i antyrządowej podczas oficjalnych uroczystości 9 marca, a
przewodniczącego egzekutywy dzielnicowego komitetu partii w Garetubani w Tbilisi N. Banetiszwilego oskarżono
o „szkalowanie kierownictwa partii i rządu” w dwóch anonimowych listach (z 14 października 1955 r. i 4 marca
1956 r.)38.
Szeroki udział młodych członków partii i działaczy średniego szczebla w gruzińskich wydarzeniach marca 1956
roku prowadzi nieuchronnie do pytania o stopień zaangażowania w nich gruzińskiego kierownictwa partyjnego.
Zdaniem Philipa G. Roedera lokalne elity ZSRR, które zyskiwały monopol na mobilizowanie zasobów swoich
republik związkowych, mogły je następnie wykorzystywać do umacniania pozycji własnej grupy etnicznej i wysuwania żądań adresowanych do centrali. Monopol mobilizacyjnego instrumentarium to kontrola lokalnych elit nad
zasobami „mającymi zasadnicze znaczenie dla długotrwałych działań prowadzonych na szeroką skalę”39, takimi
jak dostęp do przestrzeni publicznej, środki umożliwiające zwracanie się do społeczeństwa i prasa w miejscowym
języku.
Roeder opisywał wykorzystywanie w latach osiemdziesiątych tych zasobów przez lokalny aparat etniczny republik do wywierania presji na centralę w Moskwie. Wedle dopuszczalnej interpretacji wydarzeń marca 1956 roku w
Gruzji kierownictwo republiki lub miejscowe elity celowo organizowały lub podsycały demonstracje, próbując
wykorzystywać nacjonalistyczne uczucia, które ujawniły się w odpowiedzi na politykę Moskwy, polegającą na krytyce Stalina i degradacji Gruzji w radzieckiej hierarchii republik.
Niestety w archiwach gruzińskiego Komitetu Centralnego i KGB nie zachowały się dokumenty bezpośrednio
potwierdzające jakikolwiek niebudzący wątpliwości udział kierownictwa republiki w podburzaniu mas i organizowaniu demonstracji. Postawa I sekretarza Mżawanadzego i innych przywódców gruzińskiej partii zdradzała nie-

w rozpraszaniu demonstracji powiedział informatorowi: „Gruzini demonstrowali nie z powodu problemów materialnych, ale dlatego, że nie
mają nic do roboty i łatwo się im żyje”. Inny stwierdził: „Tylko ci, którzy ciężko pracują, powinni zostać w Gruzji, a resztę trzeba wysłać na
nieużytki, żeby tam pracowali, bo tutaj kończą szkoły i próbują zostać w Tbilisi, siedzą bezczynnie, nie mają nic do roboty i tylko się upijają”
(Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 297, k. 29–30; por. W.A. Kozłow, Massowyje biesporiadki…, s. 157).
33 Według telegramu szefa gruzińskiego KGB Inauriego z 26 marca ponad połowa aresztowanych nocą z 9 na 10 marca (199 na 375) należała
do partii lub Komsomołu (SSUSA, f. 6, d. 159, k. 22).
34 SSUSA, f. 6, d. 159, k. 28–30.
35 Wywiad autora z gruzińskim geografem politycznym, przewodniczącym Gruzińskiej Fundacji Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (GFSIS) Aleksandrem Rondelim, Tbilisi, 20 VI 2008.
36 SSUSA, f. 6, d. 405-56, k. 21–22. Inny radziecki oficer uczestniczący w rozpraszaniu tłumu skarżył się informatorowi na złą pracę gruzińskich organizacji partyjnych: „W tym tłumie było dużo komunistów, którzy podczas oczyszczania placu wyjęli z kieszeni legitymacje partyjne.
Sami nie zrobili nic, żeby przywrócić porządek, tylko wspierali demonstrantów” (Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 297, k. 28).
37 Por. Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 211, Informacja komitetów KPG o przypadkach zachowań i wypowiedzi antypartyjnych oraz
podjętych przeciw nim krokach, k. 5–12, 46–52.
38 Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 37, k. 2–3.
39 P.G. Roeder, Soviet Federalism and Ethnic Mobilization, „World Politics” 1991, nr 23, s. 200.
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pewność i niezdecydowanie. Zdawało się, że nie tyle sterują biegiem wydarzeń, ile na nie reagują. Zagubienie gruzińskiego kierownictwa dobrze ujmuje znacznie późniejszy wywiad ówczesnego szefa KGB w Gruzji Aleksieja
Inauriego dla gazety „7 dgde”40: „Podniosłem tę kwestię na posiedzeniu Biura KC Gruzińskiej Partii Komunistycznej: albo powinniśmy pozwolić młodzieży demonstrować publicznie pod pomnikiem Stalina i zapewnić jej bezpieczeństwo, albo publicznie zakazać takiej działalności. Towarzysz odpowiedzialny przed Moskwą zaprotestował:
jak mogliśmy pozwolić na coś, co jest sprzeczne z linią XX zjazdu partii? Ale zakaz nie byłby dobry, nie wiedzieliśmy, jaki przyniósłby skutek”.
Istnieją dowody pośrednie sugerujące, że zrazu gruzińskie kierownictwo co najmniej biernie sprzyjało demonstracjom. Sam fakt, że zezwolono na nie w pierwszych dniach wydarzeń, a także to, że zgromadzonym dostarczono
niezbędnego sprzętu, takiego jak mikrofony, głośniki, wieńce kwiatów i transparenty, wskazuje na cichą zgodę
kierownictwa. „Organizowanie żałobnych pochodów nie było wcale trudne, zważywszy przychylne nastawienie
władz – pisał Kozłow41. – Tradycyjny rytuał i standardowy scenariusz takich oficjalnych wydarzeń opracowane
były w najdrobniejszych szczegółach. W każdej szkole i instytucji, w fabrykach i biurach – wszędzie, od Komitetu
Centralnego partii po najobskurniejszy miejski urząd – było potrzebne wyposażenie, czyli transparenty, plakaty,
portrety przywódców itp. Prawdopodobnie nie wierzono w niejasne pogłoski (dopiero 6 marca najwyżsi przywódcy kraju odczytali »tajne pismo« Komitetu Centralnego KPZR), więc w takich okolicznościach znacznej większości wystarczyła najsłabsza zachęta, aby podjąć działania według znanego wzorca”.
Wynika z tego, że w jakiejś mierze o wybuchu demonstracji zdecydowała naturalna inercja, może też kierownictwo obawiało się, że bezwzględny zakaz demonstrowania przysporzy mu więcej kłopotów. Jednak przynajmniej
na początku władze zdawały się prezentować „przyjazne nastawienie”, gotowe pozwolić, by wydarzenia toczyły
się swoim biegiem. Jak pisze dalej Kozłow, gruzińskie kierownictwo „patrzyło na rozpalającą się prostalinowską
histerię ze słabo skrywaną sympatią. Może nawet chciało wykorzystać masowe demonstracje do wywarcia presji
na szefów w Moskwie, by »skorygowali linię partii«”42.
O zaangażowaniu miejscowego kierownictwa partii świadczą też szerzące się pogłoski o treści „tajnego listu” i
referatu Chruszczowa o kulcie jednostki. Referat Chruszczowa został przesłany do Gruzji po zakończeniu XX
Zjazdu KPZR z zaleceniem utrzymania go w tajemnicy43. Referat został odczytany 6 marca na zamkniętym posiedzeniu ścisłego kierownictwa partii obejmującego według korespondenta „Trudu” „około 70–80 osób”44. Oficjalnie informacji tej nie przekazano terenowym organizacjom partyjnym niższego szczebla, udostępniono ją dopiero
parę tygodni po wydarzeniach marcowych. Jednak z archiwów KGB i innych raportów wynika jasno, że na długo
przed 6 marca uczestnicy demonstracji znali przesłanie „tajnego listu”45. Jak stwierdził w raporcie z 22 marca
Sierow, rozpowszechnieniu tej informacji „sprzyjało to, że stały przedstawiciel Gruzji w Moskwie, dowiedziawszy
się od delegatów na zjazd, o czym dyskutowano na zamkniętej sesji, zadzwonił do członków kierownictwa Gruzińskiej SRR i powiadomił ich o treści referatu”. Oni zaś, a także sami delegaci, „opowiedzieli swoim znajomym o
referacie na temat kultu jednostki”46.
W depeszach KGB i późniejszych raportach mowa o „organizacyjnym prezydium” (diełowoj priezidium). O udział
w nim byli oskarżani i przyznawali się do niego na przesłuchaniach w organizacjach partyjnych liczni młodzi członkowie partii i studenci. Mimo wysiłków śledczy z KGB, pragnący wykazać bezpośrednie związki tych młodych
ludzi z wyższym kierownictwem partii lub istnienie w Gruzji prowadzących skoordynowaną działalność ugrupowań nacjonalistycznych, nie odkryli żadnych niezbitych tego dowodów. Wydaje się jednak, że faktycznie kierownictwo gruzińskiej partii kontaktowało się z ludźmi uchodzącymi za organizatorów i nieoficjalnych przywódców
7 dghe, 14 sierpnia 1990.
W.A. Kozłow, Massowyje biesporiadki…, s. 157.
42 Ibidem, s. 158.
43 R. i Ż. Miedwiediew, Nieznany Stalin, Katowice 2006, s. 155–156.
44 „Nie dopustim kritiki Stalina”. Sobytia w Gruzii: mart 1956, „Istocznik” 1995, nr 6.
45 Por. SSUSA, f. 6, d. 159, Telegram Inauriego do Sierowa, 7 III 1956, k. 4.
46 SSUSA, f. 6, d. 159, k. 29.
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demonstrantów. 6 marca na polecenie gruzińskiego Biura Politycznego delegacja organizacji partyjnej Tbilisi spotkała się z „organizatorami” na demonstracji pod pomnikiem Stalina i uzgodniła z nimi, że zebrani ludzie nie wyjdą
poza teren wokół monumentu47.
Według protokołów Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPG w marcu pierwsze posiedzenie gruzińskiego kierownictwa odbyło się 6 marca, kiedy zwołano specjalną sesję celem przedyskutowania wydarzeń z ostatnich dni w Tbilisi i innych miastach republiki. Na sesji tej postanowiono „wezwać niezwłocznie czołowych działaczy partii i Komsomołu, a także urzędników z MSW i KGB celem przekazania im stosownych instrukcji”48. Na
kolejnym posiedzeniu zwołanym 8 marca zaaprobowano omówione poniżej ustępstwa49. Tak więc gruzińscy przywódcy śledzili wydarzenia, ale aż do 8 marca nie zdecydowali się na bezpośrednie działania. Do 9 marca nie zajęli
oficjalnego stanowiska ani nie ogłosili publicznie żadnych zaleceń. Tego samego dnia, w którym spotkało się Biuro
Polityczne KPG, czyli 8 marca, sprawa Gruzji stanęła na posiedzeniu prezydium Komitetu Centralnego w Moskwie, na którym najwyższe kierownictwo KPZR poddało jednoznacznej krytyce bierność gruzińskich towarzyszy50: „Mżawanadze zaspał” – powiedział Mołotow; „Zrobił z siebie głupka” – powiedział Kaganowicz; „To pech.
Mżawanadze stracił głowę” – dodał Mołotow.
W późniejszych godzinach Mżawanadze i jego współpracownicy poprosili tych, których uważali za organizatorów demonstracji, o informacje i próbę zapanowania nad sytuacją w kraju. Według raportów z przesłuchań KGB
8 marca sekretarz gruzińskiego KC Michaił Gieorgadze zaprosił dziesięcioosobową „delegację” protestujących do
Komitetu Centralnego na spotkanie z I sekretarzem partii51. Mżawanadze przyjął ją i poprosił o przedstawienie
żądań. Zapowiedział, że „postulaty społeczeństwa będą spełnione” i poprosił delegatów, by poinformowali o tym
zgromadzonych. Zanim delegaci opuścili gmach, sekretarz KC Mczedliszwili poprosił ich, by nazajutrz (9 marca)
przyszli pod pomnik Stalina przed rozpoczęciem demonstracji, aby „utrzymać porządek”52.
9 marca o 10.00 Mżawanadze, Gieorgadze i Mczedliszwili „wyszli na podium” pod pomnikiem Stalina i przemówili do zgromadzonych, zapowiadając ustępstwa: w lokalnej prasie ukażą się artykuły o Stalinie, a jeszcze dziś
o godzinie 13.00 we wszystkich urzędach i fabrykach odbędą się uroczystości upamiętniające. Przez półtorej godziny tłum spokojnie słuchał przemówień, ale mimo próśb nie rozszedł się po ich zakończeniu. Kierownictwo
ponownie zaapelowało do dziesięciu „delegatów”, prosząc o przywrócenie porządku. Ale wtedy jeden z nich,
Konstantin Ciciszwili, wezwał zgromadzonych, by zarekwirowali ciężarówki i dołączyli do demonstracji w Gori.
Został potem oskarżony o próbę zaognienia sytuacji, lecz podczas przesłuchania bronił się, twierdząc, że chciał w
ten sposób pomóc rozproszyć tłum53.
Wieczorem 9 marca podjęte przez kierownictwo próby odzyskania kontroli nad sytuacją i pokierowania biegiem
wydarzeń drogą ustępstw i współpracy wydawały się więc daremne. W opinii dowódcy oddziałów ochrony pogranicza Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Bannycha w Tbilisi zapanował chaos i kompletna anarchia.
Wszystkie środki transportu – samochody i ciężarówki, autobusy, trolejbusy – znalazły się w rękach tłumu. Auta
jeździły po mieście i nieustannie trąbiły. Demonstranci postawili ultimatum – domagali się ustąpienia rządu w
Tbilisi. Ludzie są niezadowoleni z obecnego kierownictwa54.
W notatce przesłanej 9 marca z garnizonu w Tbilisi do KGB czytamy wprawdzie: „Na polecenie rządu Republiki Gruzji wojsko przejmie kontrolę nad strategicznymi obiektami w mieście”, jednak wydaje się, że decyzja o

S. Nozadze, 1956 tragikuli 9 marti…, s. 7.
Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 37, k. 4.
49 Ibidem, k. 5.
50 Archiwy Kriemla. Priezydium CK KPSS 1954–1964, t. 1: Czernowyje protokolnyje zapisi zasiedanij. Stienogramy, red. A.A. Fursenko, Moskwa 2004,
s. 111–112.
51 Pięciu z nich należało do grupy, która zaapelowała do marszałka Zhu De, dowódcy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i wiceprzewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, który składał właśnie Tbilisi wizytę oficjalną.
52 SSUSA, f. 6, d. 375-56, s. 24–25.
53 Ibidem, k. 26–27.
54 Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej (Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj Fiedieracyi), f. P-9401, o. 1, d. 4442, k. 183.
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użyciu wojska zapadła w Moskwie55. Kiedy na ulicach pojawiły się radzieckie oddziały, wrogość tłumu wzrosła –
ludzie zaczęli obrzucać pojazdy wojskowe kamieniami i kijami56.
Zamieszanie w najwyższym kierownictwie partii i ambiwalentne reakcje na wydarzenia marcowe mogły być po
części skutkiem podziałów w gruzińskim kierownictwie. W Gruzji, jak w pozostałych republikach związkowych
ZSRR, kierownictwo opierało się głównie na biegnących z góry na dół sieciach klientelizmu. Ostatnie lata epoki
stalinowskiej i bezpośrednio następne nadszarpnęły te sieci w Gruzji. W 1951 r. protegowani ówczesnego I sekretarza Kandida Czarkwianiego i Ławrientija Berii zostali zaatakowani jako odprysk tzw. sprawy mingrelskiej57; na
czołowych stanowiskach zastąpili ich protegowani Akaki Mgeladzego, który wspierał własnych klientów, podczas
gdy I sekretarz partii w Abchazji był prawdopodobnie klientem samego Stalina. Sieć Mgeladzego rozpadła się po
śmierci Stalina wiosną 1953 r., kiedy po władzę sięgnął Beria, a jej członkowie nie doczekali się rehabilitacji58.
Protegowani Berii, zwłaszcza zajmujący wysokie stanowiska, popadli w niełaskę i zostali odsunięci po jego aresztowaniu w czerwcu 1953 roku. Główny klient Berii w Gruzji, I sekretarz Aleksandre Mircchulawa, został zdjęty ze
stanowiska i zastąpiony przez długoletniego klienta Chruszczowa Mżawanadzego59. Wiosną 1956 Mżawanadze,
traktowany z tej racji w Gruzji jako outsider, próbował nadal budować własną sieć klientów i struktury władzy.
Ówczesne gruzińskie kierownictwo mogło czuć się więc zalęknione i szczególnie uzależnione od centralnego kierownictwa w Moskwie60.
W tej sytuacji wielu członków aparatu partyjno-państwowego średniego i niższego szczebla poczuło, że zagrożona jest ich przyszłość. Biorąc pod uwagę poprzednie polityczne przetasowania, ludzie ci mieli prawo się obawiać,
że atak na Stalina oznacza koniec ich kariery i usunięcie ze stanowisk z uwagi na związki z poprzednimi nieformalnymi strukturami władzy. W oczach I sekretarza Mżawanadze i reszty gruzińskiego kierownictwa było to ważne
grono potencjalnych zwolenników, z którymi musieli obchodzić się ostrożnie.
Dlatego najdalej idący wniosek, jaki można sformułować na podstawie dostępnych materiałów, jest taki, że
gruzińskie kierownictwo zachowało się biernie, nie zahamowało demonstracji, a potem śledziło uważnie bieg wydarzeń, starając się, by mieściły się one w dopuszczalnych granicach. Jedną z przyczyn była próba obniżenia statusu
Gruzji przez Moskwę, inną – potrzeba odwołania się do ważnej grupy, jaką byli młodzi działacze średniego i
niższego szczebla, a przynajmniej niezrażania ich do siebie. 9 marca kierownictwo zdawało się już nie panować
nad wydarzeniami. Słabe i pozbawione autorytetu zmuszone było ustąpić przed moskiewską centralą i zgodzić się
na wejście do akcji wojsk radzieckich.
Z protokołów gruzińskiego Politbiura wynika, że nadzwyczajne posiedzenie tego grona zwołano na godzinę
3.30 nad ranem 10 marca, kiedy wojsko kończyło operację rozpraszania demonstracji. Na posiedzeniu zdecydowano, że od godziny 7.00 we wszystkich instytucjach i zakładach w Tbilisi odbywać się będą zebrania partyjne
mające na celu „potępienie prowokatorów, elementy antyradzieckie i chuliganów” oraz wdrożenie linii partii. Wydano też polecenie, by „w każdym rejonie miasta utrzymywać w gotowości co najmniej 2 tys. komunistów, którzy

55 Kozłow cytuje następującą relację: „Kiedy o 22.25 minister spraw wewnętrznych Dudorow poinformował sekretarza Komitetu Centralnego Aristowa o rosnącym napięciu w mieście, a ten poinformował o tym innego sekretarza Komitetu Centralnego Michaiła Susłowa,
okazało się, że ten ostatni »o wszystkim wiedział«, a dowódca Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego Fiediukinski »już dostał wszystkie potrzebne instrukcje«. Ostatecznie Moskwa zdecydowała posłać wojsko” (W.A. Kozłow, Massowyje biesporiadki…, s. 171). Także Eduard Szewardnadze mówił w wywiadzie, że Mżawanadze nie mógł sam podjąć takiej decyzji, więc rozkaz musiał przyjść z Moskwy (Wywiad dla
autora, Tbilisi, 1 VII 2008). Należy jednak dodać, że według protokołu posiedzenia prezydium w Moskwie 8 marca Susłow powiedział:
„Mżawanadze prosi o czołgi” (Archiwy Kriemla…, s. 112).
56 SSUSA, f. 6, d. 159, k. 17.
57 Była to sprawa sfabrykowana w latach 1951–1952 przez Stalina. Mingrelia (po gruzińsku Samegrelo) to region w zachodniej Gruzji, wywodził się stąd Ławrientij Beria. Protegowani przez niego Mingrelowie zostali aresztowani pod zarzutem korupcji i odchylenia burżuazyjnonacjonalistycznego.
58 C. Fairbanks, Clientalism and Higher Politics in Georgia, 1948–53 [w:] Transcaucasia: Nationalism and Social Change, red. R.G. Suny, Ann Arbor
1983. Mgeladze spędził resztę życia jako dyrektor sowchozu w gruzińskim obwodzie Kareli.
59 W przeszłości Mżawanadze był komisarzem politycznym, a potem generałem w armii radzieckiej, współpracował z Chruszczowem na
Ukrainie, robiąc karierę polityczną poza Gruzją, głównie w Charkowie, Kijowie i zakarpackich okręgach wojskowych.
60 Wywiad autora z Eduardem Szewardnadze, Tbilisi, 1 VII 2008.
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w razie potrzeby zaprowadzą porządek”61. Ministrowi edukacji Gruzji i rektorom wyższych uczelni polecono relegowanie wszystkich studentów, którzy opuścili zajęcia bez usprawiedliwienia 62 . Interwencja wojsk radzieckich
znacznie ograniczyła możliwości gruzińskiego kierownictwa, w pewnym sensie ułatwiając mu wybór, jednak decyzje podjęte 10 marca na posiedzeniu Politbiura dowodzą, że gruzińskie władze mogły podjąć zdecydowane kroki
w celu stłumienia demonstracji znacznie wcześniej niż wieczorem 9 marca63.
Stanowi to przynajmniej pośredni dowód na to, że niepokój spowodowany degradacją Gruzińskiej SRR był nie
bez znaczenia dla gruzińskich elit. Poziom motywacji zależał w jakiejś mierze od miejsca w strukturze społecznej.
Dla gorzej wykształconych demonstrantów, rekrutujących się z klasy robotniczej i sektora rolnego, a także dla
wielu weteranów wojennych dostatecznym powodem do oburzenia był zapewne sam fakt potępienia Wielkiego
Przywódcy. Na decyzji innych uczestników demonstracji zaważyło prawdopodobnie to, że po raz pierwszy w życiu
mogli powiedzieć publicznie, co myślą. Część upośledzonej społecznie młodzieży miała okazję dać upust frustracji
spowodowanej sytuacją życiową. Jednak nie ulega wątpliwości, że młodzi członkowie partii i inteligenci mieli autentyczne poczucie, iż po śmierci Stalina w roku 1953 status Gruzji obniżył się, a wraz z tym skurczyły się szanse
na zdobycie wykształcenia i pracy. Przez wielu przedstawicieli tych grup społecznych polityka destalinizacji prowadzona przez Moskwę musiała być postrzegana jako zapowiedź dalszej degradacji.
Przedstawiona interpretacja rzuca pewne światło na skomplikowany problem, jakim jest miejsce Stalina w tożsamości i mentalności Gruzinów w roku 1956 i dziś. Oferuje bardziej zniuansowaną odpowiedź na pytanie, dlaczego Gruzini poczuli się aż tak pokrzywdzeni destalinizacją i jakoś wyjaśnia paradoks: najgoręcej protestowały te
grupy społeczne, zwłaszcza inteligencja, które najbardziej ucierpiały pod rządami Stalina, zarówno osobiście, jak i
w sensie doświadczeń krewnych, przyjaciół i znajomych. Interpretacja ta pozwala też zrozumieć głębsze motywy
młodych ludzi z kręgów inteligenckich i nomenklaturowych, którym wydarzenia marca 1956 r. pozwoliły po raz
pierwszy zasmakować nacjonalistycznej retoryki, a w przyszłych dekadach stać się podporą gruzińskiego radykalnonacjonalistycznego ruchu opozycyjnego64.
Jest to też dość mocny argument wspierający interpretację wydarzeń marcowych, wedle której gruzińscy przywódcy swą bierną w najlepszym razie postawą dopuścili do wybuchu protestów, po czym zrozumieli, że 9 marca
pod koniec dnia stracili kontrolę nad sytuacją. Nie ma dowodów na to, że owo pasywne przyzwolenie było próbą
wywarcia presji na moskiewską centralę, jednak wyjaśnienie to wydaje się co najmniej dopuszczalne, zwłaszcza w
połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak rozbieżności w łonie gruzińskiego kierownictwa i chęć niezrażania
tych, którzy musieli uchodzić w jego oczach za ważny odłam społeczeństwa.
Nie jest szczególnie zaskakujące to, że ostatecznie Moskwa zdecydowała się rozproszyć siłą demonstracje 9 i
10 marca w Tbilisi. Niepokój reżimu wzbudził precedens, jakim były masowy protest w stolicy republiki związkowej, a zwłaszcza jego nacjonalistyczne podłoże. Władze centralne wysłały wojsko, które brutalnie rozproszyło
demonstrantów, obarczając zarazem winą tajemniczych „chuliganów i prowokatorów” oraz w mniejszym stopniu
lokalne organizacje partyjne, zwłaszcza w szkołach i uniwersytetach, a także Komsomoł, za błędy w „pracy ideowej” i niewłaściwe „wyjaśnianie linii partii” co do zagrożeń związanych z kultem jednostki. Nacjonalistyczny wydźwięk demonstracji był w miarę możności bagatelizowany i klasyfikowany jako nieuzasadniony podziw dla Stalina,

Partarchiw CK KPG, f. 14, o. 31, d. 37, s. 5.
Ibidem. Wysłany do Moskwy w maju 1956 r. telegram szefa gruzińskiego KGB Inauriego opisuje szczegółowo działania mające zapobiec
ponownym demonstracjom zaplanowanym na 24 III 1956, m.in. utworzenie patroli złożonych z działaczy partii i Komsomołu, wzmocnienie
sił policyjnych, utworzenie posterunków kontrolnych dla zahamowania „napływu ludności” do Tbilisi i Gori, wreszcie mobilizację „aparatu
agenturalnego” i wykorzenienie „szerzących plotki” „wrogich elementów” (SSUSA, f. 6, d. 159, k. 23–24).
63 W wywiadzie dla autora (Tbilisi, 1 VII 2008) Eduard Szewardnadze powiedział, że jego zdaniem gdyby Mżawanadze od początku wykazał
więcej inicjatywy, zwracając się do demonstrantów i uspokajając nastroje, możliwe byłoby bardziej pokojowe rozwiązanie powstałej sytuacji.
Miał też wrażenie, że gdyby Mżawanadze mówił lepiej po gruzińsku, łatwiej byłoby mu dotrzeć do społeczeństwa. Dodał, że on sam, jako
ówczesny przewodniczący Komsomołu w Kutaisi, przemawiał wtedy do demonstrantów pięć razy, co według niego miało zasadnicze znaczenie dla znalezienia w tym mieście pokojowego rozwiązania.
64 W.A. Kozłow, Massowyje biesporiadki…, s. 179–182.
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zmanipulowany następnie przez „prowokatorów”65. Jak się jednak wydaje, właśnie te nacjonalistyczne wątki protestu poważnie zaniepokoiły centralne kierownictwo w Moskwie, które wkrótce po brutalnej rozprawie (i wbrew
ostremu tonowi dekretu z 10 lipca) poszło na ustępstwa wobec Gruzji. Zrezygnowano z czystki w kierownictwie
partii i prób obciążenia odpowiedzialnością konkretnych przywódców66. Wprost przeciwnie, w następnych latach
gruzińskie elity cieszyły się większą niż wcześniej swobodą w zakresie polityki personalnej i większą wolnością w
dziedzinie kultury67. Większość aresztowanych uczestników protestów wkrótce po cichu zwolniono. Tuż po wydarzeniach marcowych zwyczajem stało się mianowanie rdzennych Rosjan na stanowisko drugiego sekretarza partii, co mogło być odpowiedzią na te wydarzenia. Jednak praktyka ta była częścią polityki ekipy Chruszczowa wobec
wszystkich republik związkowych. Zresztą rosyjscy drudzy sekretarze okazywali się bardziej lojalni wobec gruzińskiego kierownictwa niż wobec centrali w Moskwie68.
Tak więc bez względu na rolę, jaką de facto odegrało gruzińskie kierownictwo w mobilizowaniu nacjonalistycznych nastrojów i poparcia społecznego podczas wydarzeń marca 1956 roku w reakcji na degradację republiki,
wydaje się, że w ostatecznym rozrachunku poprawiły one status Gruzji. Po roku 1956 wypadła ona oczywiście z
kategorii „awansujących faworytów”, a reżim dokładał wszelkich starań, by udowodnić, że nie faworyzuje już Gruzinów69, jednak Gruzińska SRR nie została zdegradowana do Laitinowskiego statusu „kolonialnego”. Jej położenie
bardziej przypominało to, co Laitin określał mianem statusu „integralnego” i przypisywał republikom bałtyckim.
Tamtejsze elity miały ograniczone możliwości w centrum, a zarazem stosunkowo wolną rękę w zakresie polityki
personalnej, kulturalnej i wewnętrznej u siebie – dopóki słały do centrali stosowne raporty i ograniczały do minimum przejawy nacjonalizmu, zachowując „instytucjonalne panowanie” na własnym terenie70.
Bez względu wreszcie na to, czy podczas wydarzeń roku 1956 gruzińskie kierownictwo faktycznie brało udział
w mobilizowaniu protestów, ostateczna nauka, jaką z nich wyciągnęło, była taka, że w relacjach z Moskwą mobilizacja tego typu może okazać się nader skutecznym sposobem osiągania określonych celów. Choć nie jest pewne,
czy doszło do tego w roku 1956, w późniejszym okresie gruzińskie elity – i elity polityczne innych republik – coraz
jawniej sięgały w relacjach z centralą po ten instrument, osiągając wymierne korzyści, m.in. w kwietniu 1978 r.,
kiedy doszło do protestów przeciwko zmianie statusu języka gruzińskiego w nowej konstytucji, a także pod koniec
lat osiemdziesiątych, w czasach pierestrojki, zarówno w Gruzji, jak i innych republikach ZSRR.
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Wyrok za tłumaczenie. Sprawa Anny Rudzińskiej
The judgment for the translation. The case of Anna Rudzińska
Abstract
In 1960, Jerzy Giedroyc, editor-in-chief of “Culture”, turned to Anna Rudzińska asking for help in the translation
of English-language books in exile sociologist Felix Gross. Rudzińska worked in the library of the Faculty of
Philosophy, University of Warsaw, at the same time was head of the office in the Polish Sociological Society. The
summer of 1961 the prosecutor’s office opened an investigation into the translation, and SB founded bugged the
apartment Rudzińska. During the revision of the officers they found the Gross’es book and a few pages of the
translation, and Rudzińska was temporarily arrested. In February 1962, the court sentenced her to one year in
prison for going to translate scientific books eminent sociologist. For good conduct she was conditionally released
in June 1962 year.
Keywords – case of Anna Rudzińska, SB, Polish opposition

5 lutego 1962 roku przed Sądem Wojewódzkim dla m. st. Warszawy rozpoczął się proces Anny Rudzińskiej.
Wiceprokurator Aleksander Piotrowski z Prokuratury Wojewódzkiej zarzucał jej, że przechowywała w celu
rozpowszechniania książkę Feliksa Grossa The Seizure of Political Power in a Century of Revolutions (O przechwyceniu władzy
politycznej w stuleciu rewolucji), dokonała przekładu części tej książki na język polski, następnie przetłumaczony
fragment wysłała do Francji w celu dalszego rozpowszechniania. W ocenie prokuratora książka Grossa zawierała
„fałszywe wiadomości o państwach obozu socjalistycznego, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa
Polskiego”. Po trwającym trzy dni procesie Rudzińska została skazana na jeden rok więzienia1.
Oskarżona (rocznik 1919) jesienią 1956 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 1958 roku przez pewien czas pracowała równocześnie jako sekretarka
w Polskim Towarzystwie Socjologicznym (z pracy w bibliotece zrezygnowała w kwietniu 1961 roku). W roku 1957,
w wieku 38 lat, wstąpiła również na drugi rok socjologii. Wcześniej, w latach 1949-1952, ukończyła trzyletnie
studium nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Wieczorami dorabiała przepisywaniem na maszynie,
gdyż po rozstaniu z mężem, znanym kompozytorem Witoldem Rudzińskim, sama wychowywała dwoje
małoletnich dzieci. Na początku roku 1958 zaangażowała się w działalność Klubu Krzywego Koła, gdzie pełniła
społecznie funkcję sekretarki. Poznała wówczas wiele osób ze środowiska warszawskiej inteligencji: Pawła
Jasienicę, Zbigniewa Herberta, Witolda Jedlickiego, Jana Józefa Lipskiego, Aleksandra Małachowskiego, Stefana
1 T. Bochwic, Losy mojej Mamy [w:] A. Rudzińska, O moją Polskę, wstęp i oprac. T. Bochwic, Warszawa 2011, s. 42–43 (wyd. 1: 2003). W
nagranym w 1990 r. wspomnieniu Rudzińska błędnie podaje, że jej proces rozpoczął się 4 lutego 1962 r., zob. A. Rudzińska, O moją Polskę,
s. 162 (pierwodruk: A. Rudzińska, Sprawa „Kultury” paryskiej, „Kultura” 1999, nr 7/8, s. 169-186). Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
[dalej: AIPN], 0330/289, t. 1, Akt oskarżenia przeciwko A. Rudzińskiej, 13 XII 1961 r.
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Nowaka, Jana Olszewskiego, Wojciecha Ziembińskiego. Na początku grudnia 1959 roku wyjechała na półroczne
stypendium na uniwersytecie w Nancy. Do Polski wróciła w końcu lipca następnego roku2.
Przed wyjazdem do Francji Janusz Krajewski, kierownik Biblioteki Wydziału Filozoficznego, poprosił
Rudzińską, aby starała się skontaktować z Jerzym Giedroyciem. Liczył, że w ten sposób uda się zdobyć dla
biblioteki niedostępne w kraju książki wydane przez Instytut Literacki oraz brakujące numery „Kultury”. Rudzińska
poznała Giedroycia, gdy na przełomie grudnia i stycznia przebywała w Paryżu u swojej kuzynki Marii (Maryli)
Zaleskiej. Zadzwoniła do Maisons-Laffitte, a następnie spotkała się z Giedroyciem w jednej z paryskich kawiarni.
Redaktor „Kultury” interesował się stanem nauki w Polsce, pytał o prace krajowych socjologów. Rudzińska
przekazała mu wykaz brakujących numerów „Kultury” w Bibliotece Wydziału Filozoficznego. Giedroyc obiecał
jej dostarczyć te egzemplarze. Przysyłał też Rudzińskiej do Nancy najnowsze numery paryskiego miesięcznika.
Ponownie spotkali się w Paryżu podczas świąt wielkanocnych i dwukrotnie w czasie wakacji.
Podczas ostatniego spotkania w połowie lipca 1960 roku Giedroyc przywiózł kilkanaście starych numerów
„Kultury” oraz książki wydane przez Instytut Literacki. Rudzińska przekazywała mu natomiast książki i
czasopisma, które przysyłali jej znajomi z kraju. Wyjeżdżając z Francji wzięła ze sobą wydawnictwa, które
otrzymała od Giedroycia. Na szczęście na lotnisku jej bagaż nie wzbudził podejrzeń. Po przyjeździe do kraju
przekazała je do Biblioteki Wydziału Filozoficznego. Giedroyc miał nadzieję, że w drodze wymiany z biblioteką
będzie mógł otrzymywać ukazujące się w kraju książki i czasopisma z zakresu filozofii oraz socjologii. Rudzińska
poinformowała o propozycji swojego szefa, który rozmawiał na ten temat z prof. Adamem Schaffem, znanym
marksistowskim filozofem i członkiem KC PZPR. Schaff kategorycznie zabronił jednak jakiejkolwiek wymiany z
„Kulturą”. Próba zalegalizowania kontaktów między uniwersytecką biblioteką a emigracyjnym wydawnictwem
skończyła się niepowodzeniem. Po powrocie do kraju Rudzińska korespondencyjnie informowała również
Giedroycia o sytuacji w warszawskim środowisku intelektualnym i naukowym3.
Na początku października 1960 roku Giedroyc zwrócił się do niej z prośbą o pomoc w sprawie przekładu
książki Grossa The Seizure of Political Power. Giedroyc szukał tłumacza, który byłby obeznany z polską terminologią
socjologiczną. Podkreślił, że sprawa jest bardzo pilna. W końcu października z niecierpliwością dopytywał się o
wiadomości w sprawie tłumaczenia4.
Kilka dni później Rudzińska zawiadomiła Giedroycia, że tłumacze się znaleźli. Były to dwie osoby
(socjologowie), które w tym charakterze pracowały dla Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Rudzińska nie
ujawniła w liście ich nazwisk (najprawdopodobniej chodziło o jej przyjaciółki Janinę Frentzel i Zofię Kowalską).
O sprawie telefonicznie zawiadomiła natomiast swoją kuzynkę w Paryżu, która o szczegółach miała poinformować
Giedroycia. Nad poprawnością polskiej terminologii socjologicznej czuwać miał dr Adam Podgórecki, socjolog i
prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym liście Rudzińska dodała, że prof. Schaff zakazał bibliotece
wymiany książek oraz utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z „Kulturą”5.
Wiadomość o znalezieniu tłumaczy bardzo ucieszyła Giedroycia, który swoim zwyczajem dopytywał kiedy będzie
mógł dostać gotowy maszynopis. Zapowiadał, że książkę Grossa i pieniądze na tłumaczenie wyśle przez PKO za
pośrednictwem paryskiej kuzynki Rudzińskiej. Zaproponował jej również, aby ignorując zakaz Schaffa sama
kupowała dla niego książki i wysyłała je do Paryża6.
AIPN, 0330/289, t. 3, Protokół przesłuchania A. Rudzińskiej, 11 IX 1961 r. Więcej informacji biograficznych zob. T. Bochwic, Losy…, s.
13-42.
3 AIPN, 0330/289, t. 1, Notatka służbowa z rozpytania A. Rudzińskiej, 5 IX 1961 r.; AIPN, 0330/289, t. 3, Protokół przesłuchania A.
Rudzińskiej, 11 IX 1961 r. Zob. też: A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 155.
4 Korespondencja Giedroycia z Rudzińską z 1960 i 1961 r. w: A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 139-154 (listy Giedroycia z 4 i 27 X 1960 r.,
zob. ibidem, s. 144–145). W grudniu 1959 r. Giedroyc tłumaczenie książki Grossa zaproponował Jerzemu Stempowskiemu,
współpracownikowi „Kultury”, mieszkającemu w szwajcarskim Bernie. Stempowski przyjął ofertę, jednak po kilku miesiącach pracy nad
przekładem zrezygnował z tłumaczenia ze względu na hermetyczny język socjologiczny i problemy z polską terminologią. W końcu września
1960 r. radził Giedroyciowi, aby szukał tłumacza wśród młodych socjologów w Polsce, zob. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946–1969,
cz. 2, wybór i oprac. A.S. Kowalczyk, Warszawa 1998, s. 106, 122, 129–136; M. Ptasińska-Wójcik, Z dziejów Biblioteki „Kultury” 1946–1966,
Warszawa 2006, s. 301–302.
5 A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 146 (list Rudzińskiej z 2 XI 1960 r.).
6 Ibidem, s. 146–147 (listy Giedroycia z listopada i 27 XI 1960 r.). Książki zakupione dla „Kultury” Rudzińska wysyła na zmianę na adres M.
Zaleskiej i Z. Hertz, najbliższej współpracowniczki Giedroycia. Aby nie zwrócić uwagi na przesyłki starała się jednorazowo wysyłać nie
więcej niż dwie książki (list z 19 IV 1961 r. do Giedroycia), zob. ibidem, s. 151. Na pokrycie kosztów zakupu książek Giedroyc dwukrotnie
2
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Na początku grudnia Giedroyc dopytywał się Rudzińskiej czy dostała już książkę Grossa. Ponieważ pierwsza
przesyłka nie dotarła do adresatki, wysłał książkę po raz drugi. Redaktor „dociskał” też Rudzińską w sprawie
terminu tłumaczenia. Aby zmylić ewentualne podejrzenia Służby Bezpieczeństwa co do zamiaru wydania pracy
Grossa przez „Kulturę”, dodał: „O ile się orientuje wydawcy zależy na pośpiechu”. Trzy tygodnie później
zaniepokojony brakiem wiadomości od Rudzińskiej ponownie dopytywał się, czy dostała już książkę Grossa i jak
wygląda sprawa przekładu7.
W końcu stycznia 1961 roku kolejny raz ponaglał ją w sprawie tłumaczenia: „Bardzo mi się zaczyna spieszyć z
tłumaczeniem i chciałbym tekst dostarczyć możliwie najszybciej. Kładę to Pani na sercu. No i liczę, że przekład
będzie dobry”8.
Kilkanaście dni później Rudzińska w liście do Giedroycia lapidarnie stwierdziła, iż „tłumaczenie idzie”. Dodała,
że zdobyła trzeci egzemplarz książki Grossa. Dziękowała też za przesyłkę rocznika 1960 (chodziło o rocznik
„Kultury”). W liście z 19 kwietnia 1961 roku informowała, że wcześniej wysłała już część tłumaczenia Grossa9.
Na początku czerwca Rudzińska zawiadomiła Giedroycia, że „tłumaczenie będzie za jakiś miesiąc”. Kamuflując
kontakt z redaktorem list zatytułowała w liczbie mnogiej: „Drodzy moi!”. Kilka dni później dodała, że latem ma
do niej przyjechać kuzynka z Paryża. Sugerowała, aby redaktor dał jej książki wydane przez Instytut Literacki i
najnowszy numer „Kultury”: „tu wszyscy bardzo [na nie] czekamy”. Sto stron tłumaczenia zamierzała przekazać
za pośrednictwem Piotra Wandycza, emigracyjnego historyka i współpracownika „Kultury”, którego poznała w
Warszawie. Zapłaciła też zaliczkę za tłumaczenie (3 tys. zł). W tym celu pożyczyła pieniądze od Jasienicy10.
Korespondencję Rudzińskiej z Giedroyciem od początku kontrolowała „bezpieka”. Już pierwsza kartka
pocztowa, którą Rudzińska wysłała w sierpniu 1960 roku trafiła w ręce SB. Po powrocie ze stypendium we Francji
pisała m.in.: „Dojechałam znakomicie. Janusz Kr[ajewski] bardzo dziękuje za pamięć i przesyłkę. Jestem na głuchej
wsi i od 1 IX zabieram się do normalnej pracy”. Pocztówkę z wakacji nieopatrznie wysłała na nazwisko i adres
redaktora „Kultury”, co musiało zwrócić uwagę SB. Podpisała się też własnym nazwiskiem11.
Również co najmniej jeden z „listonoszy” redaktora, znany pisarz i publicysta historyczny Olgierd Terlecki czyli
TW „Rudnicki”, „Lachowicz”, był równocześnie „wtyczką” SB. Ze względów bezpieczeństwa redaktor „Kultury”
nie wysyłał listów bezpośrednio na adres Rudzińskiej, ale dawał je różnym osobom wracającym do Polski, a te
wrzucały je do skrzynek pocztowych w Krakowie lub Warszawie, jako listy krajowe. Mimo ostrożności Giedroycia
SB wpadła jednak na trop jego kontaktów z Rudzińską. Instytut Literacki, jako wrogi ośrodek, niejako z urzędu
znajdował się na celowniku komunistycznego aparatu represji. Sprawę obiektową na „Kulturę” prowadził Wydział
IV Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych12.
Jak wynika z dokumentów, 7 lipca 1961 roku Departament III zawiadomił Biuro Śledcze MSW, że na adres
Rudzińskiej kierowana jest „wroga” korespondencja z „Kultury”. W związku z tym starszy oficer śledczy Zbigniew
Pudysz wszczął dochodzenie w sprawie wysyłania za granicę i nadsyłania zza granicy informacji mogących
wyrządzić „istotną szkodę” interesom państwa. Wystąpił też z formalnym wnioskiem do prokuratury o wydanie
postanowienia na zajęcie korespondencji wychodzącej i przychodzącej na adres Rudzińskiej. Faktycznie SB już
znacznie wcześniej przejęła kilka listów Giedroycia do Rudzińskiej. Z dotychczasowych ustaleń wynikało, iż po
powrocie ze stypendium we Francji Rudzińska utrzymywała korespondencyjny kontakt z Giedroyciem,
przesłał Rudzińskiej pieniądze przez PKO za pośrednictwem jej paryskiej kuzynki. Łącznie 128 dolarów. Równowartość tej kwoty
Rudzińska mogła wypłacić w złotówkach, zob. ibidem, s. 155.
7 A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 148–149 (listy Giedroycia z 5 i 27 XII 1960 r.).
8 Ibidem, s. 149 (list Giedroycia z 24 I 1961 r.).
9 Ibidem, s. 151 (listy Rudzińskiej z 7 II i 19 IV 1961 r.).
10 Ibidem, s. 152–153 (listy Rudzińskiej z 1 VI i niedatowany z 1961 r.).
11 AIPN, 0330/289, t. 4, Fotokopia kartki pocztowej wysłanej przez Rudzińską do Giedroycia.
12 AIPN, 0330/289, t. 1, Odpisy kilku listów Giedroycia i Rudzińskiej z lat 1960–1961. Podczas śledztwa Rudzińska zorientowała się, że SB
znała niektóre listy Giedroycia do niej. Po zwolnieniu z więzienia zawiadomiła o tym redaktora „Kultury”, który o sprawie poinformował
również Mieroszewskiego: „Mam nowe informacje na tle procesu Rudzińskiej. Widać z tego, że jakiś nasz kontakt «zasypał». Jej
korespondencja była od dość dawna kontrolowana i fotografowana, i to listy krajowe (często dawałem listy, by były wysyłane z kraju).
Trudno ustalić dziś kto się okazał «wtyczką», ale niemniej musimy być ostrożni coraz bardziej”, zob. Archiwum Instytutu Literackiego w
Maisons-Laffitte [dalej: AIL], List J. Giedroycia do J. Mieroszewskiego z 21 VIII 1962 r. Zob. też: M. Ptasińska-Wójcik, Inwigilacja Instytutu
Literackiego przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach Gomułki [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, pod red. R. Terleckiego,
Warszawa 2005, s. 105–184 (na temat O. Terleckiego zob. m.in. s. 109–110, 123–128, 135, 140–141).
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pośrednicząc w przesyłaniu z kraju różnych materiałów dla „Kultury” oraz załatwianiu spraw dotyczących
pracowników Polskiej Akademii Nauk czy członków Klubu Krzywego Koła (zagraniczne stypendia). SB wiedziała
również, że Rudzińska zajmuje się „jakimś tłumaczeniem” dla Giedroycia za co otrzymała pieniądze za
pośrednictwem PKO. W celu zebrania materiału dowodowego śledczy skoncentrowali się na „legalizacji”
(perlustracji) korespondencji do i od podejrzanej13.
Wobec Rudzińskiej SB podjęła działania, jak wobec groźnego przestępcy. W drugiej połowie lipca i na początku
sierpnia funkcjonariusze Biura „B” (obserwacji zewnętrznej) na zlecenie Departamentu III MSW przez kilka dni
ją inwigilowali. Celem akcji było ustalenie osób, z którymi kontaktowała się „Anita” (pseudonim nadany
Rudzińskiej) oraz jej trybu życia. Podczas obserwacji esbecy wykonali również ponad 30 zdjęć operacyjnych
figurantki14. Począwszy od 11 lipca jej telefon domowy był na podsłuchu. Aż do początku września
funkcjonariusze z Biura „T” MSW (techniki operacyjnej) skrzętnie spisywali rozmowy z obiektu „Ruda”.
Podsłuchy, choć dostarczyły kolejnych informacji o prywatnym życiu Rudzińskiej, nie zawierały materiałów na
temat jej „wrogiej” działalności15. Sprawa stała się jednak naprawdę poważna.
Niebawem funkcjonariusze SB zdobyli kolejne dowody „przestępczej” działalności Rudzińskiej. W końcu lipca
przyjechała do niej kuzynka z Paryża. Gdy 2 września Zaleska wracała pociągiem do Paryża, została zatrzymana
na granicy w Kunowicach pod pretekstem braku wizy tranzytowej przez NRD. Znaleziono przy niej różne
maszynopisy, w tym fragment tłumaczenia książki Grossa. Ponieważ podczas pobytu w Polsce Zaleska zatrzymała
się u Rudzińskiej, funkcjonariusze SB podejrzewali, że to ona była autorką tłumaczenia. Wśród zakwestionowanych
materiałów była również odręcznie napisana kartka, zawierająca rozliczenia płatnicze, co uwiarygodniło
podejrzenia, że Giedroyc przesyłał Rudzińskiej pieniądze. W konsekwencji 4 września w Departamencie III
zapadła decyzja o przeprowadzeniu rewizji w mieszkaniu Rudzińskiej i jej zatrzymaniu16.
Jeszcze tego samego dnia po południu, gdy Rudzińska wracała z pracy, jadąc windą na czwarte piętro do
swojego mieszkania przy Marszałkowskiej zobaczyła stojących na półpiętrze trzech panów z teczkami.
Natychmiast zjechała na dół. Kupiła w kiosku koperty i wysłała do ciotki mieszkającej w Pyrach pod Warszawą
notes z adresami oraz część tłumaczenia książki Grossa, które miała przy sobie. Gdy ponownie wróciła, ledwie
weszła do mieszkania, usłyszała dzwonek do drzwi. Podczas rewizji funkcjonariusze SB znaleźli książkę Grossa i
kilka stron tłumaczenia na język polski oraz korespondencję świadczącą o utrzymywaniu przez nią kontaktów z
redaktorem „Kultury”. W ocenie esbeków książka Grossa zawierała „paszkwile antyradzieckie i antykomunistyczne
o sposobach przechwycenia władzy przez partie komunistyczne”. Wieczorem, po zakończeniu rewizji, Rudzińska
została przewieziona do aresztu Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Przed upływem 48 godzin prokurator
wydał nakaz o jej tymczasowym aresztowaniu, a 7 września została przewieziona do więzienia na Mokotowie17.
Przesłuchiwana 5 września przez por. Pudysza Rudzińska opowiedziała o okolicznościach nawiązania kontaktu
z Giedroyciem podczas pobytu na stypendium we Francji. Stwierdziła też, że od stycznia do maja 1961 roku na
prośbę redaktora „Kultury” wysłała mu około 20 książek z zakresu filozofii, socjologii i historii. Książki kupowała
w księgarni i wysyłała na adres swojej kuzynki w Paryżu, a ta doręczała je redaktorowi „Kultury”. Na zakup książek
Giedroyc przesłał jej za pośrednictwem PKO około 100 dolarów.
AIPN, 0330/289, t. 1, Notatka służbowa dot. dochodzenia w sprawie A. Rudzińskiej, 5 VIII 1961 r. W notatce wspomniano również, że
Rudzińska w przeszłości była wykorzystywana operacyjnie przez KM MO w Warszawie, nie podano jednak żadnych szczegółów. W nowej
sytuacji w Departamencie III rozważano możliwość jej ponownego wykorzystywania operacyjnego. Jak wynika z innych dokumentów w
1952 r. Rudzińska podczas studiów na UW została pozyskana do współpracy pod pseudonimem „Zuzanna”. Do werbunku „bezpieka”
wykorzystała fakt, że w aktach personalnych Rudzińska nie podała informacji o przedwojennej działalności ojca – „sanacyjnego oficera” i
posła BBWR. W okresie współpracy przekazywała informacje na piśmie z terenu UW dotyczące środowisk nauki i kultury, które jednak nie
miały większej wartości operacyjnej. W 1954 r. została wyeliminowana z sieci tw. z uwagi na brak dotarcia do interesujących środowisk.
Wynagradzana pieniężnie lub w inny sposób nie była. W 1958 r. kategorycznie odmówiła współpracy z SB. W listopadzie 1959 r., tuż przed
wyjazdem na stypendium do Francji, kontakt z Rudzińską nawiązał funkcjonariusz Wydziału II (kontrwywiad) KM MO w Warszawie. Po
powrocie Rudzińska złożyła ustną relację z pobytu w Nancy i Paryżu. Twierdziła, że nie zaobserwowała faktów mogących zainteresować
SB ani nie nawiązała ciekawych znajomości, choć wspomniała m.in. o kontakcie z Giedroyciem w celu wymiany książek. Wobec braku
możliwości jej dalszego operacyjnego wykorzystania SB nie podtrzymywał kontaktu z Rudzińską, zob. AIPN, 03330/289, t. 5, Notatka z
opracowana na podstawie teczki personalnej i roboczej b. TW „Zuzanna”, 11 V 1962 r.
14 AIPN, 0330/289, t. 4, Komunikaty w sprawie obserwacji za „Anitą”.
15 Ibidem, Stenogramy podsłuchów telefonicznych z obiektu „Ruda”.
16 AIPN, 0330/289, t. 1, Pismo wicedyrektora Departamentu III płk. S. Morawskiego do dyrektora Biura Śledczego MSW, 4 IX 1961 r.
17 Ibidem, Notatka służbowa dot. A. Rudzińskiej, 7 IX 1961 r.; A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 156.
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Zeznała też, że po powrocie z Francji otrzymała od redaktora około 5-6 listów (w rzeczywistości było ich nieco
więcej, co najmniej 8). Przesyłki nadane były na poczcie w Krakowie lub w Warszawie. W listach Giedroyc prosił
ją o wysłanie rozmaitych książek. W jednym z listów wspomniał też o potrzebie dokonania tłumaczenia z języka
angielskiego na polski pracy Grossa z zakresu socjologii polityki. Rudzińska wyjaśniała, że wraz z Zofią Kowalską
i Janiną Frentzel przetłumaczyły wstęp, I rozdział oraz część II rozdziału książki Grossa. Tekst tłumaczenia został
jednak przez nią rzekomo zniszczony. Giedroyc nie mogąc doczekać się tłumaczenia skorzystał z wyjazdu do
Polski Zaleskiej, której wręczył tłumaczenie III i IV części książki. Paryska kuzynka Rudzińskiej przy jej pomocy
miała dokonać weryfikacji tekstu. Rudzińska twierdziła, że nie znalazła jednak nikogo, kto by sprawdził
tłumaczenie. W tej sytuacji kuzynka wracając do Francji zabrała maszynopis ze sobą. Oświadczyła też, że
zarekwirowaną podczas rewizji książkę Grossa pożyczyła od jednego z pracowników Wydziału Filozoficznego,
który przywiózł ją ze Stanów Zjednoczonych do swojej pracy naukowej. Na poczekaniu wymyśliła historyjkę, że
wcześniej inny egzemplarz książki Grossa przyniósł ktoś podczas jej nieobecności w mieszkaniu i zostawił
opiekunce do dziecka. Ten egzemplarz miała dać później do tłumaczenia Kowalskiej, która niebawem wyjechała
jednak do USA. Zeznała również, że w Warszawie spotykały się z nią rozmaite osoby przyjeżdżające z zagranicy,
które ustnie przedstawiały jej życzenia Giedroycia, przeważnie dotyczące zakupu konkretnych książek. Wymieniła
Adama Bromkego i Danutę Bieńkowską z Kanady oraz Piotra Wandycza, Danutę Mostwin i Ewę Gierat ze Stanów
Zjednoczonych18.
Śledczy interesowali się również działalnością Klubu Krzywego Koła. 28 września por. Pudysz wypytywał
Rudzińską o klubową kartotekę z adresami, którą podczas rewizji znaleziono w jej mieszkaniu. Podejrzana
wyjaśniała, że kartoteka była jej potrzebna, bo wypisywała zaproszenia na odczyty i spotkania organizowane w
Klubie. Funkcjonariusz chciał się też dowiedzieć, jakie były zasady przyjęcia do Klubu. Dopytywał się także, co
Rudzińska mówiła Giedroyciowi na temat Klubu Krzywego Koła, jakie wydawnictwa otrzymała od redaktora
„Kultury” podczas pobytu we Francji i czy Giedroyc wysyłał jej książki po powrocie do Polski. Według Rudzińskiej
Giedroyc był dobrze zorientowany w działalności Klubu, dlatego nie musiała go szerzej informować na ten temat.
Podkreśliła, że po powrocie do Polski Giedroyc nie przysyłał jej pocztą żadnych książek, natomiast kilka
wydawnictw Instytutu Literackiego przekazał jej za pośrednictwem różnych osób przyjeżdżających z zagranicy do
Polski. Wszystkie książki za wyjątkiem jednej, którą wręczyła w upominku Jasienicy, przekazała do Biblioteki
Wydziału Filozoficznego19.
Podczas kolejnego przesłuchania oficer śledczy Franciszek Orłowicz wypytywał Rudzińską czy Klub Krzywego
Koła ma jakieś archiwum i gdzie się ono znajduje. Ta potwierdziła, że zeszyt ze spisem wygłoszonych odczytów,
regulamin nagrody oraz kartoteka z adresami członków Klubu znajdowała się w jej mieszkaniu. Funkcjonariusze
znaleźli te materiały podczas rewizji. Inne dokumenty znajdowały się u Jana Józefa Lipskiego, sekretarza Klubu
lub w Staromiejskim Domu Kultury, gdzie organizacja miała swoją siedzibę20.
Aby uwiarygodnić swoje zeznania, Rudzińska przyznawała się do spraw znanych SB, albo takich, którym nie
mogła zaprzeczyć. W sprawie tłumaczenia książki Grossa czy rozliczenia finansowego z Giedroyciem jej zeznania
były pokrętne czy wręcz sprzeczne ze sobą. Śledczy próbowali dokładnie rozliczyć pieniądze, które Rudzińska
otrzymała od Giedroycia. Ta wyjaśniała, że 50 dolarów wydała na zakup książek i prenumeratę czasopism.
Natomiast pozostałe 80 dolarów miała zatrzymać dla siebie jako honorarium za tłumaczenie książki Grossa.
Wcześniej twierdziła, że tłumaczenia jednak nie zrobiła. Ponieważ sama słabo znała język angielski, szukała kogoś,
18 AIPN, 0330/289, t. 1, Notatka służbowa z rozpytania A. Rudzińskiej, 5 IX 1961 r.; ibidem, Notatka służbowa dot. A. Rudzińskiej, 7 IX
1961 r. Po latach Rudzińska wspominała, że jako osoba gadatliwa podczas pierwszej rozmowy postanowiła mówić dużo, ale tylko o tym, na
co SB miała dowody, zob. A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 156.
19 AIPN, 0330/289, t. 1, Protokół przesłuchania A. Rudzińskiej, 28 IX 1961 r.
20 6 X 1961 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili rewizję w mieszkaniu J.J. Lipskiego. Znaleźli kartotekę z nazwiskami i adresami członków
KKK oraz dwie teczki zawierające m.in. listy obecności i sprawozdania z posiedzeń Klubu. Zażądali również wydania przez Lipskiego
archiwum „Po prostu” oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością KKK, zob. AIPN, 0330/289, t. 1, Protokół rewizji i zabrania
przedmiotów w mieszkaniu J.J. Lipskiego, 6 X 1961 r. Na temat KKK zob. W. Jedlicki, Klub Krzywego Koła, Paryż 1963 oraz A. Friszke,
Początki Klubu Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne” 2004, z. 149, s. 44–86; P. Ceranka, Sprawa o kryptonimie „Kwadrat”, „Zeszyty Historyczne”
2005, z. 152, s. 86–100; P. Ceranka, Zamkniecie Klubu Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne” 2006, z. 158, s. 72–100; P. Ceranka, Ludzie Klubu
Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne” 2007, z. 159, s. 89–134. Zob. też: Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, pod red. K. Rokickiego,
Warszawa 2012.
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kto by jej pomógł w tłumaczeniu. We wspomnieniu napisanym po latach Rudzińska przyznała, że w rzeczywistości
zapłaciła te pieniądze osobie, która tłumaczyła książkę. Nawet wówczas nie ujawniła jednak jej nazwiska21.
5 października Orłowicz dalej drążył sprawę tłumaczenia. Wypytywał Rudzińską jak doszło do tego, że podjęła
się tłumaczenia książki Grossa. Podejrzana wyjaśniała, że na przełomie października i listopada 1960 roku
otrzymała kartkę w kopercie wysłanej z Krakowa, w której Giedroyc proponował jej przetłumaczenie pracy
Grossa. Tłumaczeniem zajmowała się w wolnych chwilach od początku 1961 roku. W ten sposób do końca
sierpnia przetłumaczyć miała wstęp, I rozdział i część II rozdziału. Choć książkę tłumaczyła na zlecenie
Giedroycia, przekonywała, że sama nie wiedziała, czy zamierza ją wydać „Kultura”, czy też inne wydawnictwo. W
listach redaktor ponaglał ją, aby jak najszybciej zrobić tłumaczenie, gdyż wydawca spieszy się. Twierdziła, że ze
128 dolarów, które otrzymała przez PKO od Giedroycia, około 70 dolarów wydała na wysyłkę książek i
prenumeratę czasopism. Pozostałe pieniądze zatrzymała dla siebie jako honorarium za tłumaczenie. Jeszcze dwa
dni wcześniej zeznała jednak, że na książki i prenumeratę czasopism wydała około 50 dolarów.
Przyznała, że wiosną 1961 roku książkę Grossa dała do tłumaczenia przyjaciółce Janinie Frentzel. Nie
powiedziała jej jednak, że tłumaczenie przeznaczone było dla Giedroycia. W sierpniu 1961 roku Frentzel
przyniosła Rudzińskiej kilka stron tłumaczenia, które ta przekazała swojej kuzynce wracającej do Francji. Gdy 2
września Zaleska wróciła z granicy i powiedziała, że zabrano jej tłumaczenia pracy Grossa, wówczas Rudzińska
wystraszona miała wyrzucić swoje tłumaczenie w całości do pojemnika na śmieci stojącego na podwórku. W ten
sposób główny dowód „przestępstwa” został bezpowrotnie zniszczony. W rzeczywistości Rudzińska wymyśliła tę
historyjkę. Śledczy chyba nie do końca jej uwierzyli, gdyż na protokole przesłuchania dopisano w tym miejscu znak
zapytania. Na pytanie, jaki udział w tłumaczeniu książki Grossa miała Zofia Kowalska, podejrzana stwierdziła, iż
żaden. Zeznała, że niekiedy pytała się tylko Kowalskiej o poszczególne zwroty. Ta nie wiedziała jednak skąd one
pochodzą, rzekomo nie widziała nawet książki Grossa. I tym razem Rudzińska „gubiła się” (celowo?) we własnych
zeznaniach. Podczas zatrzymania powiedziała przecież, że jeden z egzemplarzy książki Grossa dała Kowalskiej do
tłumaczenia22.
Wobec rozbieżności w zeznaniach Rudzińskiej por. Pudysz chciał ostatecznie wyjaśnić, jaki był udział
poszczególnych osób w tłumaczeniu książki Grossa. Rudzińska „winę” wzięła na siebie. W odpowiedzi na pytanie
śledczego 11 października oświadczyła: „W zasadzie tłumaczenia tego dokonałam ja osobiście z tym, że pewnej
pomocy przy tłumaczeniu udzieliła mi Janina Frentzel i Zofia Kowalska”. Wyjaśniała, że Frentzel przetłumaczyła
tylko niewielkie fragmenty, łącznie co najwyżej parę stron. Ponieważ biegle zna angielski, to przede wszystkim
dokonała korekty językowej i stylistycznej. Jeszcze mniejszy był udział Kowalskiej, która tylko wyjaśniała znaczenie
pewnych zwrotów. Dodała, że ani Frentzel, ani Kowalskiej nie pokazywała książki, gdyż taka potrzeba nie
zachodziła. Oficer śledczy dopytywał się, na jakiej podstawie Frentzel dokonała tłumaczenia, skoro nie miała
książki? Rudzińska wyjaśniała, że Frentzel bardzo często bywała u niej w mieszkaniu i wtedy prosiła ją o pomoc w
tłumaczeniu jakiejś strony. Rudzińska otwierała wówczas książkę na odpowiedniej stronie, tak że Frentzel nie
widziała nawet tytułu książki23.
Aby wyjaśnić sprawę tłumaczenia książki Grossa, por. Pudysz 8 listopada przesłuchał Zofię Kowalską,
bibliotekarkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Ta zeznała, że nie wykonywała żadnych prac dla Rudzińskiej, w
szczególności dotyczących tłumaczeń obcojęzycznych tekstów. Potwierdziła, że zwróciła się ona do niej z
propozycją przetłumaczenia angielskiej książki z zakresu socjologii. Jednak ze względu na brak czasu Kowalska nie
podjęła się tłumaczenia. Zaprzeczyła również, aby dokonywała korekty tekstu. Przyznała jedynie, że mogła dla
Rudzińskiej tłumaczyć jakieś poszczególne zwroty24. Jej oświadczenie zgodne było z tym, co ostatecznie zeznała
Rudzińska.
W ocenie SB Rudzińska przechowywała książkę Grossa w celu rozpowszechniania. Przy pomocy Frentzel i
Kowalskiej przetłumaczyła jej fragmenty, a kilka stron swego tłumaczenia zamierzała przekazać Giedroyciowi.

AIPN, 0330/289, t. 1, Protokół przesłuchania A. Rudzińskiej, 3 X 1961 r. Zob. też: A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 159.
AIPN, 0330/289, t. 1, Protokół przesłuchania A. Rudzińskiej, 5 X 1961 r.
23 Ibidem, Protokół przesłuchania A. Rudzińskiej, 11 X 1961 r.
24 Ibidem, Protokół przesłuchania Z. Kowalskiej, 8 XI 1961 r.
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Porucznik Pudysz uznał, że to wystarczy, aby postawić jej zarzut z artykuł 23 § 1 małego kodeksu karnego zgodnie
z którym: „Kto rozpowszechnia, lub w celu rozpowszechniania, przechowuje lub przewozi pisma, druki lub
wizerunki, nawołujące do popełnienia zbrodni lub pochwalające zbrodnię, lub których treść ma pozostawać
tajemnicą wobec władzy państwowej, albo które zawierają fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę
interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów, podlega karze więzienia na czas nie
krótszy od lat 3”25. Książka naukowa uznana została za nawołującą do popełnienia zbrodni lub pochwalającą
zbrodnię, a podjęcie się jej przekładu za rozpowszechnianie! Groźba drakońskiej kary, która zawisła nad
Rudzińską, nijak miała się do popełnionego przez nią czynu. Ten „gumowy” przepis pozwalał jednak władzom
PRL uznać ją za groźną przestępczynię.
Przez cały okres śledztwa Rudzińska przebywała w więzieniu na Mokotowie. W celi było dwie do czterech
osób. Doskwierało jej osamotnienie i nuda. Dzień wypełniało siedzenie na bardzo twardym stołku, gra w
chińczyka, czytanie książek i rozmowy ze współwięźniarkami o mężczyznach, sukniach i jedzeniu. Monotonia
więziennego bytu sprawiła, że przesłuchania wydawały jej się jedyną „rozrywką”26. Po latach wspominała:
„Śledztwo było prowadzone elegancko i spokojnie, można powiedzieć. Byli bardzo dla mnie grzeczni, nie
doznałam żadnej przykrości większej niż samo siedzenie w areszcie”27.
W obronie Rudzińskiej występowali znajomi i przyjaciele. Stefan Kisielewski, jako poseł, interweniował u
wiceministra spraw wewnętrznych Antoniego Alstera, którego znał. Kisiel w swoim stylu miał mu powiedzieć:
„Panie ministrze, ta wariatka Rudzińska miała jakieś kombinacje z Giedroyciem i zamknęliście ją za to, dlaczego,
przecież ja dostaję stale od Giedroycia »Kulturę« i mnie nie zamykacie”. W odpowiedzi Alster stwierdził: „Bo za
to w Polsce nie można zamknąć Kisielewskiego, ale można zamknąć Annę Rudzińską”28.
Podobną argumentację zastosował Paweł Jasienica, prezes Klubu Krzywego Koła. Protestując u ministra spraw
wewnętrznych Władysława Wichy przeciwko zarekwirowaniu przez SB dokumentów Klubu podczas rewizji u
Lipskiego, przy okazji poruszył również sprawę Rudzińskiej. Podkreślił, że kontaktów z „Kulturą” władze nie
tolerują tylko wtedy, kiedy utrzymują je osoby szerzej nieznane, jak Rudzińska. Natomiast ludzie powszechnie
znani mogą takie kontakty utrzymywać zupełnie jawnie i nie są przez nikogo niepokojeni. Dodał, że sam czyta
„Kulturę” regularnie29. I tym razem skończyło się na niczym.
Proces rozpoczął się 5 lutego 1962 roku i symbolicznie zbiegł się z decyzją o likwidacji Klubu Krzywego Koła.
Obrony Rudzińskiej podjęli się Aniela Steinsbergowa, Ludwik Cohn i Jan Olszewski (w następnych latach
występowali oni w wielu procesach politycznych). Na korytarzu sądowym, oprócz najbliższej rodziny (matki i
brata), czekali znajomi i przyjaciele oskarżonej. Rudzińska po latach wspominała, że ten oczekujący na nią tłum,
pozdrawiający ją podczas wprowadzania i wyprowadzania z sądu, był czymś fantastycznym. Na rozprawę przyszli
znani pisarze: Paweł Jasienica, Stefan Kisielewski, Melchior Wańkowicz, ludzie nauki: Tadeusz Kotarbiński, Maria
Ossowska, Władysław Tatarkiewicz, seniorzy PPS i ruchu spółdzielczego: Jan Wolski oraz Stefan Zbrożyna, a
także przyjaciele: Andrzej Koźmiński, Jan Józef Lipski, Stefan Nowak, Wojciech Ziembiński. Ten gest solidarności
był wsparciem dla oskarżonej, dodawał otuchy, pokazywał, że jej aresztowanie i proces stały się sprawą publiczną.
Obecność na rozprawie osób powszechnie znanych i szanowanych miała też krepować prokuratora i sędziego w
swobodzie nadużywania prawa.
Przybyli na proces profesorowie uniwersytetu czy wybitni pisarze musieli jednak opuścić salę, gdyż na wniosek
prokuratora rozprawa toczyła się przy drzwiach zamkniętych. Wańkowicz gotów był nawet zapłacić grzywnę, byle
zostać na sali. Oskarżona mogła natomiast wybrać dwóch mężów zaufania, którzy uczestniczyli w rozprawie.
Zostali nimi prof. Ossowska i jej brat – Bronisław Wojciechowski. Pozostali nie wyszli jednak z sądu i przez cały
Ibidem, Notatka służbowa dot. A. Rudzińskiej i J. Wolskiego, 25 X 1961 r.
A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 159–161.
27 Ibidem, s. 158. Śledczy dysponowali również donosami agentów celnych osadzonych z oskarżoną. Rudzińska domyślała się, że jedna z
więźniarek musi być kapusiem, „ale to było łatwo poznać”. Po latach wspominała: „Mówiłam takiej dokładnie to, co miałam zamiar,
radziłam się jej nawet. I ona to przekazywała, w związku z czym od pewnych spraw się odczepili”, ibidem, s. 159.Zachował się jeden z
donosów. Rudzińska powiedziała swojej współwięźniarce, że została zatrzymana za sprowadzanie książek z zagranicy. Książki oddawała do
biblioteki naukowej i nikomu nie pożyczała ich do czytania, AIPN, 0330/289, t. 1, Donos „Przybylskiej”, 7 IX 1961 r.
28 A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 166; S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 2001, s. 113.
29 W. Jedlicki, op. cit., s. 152; A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 166.
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czas (od 9 rano do 16.30) czekali pod salą rozpraw na korytarzu. I tak przez trzy dni. Takie „korytarzowanie” stało
się odtąd trwałym obyczajem środowisk opozycyjnych. Profesor Ossowska w liście do męża pisała z podziwem:
„Wytrwałość ludzi, którzy czekali na korytarzu tyle godzin bez jedzenia, była zadziwiająca”30.
7 lutego sędzia Wiesław Sikorski ogłosił wyrok. Za przechowywanie książki amerykańskiego socjologa Feliksa
Grossa w języku angielskim i dokonanie siedmiu stron tłumaczenia Rudzińska została skazana na rok więzienia z
„łagodniejszego” artykułu 24 § 1 małego kodeksu karnego („Kto przechowuje pisma, druki lub wizerunki,
wymienione w art. 23, podlega karze więzienia do lat 5”). W liście do męża Ossowska komentowała: „Jest to o rok
za dużo, bo błahość sprawy niewiarygodna, ale wynik jest jednak lepszy, niż się spodziewaliśmy”. „Sukces” polegał
na tym, że prokurator domagał się skazania Rudzińskiej z artykułu 23 § 1, zgodnie z którym wyrok nie mógł być
niższy niż trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Pięć miesięcy, które oskarżona odsiedziała już w
śledztwie, zaliczono jej na poczet kary. Mecenas Steinsbergowa wystąpiła o warunkowe zwolnienie Rudzińskiej z
dalszego odbywania kary ze względu na opiekę nad małoletnimi dziećmi, ale sąd nie przychylił się do jej wniosku31.
Komunikat o skazaniu Rudzińskiej na rok więzienia „za szalowanie Polski” ukazał się w „Życiu Warszawy”. W
notatce poinformowano, że Rudzińska w roku 1959 wyjechała na stypendium do Francji. Podczas pobytu w Paryżu
weszła w kontakt z byłym „dwójkarzem” J. Giedroyciem – redaktorem „Kultury”. Za obietnicę korzyści
materialnych (przez PKO otrzymała później 170 dolarów) podjęła się wykonywania różnych usług, m.in.
przetłumaczenia książki o treści szkalującej Polskę i inne kraje socjalistyczne. Po powrocie do Polski przystąpiła
do tłumaczenia i część wykonanej pracy usiłowała przesłać przez znajomą do Paryża32.
Juliusz Mieroszewski komentując na łamach „Kultury” wyrok na Rudzińską („rok więzienia za zamiar
przełożenia naukowej książki wybitnego socjologa”) stwierdził, że w ten sposób władze Polski Ludowej postawiły
się „poniżej faszystowskiej Hiszpanii”: „I to się ma nazywać postęp – grzmiał publicysta emigracyjnego
miesięcznika. To jest reakcyjny, policyjny terror – jak najbardziej wschodni i jak najbardziej wsteczny. To nie
»Kultura« was szkaluje – to wy sami siebie szkalujecie, panowie partyjni”. Londyńczyk nie miał wątpliwości, że
wyrok na Rudzińską był w gruncie rzeczy wyrokiem na „Kulturę”. Władzom PRL chodziło o zastraszenie i
sterroryzowanie krajowych intelektualistów, pokazanie im, że jakikolwiek kontakt z paryskim miesięcznikiem
prowadzi do więzienia33. Solidarność z oskarżoną podczas procesu pokazała, że tego celu nie udało się
komunistom w pełni osiągnąć.
Sprawę Rudzińskiej nagłośniło Radio Wolna Europa. W audycji z 3 października 1961 roku monachijska
rozgłośnia donosiła o tajemniczych okolicznościach aresztowania miesiąc wcześniej Rudzińskiej. Kulisy jej
zatrzymania wyjaśniano w kolejnej audycji z 5 grudnia, a 9 lutego 1962 roku informowano o skazaniu Rudzińskiej
za kontakty z „Kulturą” i podjęcie się tłumaczenia książki, która rzekomo szalowała Polskę Ludową34.
O wyroku za gotowość przetłumaczenia książki wybitnego polskiego socjologa mieszkającego w Stanach
Zjednoczonych, którą zamierzała wydać paryska „Kultura”, poinformował również emigracyjny „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”. W komentarzu redakcyjnym podkreślono, iż władze PRL za „zbrodnię” uznały sam fakt
współpracy z wydawnictwem emigracyjnym35.

30 Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich, wybór i oprac. E. Neyman, Warszawa 2002, s. 726; A. Rudzińska, O moją
Polskę, s. 163–164. Zob. też: A. Friszke, Jan Józef Lipski – szkic biografii [w:] J.J. Lipski, KOR. Komitet Obrony Robotników-Komitet Samoobrony
Społecznej, Warszawa 2006, s. 19. Lipski po latach wspominał z pamięci, że na procesie Rudzińskiej byli również Maria Kotarbińska, Jan
Szczepański, Jan Strzelecki oraz Jan Parandowski, Kazimierz Brandys, Artur Sandauer i Paweł Hertz, zob. J.J. Lipski, Proces Anny Rudzińskiej
i Klub Krzywego Koła, Po Prostu” 1990, nr 6, s. 13 (przedruki: „Kultura” 1999, nr 7/8, s. 169; A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 172). Zob. też:
AIPN, 0330/289, t. 3, Notatka informacyjna z przebiegu rozprawy sądowej przeciwko A. Rudzińskiej, 10 II 1962 r.
31 Intymny portret uczonych…, s. 729; A. Rudzińska, O moją Polskę, s. 165.
32 Rok więzienia za szkalowanie Polski, „Życie Warszawy” 9 II 1962, s. 4.
33 Londyńczyk [J. Mieroszewski], Wyrok, „Kultura” 1962, nr 3, s. 65–66. Mieroszewski przekonywał Giedroycia, aby sprawę Rudzińskiej
nagłaśniać na łamach „Kultury”: „musimy dawać coś w każdym numerze; nie możemy dopuścić do «przedawnienia» tej sprawy”, AIL, List
J. Mieroszewskiego do J. Giedroycia z 23 II 1962 r. Sprawa Rudzińskiej dotyczyła „Kultury”, ale drakoński wyrok był również poważnym
ostrzeżeniem dla tych wszystkich, którzy utrzymywali kontakty z zagranicznymi ośrodkami i przekazywali na Zachód informacje o sytuacji
w kraju, zob. P. Machcewicz, Walka z Radiem Wolna Europa (1950–1975) [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji…, s. 39.
34 AIPN, 0330/289, t. 3, Serwisy nasłuchu Polskiego Radia, 4 X i 6 XII 1961r. oraz z 9 II 1962 r.
35 Ich „zbrodnia”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 12 II 1962, s. 1. Zob. też: „Krzywe Koło” zamknięte. Za tłumaczenie książki – rok
więzienia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 10 II 1962, s. 2.
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Mieroszewski w liście do redakcji londyńskiego „Dziennika Polskiego” wracając do sprawy Rudzińskiej
podkreślił: „Nie jest to pierwszy wypadek, że pisarze czy pracownicy naukowi krajowi tłumaczą na zamówienie
wydawcy zachodniego, m.in. emigracyjnego. Jest to natomiast pierwszy wypadek, by pracownika naukowego za
przekład naukowej książki posłano na rok do więzienia”36.
Nie był to jednak pierwszy wyrok za współpracę z „Kulturą” paryska. Na początku roku 1958 SB zatrzymała
Hannę Rewską. W lipcu 1959 roku skazano ją na trzy lata więzienia za kolportaż „Kultury” i przekazywanie do
Maisons-Laffitte wiadomości o sytuacji w Polsce (wyrok obniżono później o połowę, Rewska wyszła na wolność
po 11 miesiącach). W maju 1961 roku aresztowany został były pracownik Stowarzyszenia PAX, Andrzej
Markiewicz, który pod pseudonimem opublikował reportaż w paryskim miesięczniku oraz utrzymywał
korespondencyjny kontakt z redaktorem „Kultury”, za co otrzymał wyrok trzech lat więzienia. Już po aresztowaniu
Rudzińskiej, w końcu września 1961 roku zatrzymany został pisarz Jerzy Kornacki, członek Klubu Krzywego
Koła, podejrzany o rozsyłanie ośmieszających anonimów do różnych osób. On również utrzymywał kontakty z
Giedroyciem (został skazany na rok więzienia). Jak trafnie skomentowała Ptasińska-Wójcik: „Uderzenie w krajowe
kontakty paryskiej »Kultury« miało przede wszystkim odciąć ją od Polski i pozbawić wpływu na środowiska
inteligenckie”37.
Sprawa Rudzińskiej miała jeszcze jeden aspekt. Chodziło o zdyskredytowanie Klubu Krzywego Koła. Czy
rzeczywiście – jak chce Jedlicki – „sprawa ta była od początku pomyślana jako środek skompromitowania Klubu”,
czy raczej SB wykorzystała ją do uderzenia w tę ostatnią redutę „październikowej” odwilży. Klub Krzywego Koła,
w którym toczyły się nieskrępowane dyskusje na rozmaite tematy od paru lat znajdował się na celowniku SB.
Policja polityczna interesowała się działalnością Klubu również i z tego powodu, że był on najważniejszym
partnerem Giedroycia nad Wisłą. Rudzińska od lutego 1958 roku była członkiem Klubu. Choć nigdy nie należała
do jego władz, nie zabierała głosu na czwartkowych spotkaniach w Klubie, pełniła jedynie społecznie funkcję
sekretarki, to jej rola nie była marginalna. Jak przyznał Jedlicki, Rudzińska była „w całym środowisku klubowym
ogólnie lubiana i popularna”. Czy SB z premedytacją przeceniała jej rolę twierdząc, że była bliską
współpracowniczką Jana Józefa Lipskiego, sekretarza Klubu i brała aktywny udział w działalności organizacji?38.
Raczej nie. Niewykluczone też, że jej aresztowanie (niezależnie od innych przyczyn) przybliżyło władze PRL do
decyzji o likwidacji Kluby Krzywego Koła.
Po ogłoszeniu wyroku Rudzińska wróciła do celi na Mokotowie. Niebawem przeniesiono ją do więzienia
kobiecego przy ul. Namysłowskiej w Warszawie, tzw. Toledo, gdzie pracowała w więziennej bibliotece. Obrońcy
Rudzińskiej odwołali się niesprawiedliwego od wyroku. Rozprawa rewizyjna w Sądzie Najwyższym (znowu przy
drzwiach zamkniętych) odbyła się 13 kwietnia. Przed salą sądową ponownie było tłoczno. Oskarżonej towarzyszyli
m.in. Maria i Stanisław Ossowscy, prof. Józef Chałasiński, Jasienica, Wańkowicz, Kazimierz Brandys, Mieczysław
Jastrun. Ten ostatni zanotował w dzienniku: „Twarze sędziów godne upamiętnienia. Wydawało mi się, że te
niekształtne bryły mięsne wstydzą się, ale może to tylko tak się wydawało”. Wyrok nie uległ jednak zmianie.
Nieoczekiwanie 15 czerwca 1962 roku Rudzińska została wezwana do naczelnika więzienia. W gabinecie oprócz
naczelnika siedział sędzia, kierowniczka więziennej biblioteki oraz jeszcze dwie osoby. Kazali jej krótko
opowiedzieć o swojej sprawie. Gdy skończyła sędzia wstał i ogłosił, że zwalnia ją warunkowo po odsiedzeniu
dwóch trzecich kary za dobre sprawowanie, m.in. dzięki opinii kierowniczki biblioteki. Jeszcze tego samego dnia

J. Mieroszewski, Wyrok przeciw „Kulturze”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 7 III 1962, s. 2.
M. Ptasińska-Wójcik, Inwigilacja Instytutu Literackiego..., s. 137 (zob. też: ibidem, s. 113–117 i 130–135); A. Friszke, Sprawa Hanny Rewskiej,
„Zeszyty Historyczne” 1996, z. 117, s. 185–191; W. Jedlicki, op. cit., s. 142–144 i 147; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006,
s. 46–47. M. Supruniuk, Zobaczyć inną Polskę. Pomoc paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946–1990. Koncepcje i realizacja, Toruń
2011, s. 107 dodał, że represje za rozpowszechnianie i posiadanie „Kultury”, a zwłaszcza głośne procesy sądowe odegrały istotną rolę w
utrwalaniu legendy paryskiego miesięcznika, „tak w Polsce, jak i (bardzo specyficznie) w Maisons-Laffitte”.
38 AIPN, 0330/289, t. 1, Notatka służbowa por. Z. Pudysza dot. J.J. Lipskiego sekretarza Klubu Krzywego Koła, październik 1961 r. Zob.
też: W. Jedlicki, op. cit., s. 147–148 oraz. P. Ceranka, Zamknięcie…, s. 90–94; K. Persak, op. cit., s. 47; M. Ptasińska-Wójcik, Inwigilacja Instytutu
Literackiego..., s.137–139. W ocenie Jana Olszewskiego Klub Krzywego Koła „działał tylko dzięki dwu osobom: niezmordowanej sekretarce
Klubu Hance Rudzińskiej i Janowi Józefowi Lipskiemu. Hanka swą nieprawdopodobną energią i pracowitością utrzymywała jaki taki
porządek w tym gronie organizacyjnie rozlazłych intelektualistów”, J. Olszewski, Wielki jałmużnik [w:] Jan Józef – spotkania i spojrzenia. Książka
o Janie Józefie Lipskim, Warszawa 1996, s. 88.
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Rudzińska wyszła na wolność. Otrzymała również nakaz pracy w… Polskim Towarzystwie Socjologicznym, gdzie
miała wielu przyjaciół39.
Ostatecznie Giedroyc nigdy nie wydał książki Grossa. W następnych latach Rudzińska była wielokrotnie nękana
przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Zakładano podsłuch w jej mieszkaniu. Na podsłuchu był również jej telefon
domowy. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaangażowała się w działalność Komitetu Obrony Robotników
oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Przepisywała na maszynie teksty dla wydawnictw drugiego
obiegu. W jej mieszkaniu przy Marszałkowskiej znajdowali gościnę przedstawiciele różnych środowisk
opozycyjnych. Anna Rudzińska zmarła 11 lutego 1992 roku w Warszawie40.
Jeszcze za życia doczekała się formalnego uniewinnienia. 5 listopada 1990 roku minister sprawiedliwości
Aleksander Bentkowski na wniosek córki Rudzińskiej – Teresy Bochwic – złożył rewizję nadzwyczajną od
wyroków Sądu Wojewódzkiego i Sądu Najwyższego z roku 1962. Minister zarzucił powyższym orzeczeniom błąd
w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroków, który miał wpływ na ich treść i wniósł o zmianę
zaskarżonych orzeczeń przez uniewinnienie oskarżonej od popełnienia przypisanego jej czynu41.
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Inteligent na strajku. Jan Józef Lipski w grudniu 1981 roku
Intelligent on strike. Jan Jozef Lipski in December 1981

Abstract
The article is an attempt to determine the source of the facts relating to the strike in the Mechanical Works „Ursus”
after the introduction of martial law in communist Poland and break the strike by force by the authorities and the
fate of the leaders of the protest, with particular emphasis on advising the leaders of the strike long-term dissident,
Jan Jozef Lipski. The author juxtaposes different relationships, and, critically reviewing them, trying to reach witnesses from different levels of decision-making.
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W nocy z 14 na 15 grudnia 1981 roku Jan Józef Lipski został aresztowany, a później uwięziony w areszcie śledczym
na ul. Rakowieckiej, po złamaniu strajku Solidarności w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Jak do tego doszło?
Lipski nie został internowany – minął się z funkcjonariuszami SB na schodach do swojego mieszkania1. Nocował
w mieszkaniu koleżanki z PIW-u, Krystyny Podgóreckiej2. W poniedziałek 14 grudnia poszedł rano do IBL-u,
gdzie, „bodaj jedyny raz w życiu [...] tak silnie zdenerwowanego” widział go Michał Głowiński. „Chyba na kogoś
czekał, mówił, że musi się przedostać do robotników z Ursusa. Tam właśnie go aresztowano”3.
Imperatyw moralny: „sprawą honoru było nie kryć się...”
Dlaczego Lipski chciał dotrzeć właśnie do zakładów w Ursusie? Była to wówczas największa fabryka w Warszawie.
Po protestach robotników z Radomia i Ursusa z czerwca 1976 roku powstał KOR, niosąc im pomoc. Zakłady w
Ursusie strajkowały też latem 1980 r. (już 1 lipca 1980 roku, w reakcji na wejście w życie podwyżki cen mięsa i
wędlin); stały się później podporą Solidarności na Mazowszu. W jednej z prac dyplomowych powstałych w Wyższej
Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie czytamy, że Ursus to ok. 16 tys. załogi znanej „z rewolucyjnych wręcz
wystąpień i pozostającą pod najsilniejszym zawsze oddziaływaniem opozycji. [...] Od niego zaczynały się inicjowane
w tamtym okresie przez region akcje strajkowe i protestacyjne, on »promieniował« na inne zakłady pracy”4.

J.J. Lipski, Wyznania, przygotowała i oprac. M.D. Pieńkowska, „Polityka” 1992 nr 3.
Relacja Krystyny Podgóreckiej, 8 października 2009 r.
3 M. Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków 2010, s. 418.
4 B. Sieradzki, Zwalczanie nielegalnej działalności NSZZ „Solidarność” w obiektach gospodarki narodowej w latach 1981-1984 na przykładzie
Zakładów Mechanicznych „Ursus”, praca dyplomowa, Warszawa 1989 (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – dalej: AIPN,
1
2
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Z tych zakładów wywodził się przewodniczący Regionu, Zbigniew Bujak; wiele razy miały tu miejsce strajki i
wiece – to tu przyjechał Wałęsa na wiec po złożeniu wniosku o rejestrację Solidarności, przyjeżdżali Jacek Kuroń
i Adam Michnik. Strajkowano w obronie Jana Narożniaka i Piotra Sapełły; strajkowano też 22 stycznia 1981 roku
(9 tysięcy pracowników)5. W marcu, podczas kryzysu bydgoskiego, szykowano się do strajku generalnego, powołując straż robotniczą; niektórzy proponowali nawet montaż broni palnej. „Wyśmialiśmy ich wtedy...”, wspominał
Jerzy Kaniewski6, późniejszy przywódca grudniowego strajku. Władze Regionu przenoszą się do Ursusa7, 27 marca
ma miejsce czterogodzinny strajk ostrzegawczy, na który przybył Lech Wałęsa. Wg materiałów SB przewodniczący
Solidarności w Ursusie, Zbigniew Janas, czuł się na tyle pewnie, że już pod koniec 1980 roku mówił premierowi,
że „nie uznaje kierowniczej roli Partii na terenie Zakładu”8.
Strajkowano 23 października 9 , i 28 (7 tysięcy pracowników) 10 . 30 listopada rozpoczęto przygotowania do
strajku, który miał się rozpocząć w poniedziałek 14 grudnia albo zaraz po Nowym Roku11. Na 15 grudnia planowano referendum w sprawie strajku czynnego, polegającego na uruchomieniu produkcji i dystrybucji pod kierunkiem samorządu i w ścisłej współpracy z Siecią największych w Polsce zakładów produkcyjnych. Wg ocen milicji
byłoby to „wyprowadzenie z Ursusa organizacji partyjnej PZPR i przejęcie władzy przez samorząd”. Napięcie
rosło.
13 grudnia w warszawskich fabrykach był stosunkowo spokojny – strajków nie podejmowano, była to niedziela12. Milicja trzykrotnie rozpędzała jednak ludzi zbierających się pod siedzibą Zarządu Regionu Mazowsze13.
Wybuchu protestów w fabrykach można się było spodziewać w poniedziałek. Wprowadzenie stanu wojennego
musiało wywołać reakcję robotników Ursusa – stąd zrozumiałe zdenerwowanie Lipskiego, który był jednym z
członków Zarządu Regionu. Czuł się odpowiedzialny za sytuację, bał się rozlewu krwi.
14 grudnia około szóstej rano w Ursusie na bazie prezydium komisji fabrycznej NSZZ Solidarność powstał
komitet strajkowy, na którego czele stanął Jerzy Kaniewski, trzeci w hierarchii zakładowej Solidarności14. Przewodniczący, Zbigniew Janas, był w Gdańsku, zaś wiceprzewodniczący, Wojciech Gilewski, został internowany15. Strajk
podjęło ok. tysiąc pracowników z I zmiany, z których większość została na II zmianie16, która weszła o 14 (jeszcze
ich wpuszczono, jak zapamiętał przywódca strajku)17. Kiedy liczyli się o 11, było ich ponad 1200 osób18. W miarę
upływu czasu strajkujący wykruszali się jednak. Kadrowiec rozdał kierownikom plik kart urlopowych19. Przywódca
strajku wspominał: „«Ursus» to 20 zakładów rozrzuconych na dużym obszarze. Od rana ludzie gromadzili się w
głównych halach, u siebie. Ale kiedy zaczęto wydawać karty urlopowe, bardzo wielu z nich skorzystało. Początkowo
001708/3699), k. 6, 45, 46. Wg Sieradzkiego w 1989 r. było to 16 340 osób: 6 400 pracowników fizycznych i 9 940 pracowników umysłowych; I zmiana liczyła 14 026, II zmiana – 1 823, a III – 491 pracowników.
5 Ibidem, k. 63.
6 E. Poliński [A. Gelberg], Póki żyjemy..., Warszawa 1986, s. 27. Książka powstała na podstawie relacji usłyszanej przez autora
w więzieniu od przywódcy strajku.
7 B. Sieradzki, Zwalczanie nielegalnej działalności..., k. 64.
8 Ibidem, k. 63. Rozmowa Janasa z Józefem Pińkowskim, podczas której padły te słowa, miała mieć miejsce 18 listopada 1980 r.
9 Chodziło o impas w rozmowach dotyczących zróżnicowania podwyżek płac, przybywa Lech Wałęsa, strajk został przerwany
po 3 godzinach. Encyklopedia „Solidarności” wersja internetowa: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?
title=TL-1980/10)
10 Jednogodzinny solidarnościowy strajk ostrzegawczy w Regionie „Mazowsze” popierający strajkujące włókniarki z Żyrardowa.
11 Inf. M. Srebrny; datę tę potwierdza także B. Sieradzki, Zwalczanie nielegalnej działalności..., k. 66, pisząc o decyzji Prezydium ZF
(praca Sieradzkiego nie może być traktowana jako pewne źródło informacji, obok tej daty pojawia się też bowiem informacja o
przygotowywanych przez Solidarność w Ursusie... szubienicach (rozpowszechniona wówczas narracja wśród działaczy PZPR).
12 Był to jeden z argumentów np. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa. Por. T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i w województwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009, s. 292.
13 W. Polak, Opór społeczny w pierwszych dniach stanu wojennego, „Wolność i Solidarność” 2012 nr 3, s. 53-63.
14 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 6.
15 J. Domżalski, M. Jarosiński, Gdy chcieliśmy być wolni. URSUS w latach 1980–1989, Warszawa 2010.
16 B. Sieradzki, Zwalczanie nielegalnej działalności..., k. 66.
17 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 6.
18 Wywiad Grzegorza Kaczorowskiego z Emilem Broniarkiem, 18 kwietnia 2008 (http://www.fundacjakos.pl/projekty/wywi
ady/eacea_broniarek_emil.pdf), s. 5 („1250 parę osób”). Wg. szacunków MSW miało strajkować ok. 2 tys. osób, przed interwencją ZOMO już tylko kilkaset (T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie..., s. 294 – autor nie podaje jednak źródła, z którego
korzystał).
19 E. Poliński Póki żyjemy..., s. 6.
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ludzie brali i mówili: «To tylko tak, na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa». Z godziny na godzinę było nas jednak
coraz mniej, w poszczególnych zakładach i wydziałach zostało po kilkanaście osób. [...]
Zbliżała się noc. [...] Komitet strajkowy kilkanaście razy głosował – wychodzimy czy zostajemy? I zostaliśmy.
Czter ysta osób z piętnastu tysięcy, bo tyle pracuje w »Ursusie«”20.
Chociaż strajk 14 grudnia planowano jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, to w porównaniu z
wcześniejszymi akcjami protestacyjnymi uczestniczyło w nim znacznie mniej ludzi, wyczerpanych wielomiesięczną
huśtawką pełzającej konfrontacji, przestraszonych konsekwencjami, zapewne bardziej też sceptycznie niż kilka
miesięcy wcześniej patrzących na Solidarność. Zmniejszanie się liczby strajkujących mogło prowadzić do radykalizacji poglądów i działań (straż przemysłowa w zakładach posiadała broń palną21).
Jan Józef Lipski trafił do Ursusa ok. 14.30, już po wejściu drugiej zmiany, wprowadzony na teren zakładów22.
Według jednej z legend miał przyjechać ciężarówką; tymczasem wprowadził go najprawdopodobniej jeden z robotników, Arkadiusz Czerwiński.
Zjawił się w Ursusie w poczuciu solidarności, czując się odpowiedzialny za los robotników – uważał, że jego
miejsce, jako członka Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, jest w jednym ze strajkujących
zakładów. 6 stycznia 1982 roku Lipski powie w sądzie, że pojechał tam też motywowany dodatkowo związkiem
sentymentalnym – to przecież w reakcji na protest w Radomiu i Ursusie powstał KOR. Przede wszystkim zaś,
mówił Lipski, „jako członek Prezydium NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze nie wyobrażałem sobie, że może
nie być strajku, bowiem Komisja Krajowa uchwaliła odpowiedzieć strajkiem powszechnym na wprowadzenie stanu
wyjątkowego czy wojennego, uważałem więc, że dla mnie, jako członka Prezydium Regionu Mazowsze, miejsce
jest w jakimkolwiek zakładzie pracy, gdzie strajkują, i to z dwu powodów: jeśli robotnicy strajkują to moim obowiązkiem i honorem jest być z nimi; ponadto byłem przekonany, że zakłady, w tym i Ursus, będą strajkowały.
Sprawą honoru było nie kryć się, lecz jako demokratycznie wybrany członek władz Regionu być z robotnikami.
Nie było wiadomo, co wyniknie; jestem człowiekiem doświadczonym, w tym roku kończę 56 lat, orientowałem
się, że mogę tam być potrzebny, że – być może – moja obecność zdoła zapobiec sprawom najgorszym. Przekonałem się, że mam autorytet w Ursusie jako jeden z założycieli KOR-u i postanowiłem ten autorytet wykorzystać”23.
Lipski przekonywał robotników do stosowania wyłącznie biernego oporu. Nie namawiał ich do poddania się –
wzywał do zamanifestowania sprzeciwu, ale bez przelewu krwi. Podobnie mówił przywódca strajku, Kaniewski.
W roku 1987 Lipski napisze: „[...] tłumaczyłem w grudniu 1981 roku robotnikom w otoczonej przez czołgi
fabryce traktorów „Ursus”, że nie możemy podjąć walki, gdy zacznie szturm ZOMO do naszych fabrycznych hal.
Znalazłem się tam z poczucia obowiązku – nie należałem do załogi, byłem docentem w Instytucie Badań Literackich, lecz zarazem członkiem regionalnego NSZZ „Solidarność”. Gdzie wówczas, po wprowadzeniu stanu wojennego, było moje miejsce, jak nie wśród strajkujących robotników”24.
W „Ursusie” był też wówczas m.in. Marian Srebrny, związany z zakładową Solidarnością (prowadził Wszechnicę Robotniczą Solidarności) 25 . Zaproponował zorganizowanie wykładów – razem z Lipskim nazywają to
Wszechnicą Strajkową Solidarności; pierwszy wykład, o 20, miał wygłosić właśnie Jan Józef.
Około siedemnastej zakłady zostały otoczone brygadą ZOMO26, wzdłuż ulicy ustawiły się Bojowe Wozy Piechoty (BWP) i kolumna samochodów ciężarowych z 13 pułku zmechanizowanego z Kożuchowa. „Krążyły słuchy,
Ibidem, s. 6, 7.
111 osób i 7 pracowników pomocniczych, dysponujących 33 sztukami pistoletów WZ i 4 sztukami PM (tj. zapewne pistoletów Makarowa) – to prawdopodobnie dane z roku 1989. B. Sieradzki, Zwalczanie nielegalnej działalności..., k. 47.
22 Lipski nie mógł być, o co go oskarżano, w Ursusie rano, skoro Michał Głowiński zapamiętał go przed południem w IBLu; Lipski przed sądem wymieniał właśnie godzinę „ok. 14.30”. Por. AIPN, 960/1336, k. 52.
23 AIPN, 960/1336, k. 52.
24 Tekst napisany do „eseju fotograficznego” Pamięć murów 1987-1944 Grzegorza Nawrockiego (późniejszy tytuł: Mury mówią);
wystawa (otwarta właśnie przez Lipskiego) prezentowana była w parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie w grudniu 1987 i
styczniu 1988. J.J. Lipski, Pamięć murów. Warszawa 1987 – 1944 [w:] idem, Pisma polityczne. Wybór, oprac. Ł. Garbal, Warszawa
2011, s. 339.
25 Por. M. Srebrny, Strajk 14 grudnia 1981 roku – wspomnienia Mariana Srebrnego, [w:] J.Domżalski, M.Jarosiński, Gdy chcieliśmy być
wolni. Ursus w latach 1980-1989, Warszawa 2010.
26 E. Poliński [A. Gelberg], Póki żyjemy..., s. 6.
20
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że załatwili już FSO i Hutę. Teraz przyszła kolej na nas”, wspominał Kaniewski. W rzeczywistości strajk w Hucie
Warszawa zostanie rozbity po północy 15 grudnia27, w FSO zaś noc później28. Strajkujący próbowali porozumieć
się z dowódcą, jednak otaczający zażądali bezwarunkowego opuszczenia zakładu29.
Ówczesny dowódca jednego z plutonów 13 pułku, młody podporucznik świeżo po szkole oficerskiej30, wspomina, że była to dla żołnierzy trudna sytuacja; sami mieli krewnych w Solidarności. Nie czuli zagrożenia ze strony
strajkujących, nie byli też wrogo nastawieni. Nie wydano im ostrej amunicji. Nie mieli też kontaktu z oddziałami,
które pacyfikowały zakłady. Mieli jedynie blokować – i, w zależności od rozkazów, wpuszczać ale nie wypuszczać
pracowników (później zaś na odwrót: nie wpuszczać, ale wypuszczać).
Protestujący nie mieli wystarczających sił do okupowania całego terenu zakładów, pod wieczór przenieśli się
do świetlicy. „Zbliżała się noc. Oni wzdłuż parkanu, my w świetlicy, jakieś trzysta, czterysta metrów od nich. Taka
Reduta Ordona z czterystu ludzi. Komitet strajkowy kilkanaście razy głosował – wychodzimy czy zostajemy? I
zostaliśmy”31.
Przed planowaną godziną wykładu Lipskiego o dwudziestej „poszła plotka, że będzie szturm”32. Lipski poszedł
na obrady Komitetu Strajkowego. Srebrny pamięta, że zrobił się „jakiś tumult [...] obradowali jakby na scenie, za
jakąś kurtyną. Co jakiś czas Lipski wychodził na chwilę zza tej kurtyny. Rozmawiał z ludźmi, dodawał im otuchy.
Był człowiekiem, który nigdy nie przemawiał, on tylko rozmawiał. Miał niezwykły dar rozmawiania”.
W zakładzie zjawił się Wiktor Kulerski33, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, nauczyciel biologii i historii.
Tak wspomina swoje spotkanie z Lipskim: „Skąd się tu wziąłeś? – zapytałem. On uściskał mnie i ciepło powiedział:
– Ja potrafię tylko pisać, a teraz moje miejsce jest tutaj, wśród robotników.
– Ale ja, Janie Józefie, co ja mam zrobić?
– Wkroczą tu i szybko nas pokonają. Jeśli sądzisz, że wszystko stracone, możesz z nami zostać, lecz jeśli uważasz
inaczej, powinieneś stąd odejść, i to jak najszybciej.
Uścisnęliśmy się bez słowa”34.
Padła wtedy propozycja, że z działaczy zostanie tylko dwóch (Broniarek i Tadeusz Wypych?), a reszta ma wyjść.
Broniarek protestował, Lipski kazał wyjść właśnie jemu, mówiąc, że jest umówiony z korespondentami zachodnimi
w „Bazyliszku” na Starym Mieście35, zapewne prosząc go o spotkanie z nimi.
Około północy część ludzi poszła do narzędziowni36. Słyszą warkot silników, zamykają się za metalowymi
drzwiami – ale tylko na mały miedziany drucik. „Wpadliśmy na halę i takiego chłopaka pytam: »Macie tę kłódę,
żeby zamknąć te metalowe drzwi?», a on mi, pamiętam jak dziś – mówił jeden ze strajkujących – taki miedziany
drucik dał. Mówię: «Rany boskie, ludzie, my do niczego nie [jesteśmy] przygotowani«”37.

Wypowiedź E. Mizikowskiego, „1” (biuletyn ArcelorMittal Warszawa), 2012, nr 16.
A. Paczkowski, podaje godz. 22.30. Zob. idem, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983,
Warszawa 2007, s. 86.
29 Starszym oficerem operacyjnym w sztabie 13 Pułku Zmechanizowanego 5 Dywizji Pancernej był wówczas kapitan (lub
jeszcze porucznik) Marek Samarcew, ur. 1951 r. (por. M. Jędrzejko, M.L. Krogulski, M. Paszkowski, Generałowie i admirałowie
III Rzeczypospolitej: 1989-2002, Warszawa 2002, s. 267 ). Samarcew jest obecnie członkiem rady nadzorczej jednej z firm deweloperskich – JW Construction; mimo wielokrotnych prób nie udało mi się z nim bezpośrednio skontaktować. Dowódcą pułku
był wówczas podpułkownik Zdzisław Wijas (ibidem, s. 310), niestety nie udało mi się go odnaleźć.
30 Zbigniew Smok, ur. 1957, dzisiaj generał brygady, szef sztabu i zastępca dowódcy 1 Dywizji Kawalerii Pancernej.
31 Ibidem, s. 6.
32 M. Srebrny, Strajk 14 grudnia...
33 Por. W. Kulerski, Bardzo długi spacer z psem, „Wolność i Solidarność” 2012 nr 3, s. 180-195. Wspomina on, że do Ursusa chciał
jechać już w nocy 13/14 grudnia, trafił jednak wtedy do dyspozytorni taksówkarzy. Dzień później, 14 grudnia, najpierw próbował dostać się do Huty Warszawa; po niepowodzeniu pojechał do Ursusa.
34 W. Kulerski, Bardzo długi spacer z psem..., s. 182. Kulerski po wyjściu ukrywał się m.in. na parafii ks. Zawitkowskiego, razem z
Janasem (notabene swoim byłym uczniem), a później z Bujakiem.
35 Ibidem, s. 7.
36 Wywiad z Emilem Broniarkiem, s. 6.
37 Ibidem, s. 6. Wojciech Polak pisze o ataku sił ZOMO kilka minut przed północą. Zob. W. Polak, Opór społeczny w pierwszych
dniach stanu wojennego…, s. 58.
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W innych fabrykach praktykowano wówczas spawanie wierzei bram wjazdowych, zastawianie terenu za nimi
ciężkim sprzętem, itp.38 – jak wynika z tej relacji Ursus nie był przygotowany do długotrwałego oporu. Jeździły
czujki na motocyklach39, Jerzy Kaniewski myślał o robieniu „koktajli Mołotowa”. Opowiadał później w więzieniu:
„o pierwszej w nocy czujki doniosły, że ruszyli. Mieliśmy zaledwie parę minut, by przejść ze świetlicy na halę. Było
nas ze czterystu. Stanęliśmy w kole. Wcześniej postanowiliśmy, że zachowujemy się spokojnie. Strajkujemy, ale nie
walczymy.
Wdarli się przez okna. Brama jednak nie puściła i te siekierki z widłowymi ostrzami musieli sobie stępić. Było
ich ze trzydziestu, czterdziestu, na początek. Brodaci, nawet nie tacy rośli, ale od razu widać, że specjalnie szkoleni.
Ubrani różnie i różnie uzbrojeni. Jedni z «rakami», inni z «kałasznikami», jeszcze inni z nożami, wygląd raczej
bandycki”40.
Lipski wspominał: „gdy wywalono bramę i wkroczyła na halę brygada antyterrorystyczna, wymierzając w nasze
brzuchy broń, okazało się, że jest nas tylko czterystu. Największych krzykaczy obok siebie nie zauważyłem”41.
Broniarek pamięta, że „bramę atakowali ludzie pana Dziewulskiego. Pan Dziewulski wpadł do hali z tymi swoimi, ja to nazywam, zbirami. Było mi bardzo wesoło, bo nie mogli wejść przez ten drucik. Jak by się który dobrze
zaparł, to by to wypchnął. Oni musieli przy zamknięciu jakiś ładunek [podłożyć], bo dziurę wywalili. To było dla
mnie żenujące”42.
Według mojej rozmowy z Jerzym Dziewulskim (dowódca oddziału antyterrorystycznego na warszawskim lotnisku Okęcie, po 1989 r. m.in. doradca prezydenta Kwaśniewskiego i poseł) była to jego jednostka z komendy
milicji Centralnego Portu Lotniczego Okęcie, oraz Wydział Zabezpieczenia Komendy Stołecznej MO majora
Edwarda Misztala43. Dziewulski do dziś doskonale pamięta ten dzień, ponieważ miał wówczas urodziny i liczył, że
uda mu się pojechać normalnie do domu; tymczasem nakazano mu poderwać swoich ludzi i pojechać z lotniska
do zakładów Ursusa. Na pytania o cel akcji usłyszał, że mają otworzyć zamknięte drzwi; wsparcie zapewni otaczająca zakłady dywizja pancerna plus jednostka Misztala. Jechali UAZ-ami, około kilometr przed zakładami zaczął
ich – na prośbę Dziewulskiego – pilotować radiowóz.
Zapamiętał czołgi i transportery przed bramą – zapewne nie wjechały na teren zakładów. Od młodego funkcjonariusza SB w cywilnym ubraniu usłyszał, że mają otworzyć bramę. – Ale dlaczego – miał pytać. – Tam są
strajkujący, usłyszał. Pytał dalej o możliwe zagrożenie; funkcjonariusz SB sprawiał wrażenie, że nie wie, czy jakieś
istnieje, czy strajkujący mają broń – ale nie chciał tego przyznać wprost. To była sytuacja niebezpieczna; funkcjonariusz SB straszył dodatkowo Dziewulskiego możliwą agresją strajkujących. Mówił, żeby uważali, próbując otworzyć bramę, bo „obetną wam rękę”. „Trochę pierdoły” – dziś mówi Dziewulski, który zapytał go, skąd o tym wie,
i czy mają broń. Sam zakładał, że strajkujący raczej nie są agresywni, w tych dniach widział raczej strach i bierność
po stronie protestujących, niż agresję (nawet w pacyfikowanej przez jego oddział przed wprowadzeniem stanu
wojennego szkole pożarnictwa) – tak też miał powiedzieć swoim ludziom.
Wg Dziewulskiego do otwarcia wielkich metalowych drzwi (mniej więcej 3 metry na 3) nie użyli materiału
wybuchowego, tylko toporów. Wycięli otwór. Dziewulski pamięta włożony między skoble pręt („może duży
gwóźdź, nie pamiętam”), który jeden z jego ludzi wysunął. Wchodzą, uzbrojeni w pistolety maszynowe typu PM63 „Rak” kalibru 9 mm, lekkimi, o wielkim natężeniu ognia. Sam Dziewulski (wówczas kapitan) mówi, że miał
broń osobistą, oraz, że wszyscy mieli na sobie hełmy spadochronowe z goglami, zasłaniającymi twarze (inaczej to
pamięta Marian Srebrny, inaczej też opisał to Jan Józef Lipski44). Dziewulski wspomina, że było ich około czterdziestu.
A. Paczkowski, Wojna..., s. 82.
Wywiad z Jerzym Kaniewskim przeprowadzony przez Marię Bal w Warszawie, dn. 21 grudnia 2007 roku (http://www.fundacjakos.pl/projekty/wywiady/fio_kaniewski_jerzy%27.pdf) (Projekt 233/2007. Ocalmy od zapomnienia – relacje represjonowanych w stanie wojennym).
40 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 5.
41 J.J. Lipski, Wyznania, przygotowała i oprac. M.D. Pieńkowska ...
42 Wywiad z Emilem Broniarkiem, s. 6.
43 Rozmowa z Jerzym Dziewulskim, 27 czerwca 2013 r.
44 Wg Mariana Srebrnego potwierdzą to także Emil Broniarek, Roman Bielański, Alicja Szot.
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Lipski w roku 1987 wspominał: „w 1944 roku może co dwudziesty z nas miał broń palną, prawie każdy butelkę
zapalającą czy granat... Ci, co wtargnęli na halę fabryczną byli uzbrojeni: każdy z pistoletem maszynowym w dłoni,
a z każdego ich ruchu, ze zręczności, z jaką na wszelki wypadek szukali osłony za maszynami – widać było, że są
dobrze wyszkoleni. Ja, żołnierz powstania, mogłem to ocenić”45.
Przywódca strajku Jerzy Kaniewski: „Major, który nimi dowodził, wskoczył na jakaś hałdę i powiedział, żebyśmy się nie ruszali, bo oni nie chcą z nami walczyć. Przyszli, żeby nas tylko spacyfikować i jak nie zaczniemy,
wszystko odbędzie się spokojnie.
Jednak był zdenerwowany i jego ludzie też. Robili takie dziwne ruchy, skłony, przysiady. Potem, w więzieniu,
gdy przypominałem sobie tę scenę, wydawała mi się nawet śmieszna. Ale nie wtedy.
Stałem obok młodego chłopaka, chyba jeszcze przed wojskiem. Nogi w kolanach tak mu dygotały, że nie mógł
ustać i musiałem go podtrzymywać. Nie można jednak powiedzieć, że był tchórzem, bo przecież został. Wiedział,
co jest grane... i został. Tylko te nogi mu tak chodziły...”46
Emil Broniarek zapamiętał, że dowódca „stał na pojemniku z takimi śrubami, gdzie mu się noga mogła obsunąć”; używane przez pacyfikujących pistolety maszynowe cechowały się zaś łatwością przypadkowego wystrzału –
jednak obyło się bez strzelaniny.
„Ich przyjechało ze 100, 20 weszło na salę – wspominał Kaniewski w 2007 r. – Czuli się niepewnie, ale to jakiś
oddział, w panterkę, wskoczyli z jakimiś tam uzi czy kałasznikowami. Ale nie było walki. Oni się chyba więcej bali,
niż my, że się zacznie”47.
Srebrny oceniał ich liczbę na ok. 50 osób. Wspominał też, że kiedy ich okrążali Arkadiusz Czerwiński „podszedł
do Jana Józefa Lipskiego i powiedział: Weźmiemy pana profesora w środek”(robotnicy własnymi ciałami zasłonili też
Srebrnego).
Dowódca oddziału krzyknął, żeby wyciągnęli ręce z kieszeni, bo nie chce do nich strzelać: „teraz wiem, że mieli
ostrą amunicję – wspomina Broniarek. – Wycelowano w nas. U nas ta grupka ludzi zaczęła śpiewać Hymn, to ja
krzyknąłem, że nie śpiewamy. Ta grupka ruszyła, zacząłem być wypychany w ich stronę. Krzyknąłem, bo jeszcze
pół godziny przed pacyfikacją drukowałem na powielaczu pismo Krupińskiego na papierze pakowym, że to ma
być bierny strajk, mamy nie atakować. I ja się tego trzymałem, że po prostu biernie stoimy. Zatrzymują nas, to nas
zatrzymują, nie robimy awantury. Ale pamiętam, jak skończyłem drukować, to poszedłem do takich chłopaków,
poprosiłem ich, żeby schowali tę maszynę. Mówię: „A ja do was dotrę, wy się nie przejmujcie; jak ja będę bardzo
chciał, to was znajdę, bo ja nie chcę wiedzieć, gdzie to jest.”. Zabezpieczałem się [na wypadek] aresztowania. Miałem wyłamane drzwi (tylko ja i Jan Józef Lipski na tym strajku mieliśmy wyłamane drzwi)”.
Dziewulski przedstawia sytuację nieco inaczej. Opisuje kontrast między tym, czego się spodziewał – a jeszcze
bardziej między sytuacją prognozowaną przez funkcjonariusza SB po cywilu – a tym, co zastał. Pamięta gigantyczną
halę, ludzi stojących w zbitej grupce (jak twierdzi, zapamiętał ich znacznie mniej, niż w innych relacjach, 20-50
osób), około 20 metrów od otwartych drzwi, stojących na porozrzucanych podestach-paletach. I ogromne ilości
wody. Strajkujący potwornie wystraszeni, zmęczeni. Spokojni, skupieni. Dziewulski – jak twierdzi – w okularach i
hełmach podchodzi ze swoimi ludźmi jakieś 10 metrów; z tyłu słyszy głos jednego ze swoich: „kurwa mać, szefie,
co my tu robimy”. Wspomina, że dał komendę „panowie, w tył zwrot, wychodzimy stąd”; razem z nimi wycofali
się ludzie Misztala. Do hali weszli zomowcy.
Dziewulski spojrzał na funkcjonariusza SB w cywilu, pokiwał głową, i powiedział „macie takie rozpoznanie jak
Kowalski...”. Wyszli, wspomina, „skonfundowani, wkurwieni; antyterroryści, a tam taka nędza, bida robotników,
przerażonych, w wodzie, w smrodzie smarów...”.
Pluton specjalny Komisariatu Milicji MDL Okęcie pod komendą Dziewulskiego wszedł (siłą) tylko do jednej z
dwóch zajmowanych przez strajkujących hal. Część ludzi została na innej hali48. Przywódca strajku wspominał:
„[...] gdy dowódca grupy antyterrorystycznej zobaczył, że walki nie będzie, to krzyknął i do hali weszli zomowcy
J.J. Lipski, Pamięć murów....
E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 5.
47 Wywiad z Jerzym Kaniewskim...
48 Wywiad z Emilem Broniarkiem, s. 6.
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w normalnym oporządzeniu, z tarczami, pałami i przyłbicami. Utworzyli »korytarz«, przez który kazano nam przechodzić. Bicia nie było.
W pewnym miejscu »korytarza« »była bramka«. Stał tam pułkownik z kilkoma esbekami i wybierali ludzi. Podchodziło dwóch, brało pod ręce i prowadziło, a częściej wlokło przed halę. Tych nieodłączonych puścili do
domu”49.
Według Broniarka „selekcji” dokonywał dowódca szturmujących (którego utożsamia z Dziewulskim), razem
„z takim policjantem zakładowym, panem Szczepanikiem”. Można było jednak próbować uciec, jak dalej wspomina Broniarek, który powiedział do żony Bujaka: „»Słuchaj, Wacka, idź tam z drugiej strony, bo ja nie będę szedł
tutaj, ja idę na tych pałkarzy, co tak strasznie walą. Tam po grzbiecie – mówię – dostanę i mnie wyrzucą, bo muszę
wyjść. Jan Józef Lipski kazał«”50.
Niektórym innym też udało się ukryć – np. Wiktorowi Kulerskiemu czy Czesławowi Latuskowi (przedostał się
na plebanię rzymskokatolicką w Gołąbkach – proboszczem był tam wówczas ks. Józef Zawitkowski, obecny biskup pomocniczy diecezji łowickiej).
Kaniewski zapamiętał, że pacyfikujący „mieli jakąś wtykę, bo wyłuskali Jana Józefa Lipskiego, ale był również spory
bałagan, bo całego komitetu strajkowego nie wygarnęli. Przed halą stał reflektor lotniczy i walił prosto w oczy. A
obok, trochę z lewej strony, stanowisko karabinu maszynowego. Postawiono nas przed tym karabinem. I staliśmy
tak z kilka minut....”51.
Była zimna grudniowa ciemna noc (w dokumentacji zapisano, że Lipskiego zatrzymano o 2.10 po północy52).
Broniarek, którego przepuścili razem z mamą, po czym udało mu się przejść przez kordon i uciec, zapamiętał, że
„od wyjścia do tunelu stali jacyś młodzi żołnierze, takie dopiero co powołane młode roczniki. Niektórym łzy
widziałem [płynęły]. Utkwiły mi [w pamięci] takie grube płaty śniegu i dwa pociągi podstawione na stacji”.
Zatrzymany Kaniewski widział sytuację z innej perspektywy: „podjechały dwie suki” [„suką” nazywano zamkniętą ciężarówkę milicyjną – przyp. ŁG] i załadowano nas. W samochodach było zimno jak cholera, wszyscy
dygotali. Gadać nie było o czym i każdy dochodził do siebie po tym staniu pod lufą”.
Lipski zdążył jeszcze powiedzieć swoim kolegom o przysługujących im prawach53 – koncentrował się zapewne
na podkreśleniu prawa do odmowy zeznań.
Zatrzymanych przewieziono na komendę MO przy Opaczewskiej54 (Kaniewski mówił o ulicy Banacha, to zapewne pomyłka – Opaczewska jest obok Banacha). Tam czekała na nich „ścieżka zdrowia” – szpaler milicjantów
(nie zomowców) z uniesionymi pałkami, zmuszając do biegu do drzwi, schodami na pierwsze piętro, i korytarzem
do końca. Tu też nie bili, tylko straszyli. Sześćdziesięciu zatrzymanych zgrupowano w świetlicy. Jeden z pilnujących
ich – płakał. „Później dowiedziałem się, że tym esbekom powiedziano, że wiozą bojówki, które szykowały się do
wieszania, mordowania, wojny domowej. I że nad ranem mają nas wszystkich rozwalić... A my wyglądaliśmy nieszczególnie. Wymarznięci, zmęczeni, brudni, wielu w ubraniach roboczych, kobiety w kufajkach”55.
Zatrzymanych rewidowano, po czym rozlokowano w dwóch wielkich celach („tygrysówach” – z kratą zamiast
jednej ze ścian, cały czas na widoku). „Straszliwa ciasnota […] co najmniej połowa z braku miejsca musiała stać.
Robiliśmy zmiany. Wiele z tej nocy nie pamiętam, po prostu uszło ze mnie powietrze. Zmęczenie... Przez całą noc
brano ludzi na przesłuchania. […]”.
Przesłuchujący odbiegali od stereotypu „prostego esbeka”; wyszkoleni psychologicznie, nie podsuwali niczego
do podpisywania, starali się raczej sprawić, że zatrzymani sami zaczną mówić, cokolwiek – Kaniewskiemu mówiono
na przykład, że będzie tylko świadkiem56. Mówili „krótko, oni już wszystko wiedzieli”.
E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 7.
Wywiad z Emilem Broniarkiem, s. 7.
51 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 7.
52 AIPN 481/49/CD/1, k. 10.
53 Por. AIPN, 960/1336, k. 52.
54 List Marii Lipskiej do Prymasa Glempa z 28 grudnia 1981 r., Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego – dalej: AD JJL,
poz. 1475.
55 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 8.
56 Ibidem, s. 9.
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W roku 2007 Kaniewski wspominał: „to tak jak Lipski napisał w jakiejś książce, za dużo żeśmy powiedzieli. Bo
każdy z nas się przyznał. Trudno było się nie przyznać, wydawało nam się, że głupio było się nie przyznać do tego,
co żeśmy tam robili. On to później źle ocenił, nawet mam tam gdzieś jego wycinek, jako że uważał, że źle żeśmy
zrobili przyznając się, bo oni na tej podstawie nas skazali. A tak to by musieli znaleźć jakiś świadków. A myśmy
działali jawnie, wydawało nam się głupotą nie przyznawać się do tego. A to jeszcze był taki czas, że: a dlaczego ja
mam się wstydzić tego, co robiłem”57.
Faktycznie, Lipski w wywiadzie dla konspiracyjnej gazetki „Ursusa” w 1987 r. dokonał oceny strajku w „Ursusie”, mówiąc: „podczas powstania [warszawskiego – przyp. ŁG] przekonałem się, jak małe szanse mają ludzie słabo
uzbrojeni. W „Ursusie” było to samo. Ludzie, którzy mogli uzbroić się w łomy, mieli szansę tylko ginąć. Uważałem,
że trzeba zrobić wszystko, aby tych ludzi oszczędzić. Nie warto było, aby „Ursus” przeszedł do historii dlatego, że
zginęło w nim kilku czy kilkudziesięciu robotników. Natomiast namawiałem do oporu biernego. Strajk powinien
być, gdyż mieliśmy prawo do protestu. Podkreślałem jednak: nasza obrona powinna być bierna.
Inna rzecz, że na biernej obronie zawiodłem się. Nie tylko dlatego, że na strajku zostało mało ludzi, ale również
dlatego, że tak niewielu wzięło sobie do serca moje wskazówki już potem, gdy przewieziono nas na Opaczewską.
Trzeba było na przesłuchaniach milczeć.
Wielu paplało, ci najszlachetniejsi obciążali siebie. A przecież i tak dostarczali informacji przeciwnikowi”58.
Jerzy Kaniewski zwracał jednak uwagę na inny aspekt tej sytuacji. Mówił w więzieniu, że, mimo faktu, iż każdy
z nich znał broszurę Obywatel a Służba Bezpieczeństwa, mimo wiedzy, że w obliczu przesłuchującego najlepiej odmawiać zeznań – ich zachowanie motywowane było przynależnością do Związku, który oficjalnie był uznany za legalny59.
W wyniku pacyfikacji w „Ursusie” milicja zatrzymała i przewiozła na Opaczewską około 60 osób. Większość z
tej sześćdziesiątki puszczono potem do domów, aresztowano dziewięciu60. Zapewne między 17 a 19 grudnia przewieziono ich do aresztu śledczego na Rakowiecką (nakaz przyjęcia Lipskiego datowany był właśnie na 16 grudnia61,
z kolei Kaniewski pisał o przewiezieniu go na Rakowiecką 19 grudnia; wówczas też dopiero oddali mu okulary)
Prokuratura („cywilna” – pod postanowieniem o tymczasowym aresztowaniem Lipskiego podpisany jest Prokurator Rejonowy dla Dzielnicy Warszawa Ochota, Zygmunt Zwolak) wszczyna sprawę o numerze Ds.3414/81.
Przygotowania do procesu
SB zapewne wiedziała wcześniej o obecności Lipskiego wśród strajkujących, ponieważ został spośród nich „wyłuskany”; postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu było datowane już na 16 grudnia, czyli zapadło zapewne
jako jedno z pierwszych, być może jeszcze przed „rozmowami” na Opaczewskiej. Miały one zapewne spełniać rolę
„sita”; w przypadku Lipskiego władze nie mogły mieć złudzeń. (Kaniewski wspominał w rozmowie z Gelbergiem,
że sankcję dostał tuż przed upływem przepisowych 48 godzin, o północy z 16 na 17 grudnia).
Organa ścigania oskarżyły Lipskiego „o nieprzestrzeganie dekretu z dnia 13.XII.1981 r. tj. o czyn przewidziany
w 46 pkt. 1 i 2 dekretu [...]”62; tym samym „został zastosowany” przeciwko niemu „środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania […] z uwagi na to, że sprawa prowadzona jest w postępowaniu doraźnym oraz znaczny
stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu”.
Pismo to – wraz z ocenzurowaną krótką wiadomością od Lipskiego – przekazano do mieszkania Lipskich. Pisał
do żony: „Kochana Myszko! W związku z czekającą mnie ewentualnie sprawą w związku ze strajkiem ursuskim

Wywiad z Jerzym Kaniewskim...
J. Domżalski, Polskie sierpnie. WGU rozmawia z Janem Józefem Lipskim, „Wolny Głos Ursusa” 1987, nr 105.
59 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 10.
60 W. Polak, Opór społeczny…, s. 56; sierż. B. Sieradzki, Zwalczanie nielegalnej działalności..., k. 67, podaje inne liczby: 11 działaczy
„Solidarności” oraz „osoby nie będące pracownikami ZM «Ursus»” (tu brak liczby), 5 działaczy „Solidarności” internowano
(zapewne z owej jedenastki). Kaniewski w swojej relacji Gelbergowi wspominał o dziesięciu.
61 AIPN 481/49/CD/1, k. 8.
62 AD JJL, poz. 1475.
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proszę Ci[ę] daj pełnomocnictwa Janowi Olszewskiemu. Całuję Jaś / 16 XII 81 Jan Józef Lipski”63. Była to pierwsza wiadomość, jaka dotarła do Marii Lipskiej o losach męża. Została ona sama – mąż był w areszcie, syn internowany.
Maria Lipska natychmiast rozpoczęła starania o uwolnienie męża, powiadomiła też o zatrzymaniu Lipskiego
jego miejsce pracy, czyli Instytut Badań Literackich PAN64 (do którego trafiła też informacja z prokuratury rejonowej65) i zwróciła się o zaświadczenie lekarskie do doktora leczącego Lipskiego na serce w Londynie.
Sprawa miała toczyć się w trybie doraźnym i to przed sądem wojskowym – na mocy ustawodawstwa bliżej
jeszcze nieznanego, z groźnie jednak brzmiącymi paragrafami. Pod postanowieniem o tymczasowym aresztowaniu
Lipskiego podpisał się prokurator rejonowy Zygmunt Zwolak66. Z tego samego artykułu dekretu z 13 grudnia
(przy czym odręcznie poprawiono datę z 12...) oskarżony został m.in. Arkadiusz Czerwiński67.
18 i 19 grudnia grono tymczasowo aresztowanych powiększyło się, ale później zostanie ich już tylko piątka:
Jerzy Kaniewski, Arkadiusz Czerwiński, Benedykt Filoda, Witold Ryszard Kaszuba, Jan Józef Lipski68 (być może
był także Marian Okipn[y?])69. Marian Srebrny wspomina, że cały czas odmawiał zeznań, został internowany, z
uzasadnieniem „organizator strajku w Ursusie, czego nie udało się udokumentować procesowo”.
W nocy 18/19 grudnia Lipski doznał w areszcie zawału serca. „Nawet szybko go zabrali i już do nas nie wrócił
– wspominał Kaniewski. – Później dowiedziałem się, że żyje i jest w szpitalu więziennym”70. „Oni tam siedzieli na
Opaczewskiej w czterdziestu czy iluś w jednej sali – wspominała młodsza siostra Lipskiego. – Oczywiście tam była
jedna ławeczka, i to przy kracie, tak że szybko ci ludzie z zakładu go tam posadzili, żeby był w stronę kraty twarzą
zwrócony, ale tam dostał stanu przedzawałowego. I potem to gorączkowanie, nabawił się przy spadku odporności
infekcji, jak taka infekcja idzie przewlekła, to idzie na zastawki…”
Lipskiego przewieziono najpierw do kliniki Akademii Medycznej na ul. Lindleya, gdzie umieszczono go na
oddziale reanimacyjnym. „Stwierdzono ostrą niewydolność wieńcową i prawdopodobny zawał. Lekarze uznali za
niezbędną hospitalizację co najmniej przez 3 tygodnie. Powiedzieli mi to 23 XII – pisała Maria Lipska do Prymasa
Glempa. – Nazajutrz, w dzień Wigilii mąż wprost z sali reanimacyjnej został zabrany do więzienia”71. 24 grudnia,
w Wigilię Bożego Narodzenia, Lipski trafił zatem z Ursusa – przez komisariat na Opaczewskiej i szpital na Lindleya
– pod dobrze mu znany adres: areszt śledczy Warszawa-Mokotów, Rakowiecka 37.
W areszcie miał być odizolowany od Arkadiusza Czerwińskiego, Mariana Srebrnego, [Mariana Jerzego?]
Okipn[ego?], i Jerzego Kaniewskiego. Charakter zatrzymania Srebrnego i Okipnego został zmieniony – zostali
internowani w obozie w Białołęce, wyłączono ich więc z potencjalnego procesu.
Proces przeciwko „piątce” z „Ursusa”, uznanej za przywódców strajku rozpoczął się bardzo szybko, bo już na
początku stycznia 1982 r. To, prowadzony w trybie doraźnym, proces o charakterze politycznym. Trudno zrozumieć choćby fakt oskarżania „piątki” za to samo, co 30 i 31 grudnia podprokurator (wcześniej podpisywany jako
prokurator) rejonowy Zwolak uznał w jednym z przypadków za działanie „usprawiedliwione pobudkami oskarżonego”, i, uzasadniając tym, że „stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego [...] czynu nie jest szczególnie
wysoki”, zwolnił z aresztu czwórkę innych strajkujących z „Ursusa”, zapewne obejmując ich jedynie dozorem
milicyjnym. Te same czyny w procesie ursuskim przedstawione zostaną w sposób zupełnie odwrotny, przynosząc
wieloletnie kary więzienia.
AD JJL, poz. 1475.
Notatki Marii Lipskiej (dwie karty A4, rkps.) w związku z podjętymi działaniami po aresztowaniu JJL, datowane 16 grudnia
, AD JJL, poz. 1475.
65 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Dział Kadr, 519/82 (teczka osobowa Jana Józefa Lipskiego).
66 AIPN 481/49/CD/1, k. 8-9.
67 AIPN, 754/258.
68 Według dokumentacji zachowanej w archiwum 30 i 31 grudnia 1981 r. z aresztu na Rakowieckiej zwolniono tymczasowo
aresztowanych – z jednym wyjątkiem – 18 grudnia: Witolda Kieliszczyka, Waldemara Woźniaka, Józefa Tomczaka (tymczasowo aresztowanego później od innych – 21 grudnia), Henryka Broniewicza – por. AIPN, 480/3; AIPN, 480/6; AIPN, 480/5;
AIPN, 480/1.
69 AIPN 481/49/CD/1, k. 9.
70 Wywiad z Jerzym Kaniewskim... Datowanie za listem Marii Lipskiej do Prymasa Glempa z 28 grudnia 1981 r., AD JJL, poz.
1475.
71 List Marii Lipskiej do Prymasa Glempa z 28 grudnia 1981 r., AD JJL, poz. 1475.
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Szczególnie zagrożony był Lipski, wobec którego władza miała zarzuty od lat kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu
(pierwszy raz przesłuchiwany był w 1953 r., w 1958 r. z powodów politycznych zwolniono go z pracy). Niechęć
władz wobec Lipskiego nasiliła się po protestach konstytucyjnych w 1975 roku, w których Lipski grał ważną rolę,
szczególnie zaś po powstaniu KOR. Od lipca 1977 r. toczyło się śledztwo z art. 270 par 1 KK (tj. „w sprawie
publicznego lżenia, wyszydzania i poniżania Narodu Polskiego, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jej ustroju i naczelnych organów”); w tym kontekście dla Lipskiego niebezpieczny był nie tylko udział w strajku, ale także wcześniejsza aktywność publicystyczna, a szczególnie rozgłos eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Od czasu publikacji
tego eseju latem 1981 r., a szczególnie po przedruku całości w paryskiej „Kulturze” i druku wybranych fragmentów
w zachodnioniemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung”72 Lipski znalazł się w ogniu zmasowanej
krytyki reżimowych mediów (dwa dni przed wprowadzeniem stanu wojennego pisał swoją odpowiedź).
Tego samego dnia, gdy przedostał się do strajkujących w „Ursusie”, w „Trybunie Ludu”, organie PZPR, ukazał
się kolejny z tekstów pomawiających autora Dwóch ojczyzn, dwóch patriotyzmów o zdradę. Niejaki Drecki w tekście
zatytułowanym Hupka i jego pomocnik napisał: „[...] Nie pierwszy to zapewne i nie ostatni przypadek, że głośny
artykuł J. J. Lipskiego w paryskiej »Kulturze« służy jako »pomoc naukowa« propagandzie antypolskich, odwetowych
kół w RFN”73.
27 grudnia Lipski na końcu listu do żony, pisanego w areszcie na Rakowieckiej, dziękuje żonie za wsparcie, jakie
zawsze od niej otrzymywał, i wspomina o wyborze, jakiego dokonał: „wiem, że przez te lata Ty płacisz największą
cenę i teraz znowu to się nasiliło. Myślę, że dla Ciebie właśnie Wigilia była najcięższa, ale zdaje się, że nam wszystkim nie było lekko.
Wracam Myszko do tego, że zawsze mnie rozumiałaś. Jeśli dziś piszę stąd skąd piszę i w sytuacji, że oczekuję
procesu – to moim głównym motywem, który mnie do tego doprowadził, był honor. Zdaje się, że dopiero teraz,
na starość, uświadomiłem sobie dokładnie, co to słowo znaczy. Pragmatycznego znaczenia ów poniedziałek sprzed
2 tygodni nie miał. Ale musiałem postąpić tak właśnie – i cokolwiek się stanie nie będę żałował, i Ty to rozumiesz”74.
Proces „ursuski”
Lipski bronił się z godnością, nie zrzekając się odpowiedzialności za uczestnictwo w strajku – przeciwnie, traktując
to jako zaszczyt. Zwracał jednocześnie uwagę na próbę uczynienia z jego oskarżenia procesu o charakterze politycznym, skierowanego przeciw KOR.
Na pierwszej rozprawie, 6 stycznia, mówi: „[14 grudnia – przyp. ŁG] o 14.30 (nie jest to czas dokładny) znalazłem się w Ursusie, ale w akcie oskarżenia przeczytałem, że byłem tam »między 6.00 a 8.00«, co jest niezgodne z
prawdą. Jestem filologiem, czytanie tekstów to mój zawód, nie wiem więc, skąd się tam takie oświadczenie wzięło,
bo nie padło z moich ust.
Dziwi także stwierdzenie, że »osoby oskarżone nie odstąpiły od działań, organizując rozszerzone zebranie Zarządu, decydujące o strajku okupacyjnym«. Ja tylko chciałem być z robotnikami, w skład Komitetu Strajkowego
nie wchodziłem, a więc nie mogłem, jak mi zarzucono, »kierować tym strajkiem«. Otrzymałem propozycję wejścia
do Komitetu, ale uważałem, że tam nie ma miejsca dla członka Zarządu Regionu.
Gdybym był w Komitecie, uważałbym to za honor i nie przeczyłbym takiemu faktowi. Dalej – zarzucono mi,
że »kierowałem przez wygłaszanie przemówień i nakłaniałem do działań bezpośrednich«. Prawda jest taka, że
publicznie, na własne żądanie, poinformowałem obecnych o ich prawach w charakterze zatrzymanych czy świadków – i nic poza tą informacją. Tę instrukcję można przeczytać w kodeksie postępowania karnego, ja to tylko
streściłem.

J.J. Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, „Kultura” 1981, nr 10, s. 3–29; Der Mythos von dem deutschen „Drang nach Osten” ist
unsere Ausflucht, tł. H. Freiherr von Rosen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 13 XI 1981.
73 R. Drecki, Hupka i jego pomocnik. Od naszego korespondenta z Bonn, „Trybuna Ludu”, 14 XII 1981, s. 7.
74 List Jana Józefa Lipskiego do Marii Lipskiej, dat. 27 XII 81, por. AD JJL, aneks II.
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Siedziałem w roku 1964 w areszcie śledczym z sankcją prokuratorską i znam te sprawy, znam prawo, więc moim
obowiązkiem było wyjaśnić to innym.
Apel? Tak, wygłosiłem apel: by nie stawiać oporu siłom porządkowym, by nie polała się krew. Byłem uczestnikiem Powstania Warszawskiego, wiele krwi w życiu widziałem...
Nie, nie bałem się o siebie, ale wiedziałem, że opór byłby tragedią. To był apel o to, by uniknąć najgorszego.
Inkryminowana mi »informacja propagandowa«? Nie wiem, o co tu chodzi, ograniczyłem się bowiem do dwu
wymienionych elementów”75.
Lipski w swojej mowie obrończej zwrócił też uwagę na charakterystyczne błędy w nazwisku, wskazujące być
może na intencję ukarania nie jego personalnie, a po prostu – kogoś z KOR (można podejrzewać, że wskazywało
to na politykę władzy, aby przedstawić KSS „KOR” jako organizację terrorystyczną): „Uderza mnie tu jeszcze
jedna rzecz: w akcie oskarżenia napisano, że »przemawiał« – raz LITYŃSKI, raz LIPIŃSKI. Nie był to ani mój
przyjaciel Jan Lityński, ani stary prof. Edward Lipiński, ani jego syn, nie byłem ja.... A może to swoisty błąd korektorski?”.
W tym momencie, jak odnotowano, „J.J. Lipski poczuł się źle i poprosił o 15 min. przerwy, co sąd uwzględnił”.
Po przerwie Lipski powiedział, że nadal czuje się źle, i że w zasadzie skończył, nie ma nic więcej do dodania. Mówił:
„odmawiam udzielania dalszych odpowiedzi, to niczego nie wyjaśnia ani nie zmienia, a ja się bardzo źle czuję”.
Do 15 stycznia 1982 roku schorowany Lipski „brał udział w codziennych wielogodzinnych rozprawach i był
po parę razy dziennie przeprowadzany w kajdankach przez kilka kondygnacji schodów do sali sądowej”76. Sąd
zarządził zbadanie Lipskiego przez biegłych lekarzy poza szpitalem więziennym dopiero 14 stycznia. Bardzo obrazowo opisywał to Kaniewski: „wozili nas do sądu na Lesznie z 10 razy. Na początku razem z Lipskim, mimo że
był tuż po zawale i ledwo trzymał się na nogach. W jego sprawie odbyła się autentyczna farsa. Dwóch utytułowanych lekarzy-ekspertów toczyło akademicki spór na temat jego serca. A toczyli go długo i zażarcie, wyrywali sobie
elektrokardiogramy, nie mogli się dogadać, czy zastawka działa prawidłowo – i po paru godzinach nikt, łącznie z
wysokim sądem, nie wiedział co jest grane. W końcu wyłączono go z procesu i odesłano do więziennego szpitala”77.
Wtedy właśnie, staraniem obrońcy (był nim Jan Olszewski78), Lipskiego wyłączono ze sprawy „piątki”. Nie był
on z tego do końca zadowolony, martwiąc się o los współoskarżonych, bagatelizując własne dolegliwości; 17 stycznia napisał do żony: „tak prawdę mówiąc, to nie wiem, czy to wyłączenie, które wywojował na sprawie Janek
[Olszewski] jest dla mnie korzystne. Była to jednak pewna atrakcja te jazdy do sądu; z współtowarzyszami coraz
bardziej zżywałem się, a i obejrzenie z daleka znajomych i życzliwych twarzy też nie jest bez znaczenia, a tak nawet
Ciebie i Aśki nie będę w najbliższym czasie widywał. A ponadto jakoś to było bardziej elegancko, gdy siedzieliśmy
w piątkę. Moja wydzielona sprawa – to już nie to. [...]
Mam nadzieję, że jutro będę miał widzenie z Jankiem, może więc omówimy moją sytuację procesową – i zmienię
zdanie, ale jak dotąd nie jestem zadowolony z rezultatu, tym bardziej, że akurat wobec stawania przed sądem itp.
jestem bardziej odporny, niż lekarze zakładają, moje zaś dolegliwości wiązały się z przemęczeniem na komendzie
Ochota. No, ale jak zawsze polegam na adwokackiej głowie Jana.
Martwi mnie też, że chłopcom z Ursusa – moim współoskarżonym – ubyło zapewne publiczności na sali. To
też wprowadza pewne ożywienie, nawet jeśli są to nieznane twarze”79.
Wyrok przeciw „chłopcom z Ursusa” zapadł już trzy dni po tym, jak Lipski pisał swój list – 20 stycznia. Mimo
jego surowości – 3,5 roku więzienia (nie w zawieszeniu!) dla Kaniewskiego, po 3 lata dla Czerwińskiego i Kaszuby
– Prokurator Generalny PRL wystąpił z rewizją nadzwyczajną ze względu na zbyt niski wyrok. W apelacji nazwano
to „rażącą niewspółmiernością w stosunku do wysokiego stopnia niebezpieczeństwa społecznego” z uwagi na

AIPN, 960/1336, k. 52.
List Marii Lipskiej do biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu Polski, AD JJL, poz. 1475.
77 E. Poliński, Póki żyjemy..., s. 11-12.
78 Czerwińskiego bronili Andrzej Grabiński i JerzyWoźniak, Kaniewskiego – Władysław Siła-Nowicki i Witold Ferfet, Kaszuby
– Stanisław Szczuka (por. AIPN, 754/258).
79 List Jana Józefa Lipskiego do Marii Lipskiej, dat. 17 I 82, por. AD JJL, aneks II.
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wielkość zakładów w Ursusie; wobec tego kara jest „rażąco łagodna”80. Pismo podpisał zastępca prokuratora generalnego, Józef Ostaś.
Adwokaci Władysław Siła-Nowicki i Jerzy Woźniak zwracali uwagę na fakt, podważający jakiekolwiek oskarżenia z tytułu dekretu o stanie wojennym – sam dekret wydrukowany został z datą 14 grudnia, ale była to przecież
data „fikcyjna i nieprawdziwa”, ponieważ Dziennik Ustaw nr 29 nie został ogłoszony do dnia 18 grudnia! Wnioskując zatem o uniewinnienie aresztowanych, napisali m.in., że „powoływanie się niektórych wyroków sądowych
na środki masowego przekazu: radio i telewizję, jako źródło mocy obowiązującej prawa karnego jest żenujące.
Należy przypomnieć, że za wyrażanie takiego poglądu obcina aplikanta bez litości każda najłagodniejsza nawet
komisja egzaminacyjna”. Mimo logiki wywodu, nie udało im się doprowadzić do zmiany decyzji sądu. 24 września
1982 r., po pół roku procedowania, Sąd Najwyższy oddalił rewizję (zdanie odrębne zgłosił sędzia Józef Tobera,
prawdopodobnie właśnie w intencji złagodzenia wyroku81).
Jan Józef Lipski, mimo wyłączenia go z procesu, wciąż przebywał w areszcie, leczony w klinice kardiologii w
Aninie. W marcu 1982 r. został zwolniony z pracy (z mocy prawa, na skutek nieobecności – spowodowanej aresztowaniem). Sprawa przeciwko niemu wciąż była prowadzona jako wyłączona82.
Po wielu staraniach otrzymał wreszcie w maju 1982 r. zgodę na wyjazd na operację do Londynu (w areszcie
spędził blisko pół roku – zwolniony został 20 maja). MSW niechętnie się na to zgodziło, ponieważ nie znaleziono
lekarza i szpitala w PRL, który mógłby wykonać konieczną operację. Mecenas Olszewski otrzymał z sądu nakaz
dostarczenia w ciągu pięciu dni dowodów potwierdzających staranie się Lipskiego o wyjazd na leczenie do Wielkiej
Brytanii (co jednoznacznie wskazuje, że władze nie chciały Lipskiego wypuścić na wolność, a tylko na leczenie poza
krajem – a może w ogóle poza kraj).
Ryzyko śmierci oskarżonego było politycznie chyba zbyt wielkie (przygniatającą większość więziennej dokumentacji Lipskiego stanowią informacje medyczne); może zresztą liczono, że Lipski nie powróci? On jednak, wykorzystawszy pobyt w Londynie nie tylko na operację, ale też na napisanie książki dokumentującej działalność
KOR – na wiadomość o planowanym procesie „przywódców” KOR (do których go zaliczono) – powróci do kraju,
gdzie znów trafi do więzienia. To jednak już inna historia83.
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Abstract
The paper argues that – regardless of neo-Marxist inspirations – many views of Václav Havel, Adam Michnik, or
Jacek Kuroń on civil society bear a surprising resemblance to political philosophy of Aristotle or Cicero. This, in
turn, makes it possible to argue that Havel’s concept of “anti-political politics” is not anti-political at all but to the
contrary – political par excellence, if only one adopts a sourcing understanding of politics characteristic for classical
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Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku odznaczały się wzrostem zainteresowania pojęciem społeczeństwa
obywatelskiego wśród intelektualistów Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie gdy koncepcja civil society na zachodzie kontynentu wydawało się już mało atrakcyjna, pojęcie to odżyło w krajach bloku komunistycznego dzięki
nowym interpretacjom, jakim poddali je przedstawiciele demokratycznej opozycji. Rozwijane przez nich teorie
przyczyniły się do swoistego renesansu owego pojęcia również wśród myślicieli zachodnich.
W literaturze przedmiotu podkreśla się zwykle silne inspiracje myślą Antonio Gramsciego, która odcisnęła
piętno na sposobie myślenia wschodnio-europejskich dysydentów. W koncepcjach „nowego ewolucjonizmu” autorstwa Adama Michnika, czy „anty-politycznej polityki” Václava Havla dopatrywano się – nie bez racji – śladów
teorii włoskiego neo-marksisty1. Po bliższym przyjrzeniu się pismom wspomnianych opozycjonistów oraz praktyce
działania ugrupowań opozycyjnych – szczególnie zaś polskiej Solidarności – można jednak dojść do wniosku, że
rozwijane przez nich, a następnie wprowadzane w życie koncepcje miały równie wiele wspólnego z rozważaniami
Gramsciego na temat hegemonii i „alternatywnego” społeczeństwa obywatelskiego, co z klasycznie republikańską
koncepcją polityki. Celem niniejszego tekstu jest zinterpretowanie teorii społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanych przez wybranych wschodnio-europejskich dysydentów, oraz ruchu społecznego, jakim była Solidarność, właśnie pod kątem tradycji republikańskiej. W efekcie takiej re-interpretacji okazać się może, że sposób rozumienia
spraw publicznych zaproponowany przez wspomnianych wyżej dysydentów nie jest anty-polityczny, lecz polityczny
par excellence – jeżeli tylko przyjąć źródłowe rozumienie polityki rozwijane przez klasycznych filozofów polityki –
takich jak Arystoteles, czy Cyceron.
Zob. np. Z. Pełczyński, Solidarity and „The Rebirth of Civil Society” in Poland [w:] Civil Society and the State, red. J. Keane, London
1988, s. 365-369.
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Rzecz jasna, praktyka oraz formy działania Solidarności nie były dosłowną implementacją teoretycznych koncepcji rozwijanych w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Kuronia, czy Michnika. Wiele z nich wykształciło
się w sposób spontaniczny, a większość robotników podejmujących strajk w stoczni im. Lenina zapewne nie znała
pism obu wspomnianych dysydentów. Niemniej jednak, działacze KOR i tzw. eksperci, zaproszeni przez robotników do rozmów z władzami, niewątpliwie wywarli pewien wpływ na strukturę oraz praktykę działania Solidarności2, co zdaje się usprawiedliwiać powiązanie ze sobą w jednym tekście zarówno sposobu funkcjonowania Związku,
jak i rozwijanych w latach siedemdziesiątych teorii społeczeństwa obywatelskiego.
„Anty-polityczna polityka”, czyli o związkach polityki z etyką
W jednym ze swoich najlepiej znanych esejów politycznych Václav Havel przedstawia się jako zwolennik „polityki
antypolitycznej” – to znaczy polityki rozumianej nie jako czysta technologia władzy i manipulacji, czy też cybernetyczna kontrola nad ludźmi, bądź sztuka tego, co użyteczne, ale „polityki jako jednego ze sposobów szukania i
znajdowania sensu życia”. Pragnie on „polityki jako moralności stosowanej w praktyce; jako służby prawdzie; jako
najgłębszej ludzkiej (...) troski o bliźnich”3.
Jest rzeczą niezwykle znamienną, że tak rozumianą politykę przyszły prezydent Republiki Czeskiej określa mianem „antypolitycznej” – sugerując tym samym, że pomiędzy sferą polityki (i to zarówno w jej komunistycznym,
jak i zachodnio-kapitalistycznym wydaniu) i moralności istnieje zasadnicza sprzeczność. Tymczasem Havel w przywołanych wyżej słowach odnosi się do koncepcji, która w tradycji republikańskiej stanowi kwintesencję tego, czym
jest i czym powinna być polityka. W tradycji tej, życie polityczne posiadało przede wszystkim wymiar etyczny, było
wręcz praktyczną realizacją zaleceń etycznych. Nieprzypadkowo Etyka Nikomachejska była dla Arystotelesa swoistym wstępem do Polityki. Ostatecznym celem państwa było w jego przekonaniu „szczęśliwe życie”; wszystko inne
to zaledwie „środki do tego celu wiodące”4. Życie obywatelskie polegać miało również na zaprawianiu się w cnocie,
państwo miało zaś swym obywatelom zagwarantować tę możliwość. Jego najwyższym, ostatecznym celem jest
„możliwie doskonałe życie”5. Państwo jest więc w tradycji republikańskiej przestrzenią umożliwiająca samodoskonalenie; pełną realizację potencjału zawartego w ludzkiej naturze.
Rzecz jasna, Havel miał swoje powody aby przedstawiać etyczną wizję polityki jako antypolityczną. Czynił tak
dlatego, że sfera polityki utożsamiana była przez niego z oficjalnym aparatem państwowym – realizującym marksistowską koncepcję polityki sprowadzonej do zarządzania; administrowania rzeczami i ludźmi. W koncepcji tej,
co oczywiste, nie ma miejsca na moralność. Sprowadza ona politykę do wspomnianej przez Havla czystej „technologii władzy”. Przywrócenie polityce jej wymiaru etycznego miało mieć więc charakter aktu indywidualnego,
dokonywanego przez jednostki niezależnie od władzy państwowej. Chodziło zatem, jak zauważa Jerzy Szacki „nie
tyle o ucieczkę od polityki, ile o znalezienie takiego sposobu jej uprawiania, jaki byłby adekwatny do sytuacji społeczeństwa »posttotalitarnego« (...)”6.
Wydaje się, że w bardzo podobny sposób rozumowali również polscy opozycjoniści. Zdaniem Davida Osta,
gdy KOR i Solidarność głosiły, że nie są ruchami politycznymi, dawały jedynie do zrozumienia, że nie zamierzają
bezpośrednio podważać partyjnej kontroli nad państwem. Polityka oznaczała dla nich domenę rządu oraz struktur
administracyjnych i jako taka była przez opozycjonistów odrzucana. Nie oznaczało to jednak odrzucenia polityki
rozumianej jako aktywność obywatelska7. Zdaniem Osta, w generalnym odrzuceniu władzy państwowej przez opozycję demokratyczną, a także w przekonaniu, że celem walki politycznej nie jest jedynie zmiana rządu, ale również

Zob. np. P. Gliński, The Self-governing Republic in the Third Republic, „Polish Sociological Review” 2006, nr 1 (153), s. 56.
V. Havel, Polityka a sumienie, przeł. P. Godlewski [w:] idem, Siła bezsilnych i inne eseje, oprac. A. Jagodziński, Warszawa 2011, s.
188.
4 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2004, 1281a.
5 Ibidem, 1328a.
6 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 97.
7 D. Ost, Solidarity and the Politics of Anti-Politics. Opposition and Reform in Poland since 1968, Philadelphia 1990, s. 1-2. Por. V. Havel,
Polityka..., s. 189.
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zmiana osobistego życia, tkwił swoisty pierwiastek anarchistyczny8. Ost zapomina jednak, że przekonanie jakoby
działalność publiczna miała na celu współkształtowanie własnego charakteru i dążenie do etycznego samodoskonalenia, to wręcz kwintesencja Arystotelesowskiej – i republikańskiej w ogóle – wizji zrzeszenia politycznego.
Podobna intuicja pobrzmiewa w myśli Kuronia, gdy ten wskazuje, iż działalność opozycyjna znajdująca wyraz
w sprzeciwie wobec destrukcji moralnej niesionej przez totalitaryzm jest zarazem działaniem wychowawczym.
Praca nad ukształtowaniem w społeczeństwie „postawy antytotalitarnej, wrażliwości moralnej, pluralizmu politycznego, tolerancji” jest jego zdaniem ściśle powiązana z wpajaniem ludziom „umiejętności politycznego myślenia i
działania”9. I znowu, pomiędzy powyższym stwierdzeniem Kuronia a tradycją republikańską występują oczywiste
punkty zbieżne. Rola obywatelskiej edukacji pełni w tej drugiej kluczową rolę. Zdaniem autora Polityki wychowanie
obywatelskie jest wręcz podstawowym narzędziem umożliwiającym trwanie danego reżimu. „Najważniejszą (...)
rzeczą dla zapewnienia trwałości ustrojów, ważniejszą od wszystkiego, co czym była dotąd mowa, choć dziś wszędzie zaniedbaną, jest przystosowane do ustroju wychowanie. Na nic bowiem zdadzą się najzbawienniejsze prawa,
wynikające ze zgodnej uchwały wszystkich obywateli, jeśli ludzie do nich nie przywykną i nie zostaną w duchu
ustroju wychowani; a więc jeśli prawa są demokratyczne – w duchu demokratycznym, jeśli oligarchiczne – w duchu
oligarchicznym”10.
Skoro rzeczpospolita opiera się na koncepcji dobra wspólnego, to zadaniem kluczowym w republice jest wpoić
obywatelom gotowość działania na jego rzecz. Edukacja staje się narzędziem wychowawczym, dzięki któremu
obywatele nabywają gotowość podporządkowania swoich indywidualnych interesów dobru publicznemu. Odgrywa
więc ona istotną rolę w hierarchizacji ludzkich celów oraz pragnień. Doskonale współgra to z przytoczoną wcześniej myślą Kuronia, dla którego działalność edukacyjna ma na celu ukształtowanie obywateli „demokratycznych”;
posługujących się w codziennym postępowaniu jasnymi kryteriami etycznymi; myślących oraz działających inaczej
niż narzuca to logika systemu „posttotalitarnego”. Owa, prowadzona na co dzień, działalność wychowawcza byłaby
więc całkowicie zgodna z założeniami „nowego ewolucjonizmu”: byłaby działalnością alternatywną wobec systemowego działania struktur państwowych – kształtujących model „socjalistycznego człowieka”.
Nieodłącznym elementem owej alternatywnej edukacji obywatelskiej miało być przywrócenie pewnych elementarnych standardów etycznych i wpojenie wartości o charakterze moralnym. Dokładnie w ten sposób działalność
opozycyjną rozumiał zapewne Havel, posługując się figurą kierownika sklepu warzywnego, który zaprzestaje rytualnego wywieszania czerwonych flag i powtarzania haseł wychwalających partię komunistyczną i Związek Radziecki. „Tym swoim buntem wydobędzie się z życia w kłamstwie; odrzuci rytuał i naruszy reguły gry; odnajdzie
swoją zdeptaną tożsamość i godność; zrealizuje swą wolność. Jego bunt będzie próbą życia w prawdzie”11. Zarazem
jednak, w systemie posttotalitarnym życie w prawdzie ma wymiar nie tylko egzystencjalny, czy moralny, ale również
polityczny.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że owa orientacja na swoistą odnowę moralną była również jedną z najbardziej charakterystycznych cech Solidarności. Zdaniem Timothy Garton Asha, dość powszechnie traktowana była
ona przez jej członków jako instytucja powołana do wyrażenia protestu moralnego. Andrzej Gwiazda, w liście
otwartym do Lecha Wałęsy, charakteryzował ją wręcz jako „ruch rewolucji moralnej”12.
Jak zauważa Zbigniew Pełczyński, Solidarność nie była jedynie pragmatycznym ruchem socjo-politycznym, zorientowanym na osiągnięcie pewnego konkretnego celu, czy – w szerszym kontekście – na przekształcenie struktury instytucjonalnej komunistycznego państwa. Miała ona nade wszystko charakter moralnej krucjaty, a jej członkowie często postrzegali konflikt z władzami w kategoriach walki dobra ze złem13. Podstawowym celem owej
rewolucji moralnej miało być przywrócenie godności obywatelom komunistycznego państwa. W uchwałach programowych Związku godność była – obok wolności – najczęściej wymienianym słowem przedstawianym jako

D. Ost, Solidarity..., s. 2-3.
J. Kuroń, Polityczna opozycja w Polsce [w:] idem, Polityka i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 114.
10 Arystoteles, Polityka, 1310a.
11 V. Havel, Siła bezsilnych, [w:] idem, Eseje polityczne, Warszawa 1984, s. 49.
12 T.G. Ash, Polska Rewolucja. Solidarność, Londyn 1987, s. 182.
13 Z. Pełczyński, Solidarity..., s. 372.
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wartość rugowana przez system komunistyczny, a zarazem jako przedmiot pragnień i cel walki związkowców14.
Jest rzeczą znamienną, że w oficjalnych deklaracjach często spychała ona na plan dalszy czysto materialne i
pracownicze postulaty. W jednym z „Biuletynów Informacyjnych” Solidarności Ziemi Puławskiej można było
przeczytać: „Biednemu pozostaje tylko godność i honor i tych już ostatnich wartości winien on strzec ponad
wszystko, żadna cena nie jest tutaj za wysoka”15. Z kolei w Uchwale programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność” czytamy między innymi, że „[u] podstaw działania stać musi poszanowanie człowieka. Państwo ma
służyć człowiekowi, a nie panować nad nim; organizacja państwowa ma służyć społeczeństwu i nie może być
utożsamiona z jedną partią polityczną. Państwo musi być rzeczywiście wspólnym dobrem całego narodu”16. To
właśnie przekonanie prowadziło następnie delegatów do stwierdzenia, iż „Związek będzie walczył z zakłamaniem
we wszystkich dziedzinach życia ponieważ społeczeństwo chce i ma prawo żyć w prawdzie”17.
Podkreślenia wymaga fakt, iż etyczny postulat ochrony godności i przywrócenia standardów prawdy miał głęboko rewolucyjne i w gruncie rzeczy polityczne konsekwencje. Dotyczył bowiem kwestii rozumienia sfery polityki
i jej praktycznego uprawiania; sytuował się na swoistym meta-poziomie – wyznaczającym najbardziej fundamentalne zasady życia politycznego i społecznego. I znowu, wypada zauważyć, że ujęcie takie przypomina bardzo
mocno podejście republikańskie – podkreślające konieczność oparcia wspólnoty politycznej na pewnych zasadach
o charakterze etycznym.
Jak trafnie ujął to Zbigniew Stawrowski neo-republikańska (a zarazem niezwykle wierna swemu antycznemu
archetypowi) wizja Hannah Arendt należy do wizji etycznych. „Polityka to w gruncie rzeczy poli-etyka, to wizja
społeczności etycznej, wewnątrz której pojawia się dopiero doświadczenie współodpowiedzialności i wspólnej debaty nad konkretną realizacją wspólnego dobra. Związek polityczny równych i wolnych jednostek (...) może funkcjonować jedynie na podstawie trwałych i niepodważalnych fundamentów etycznych (...). Bez wspólnego doświadczenia etycznego, bez zgody co do elementarnych wartości, debata równych i wolnych jednostek nigdy nie będzie
przyjacielską rozmową, a wypowiadane w niej słowa okażą się po prostu orężem w bezwzględnej walce o panowanie”18.
W powyższym kontekście doświadczenie pierwszej Solidarności jawi się nie tylko jako ruch „etycznego odrodzenia” domagający się przywrócenia i przestrzegania kryteriów moralnych w życiu prywatnym i publicznym, ale
nade wszystko jako próba powtórzenia swoistego aktu założycielskiego prawdziwej wspólnoty obywatelskiej, której
istnienie w warunkach totalitarnego zakłamania było po prostu niemożliwe. Słusznie zauważył więc Kowalski, że
o ile większość definicji godności formułowanych przez filozofów przypisuje jej charakter indywidualny, o tyle „z
punktu widzenia związkowców mogła być to cecha posiadana kolektywnie – przez naród, społeczeństwo, świat
pracy lub związek”19. To zaś prowadzi nas do kolejnego punktu rozważań na temat zbieżności pomiędzy tradycją
republikańską a ideologią i praktyką polskich ruchów opozycyjnych.
Społeczeństwo obywatelskie czy republikańska wspólnota?
Jak zaobserwował David Ost, sednem anty-politycznej polityki prowadzonej przez KOR, a następnie Solidarność
było upodmiotowienie obywateli oraz wyrobienie w nich poczucia własnej wartości, a zarazem godności – jako
ludzi i obywateli jednocześnie20. Warto jednak podkreślić, że tak rozumiana polityka jest całkowicie zbieżna z jej
republikańskim rozumieniem, w którym to poczucie wartości człowieka – zwierzęcia politycznego (zoon politikon)

S. Kowalski, Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego, Warszawa 1988, s. 83.
Cyt. za S. Kowalski, Solidarność..., s. 84.
16 Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=1370 (dostęp: 6 kwietnia 2016 r.).
17 Ibidem.
18 Z. Stawrowski, Doświadczenie ‘Solidarności’ jako wspólnoty etycznej [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo „Solidarności” po dwudziestu latach,
red. D. Gawin, Warszawa 2002, s. 106-107.
19 S. Kowalski, Solidarność..., s. 84.
20 D. Ost, Solidarity..., s. 4.
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– wypływa właśnie z jego obywatelskiej podmiotowości. Republika to zrzeszenie polityczne ludzi wolnych i stanowiących realne źródło wszelkich politycznych decyzji. Ludzka godność w prezentowanym tu ujęciu wypływa bezpośrednio z ich statusu jako obywateli – a więc tych, z którymi władza musi się liczyć, którzy nie podlegają żadnej
arbitralnej i niezależnej od siebie wyższej zwierzchności (charakteryzującej stosunki panujące w ustroju monarchicznym, ale też stosunki pomiędzy panem a niewolnikiem). Pomiędzy klasycznym republikanizmem, a teoriami
społeczeństwa obywatelskiego jako sfery społecznej aktywności – niezależnej od komunistycznej władzy – nie
zachodzi zatem żadna sprzeczność. Wręcz przeciwnie. Prawdziwa wolność (w znaczeniu jak najbardziej politycznym), jak przypomina Hannah Arendt, „sytuuje się w dziedzinie tego, co społeczne, a siła lub przemoc stają się
monopolem rządu”21.
Podobny sposób rozumowania prezentował Kuroń, gdy sugerował, że w państwie totalitarnym każda aktywność społeczna wymykająca się spod kontroli państwa – czy będzie to działalność o charakterze sportowym, kulturalnym, czy też czysto towarzyskie dyskusje na temat przeczytanej książki – staje się de facto działalnością polityczną. To, co społeczne staje się więc polityczne22. Dochodzi tu zatem (nieco kuriozalnie – bo zapewne nie to
było intencją Kuronia) do zniesienia nowożytnej, wprowadzonej przez liberalną filozofię polityczną, dychotomii
pomiędzy sferą społeczną i polityczną; dychotomii kompletnie nieznanej starożytnym, którzy całkowicie utożsamiali ze sobą obie sfery. W klasycznym republikanizmie, wszystko co odbywało się w sferze publicznej – w sferze
wzajemnych interakcji pomiędzy obywatelami – miało swą polityczną doniosłość; wpływało na kształt oraz życie
wspólnoty politycznej.
Myśl Kuronia – choć wynikająca z innych źródeł i intelektualnych inspiracji – pozostaje w zaskakującej zbieżności ze sposobem rozumowania starożytnych myślicieli republikańskich, dla których polis nie sprowadzało się do
zbioru instytucji oraz urzędów ustanowionych na określonym terytorium, ale stanowiło emanację codziennych,
powtarzalnych interakcji pomiędzy obywatelami. W powyższy kontekst znakomicie wpisuje się również przesłanie
rozwijanej przez Michnika koncepcji „nowego ewolucjonizmu”, zgodnie z którą: „Każdy akt oporu pozwala i
umożliwi wybudowanie już dziś zrębów struktury socjalizmu demokratycznego, który winien być nie tylko –
i może nawet nie głównie – strukturą prawną instytucjonalną, ale nade wszystko rzeczywistą, codziennie
współtworzoną wspólnotą ludzi wolnych [wyróżnienie M.G]” 23. Michnik, ze względu na osobiste inspiracje i
poglądy, pisze o zbudowaniu „socjalizmu demokratycznego”, ale sposób w jaki go rozumie jest całkowicie zbieżny
z ustrojem republikańskim: jego sens nie sprowadza się do „struktury prawno-instytucjonalnej”, ale do realnej –
tworzonej dzięki codziennym interakcjom – obywatelskiej wspólnoty.
Do podobnej konkluzji skłania lektura pism Havla, który w znanym eseju Siła bezsilnych stwierdza, iż działalność
opozycyjna – rozumiana tutaj jako aktywność społeczna niezależna od kontroli państwa (zbieżność z koncepcją
„nowego ewolucjonizmu” Michnika wydaje się być poza dyskusją) – prowadzi do powstania „równoległej polis”:
„ukazuje perspektywę i ma sens jedynie jako akt pogłębienia odpowiedzialności wobec ogółu i za ogół (...), nie zaś
jako uchylenie się od niej”24. A zatem „anty-polityczna polityka” nie powinna być w żadnym wypadku rozumiana
jako postawa swoistej wewnętrznej emigracji. Nie polega ona bynajmniej na ucieczce jednostki od zewnętrznego
świata polityki – zdominowanego przez totalitarne stosunki pomiędzy władzą a społeczeństwem – i zamknięciu
się w kręgu spraw prywatnych, pozwalających na zachowanie elementarnych standardów etycznych. Wręcz przeciwnie: „równoległa polis”, o której pisze Havel, to sfera uświadomionej współzależności od innych, a zarazem
postawa współodpowiedzialności za wspólnotę jako całość.
Klasycznie republikańskie pojęcie dobra wspólnego aż ciśnie się w tym miejscu na usta. Samo pojęcie republiki
jest wszak w sensie etymologicznym tożsame z dobrem wspólnym. Bodaj najdosadniej ujął to Cyceron pisząc, iż:
„[r]zeczpospolita (...) to wspólna sprawa, o którą dbamy pospołu”25. Republikańska polis jest zatem sferą wzajemnej
współodpowiedzialności; jej istota dalece wykracza poza czysto kontraktualistyczne relacje pomiędzy obywatelami.
H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000, s. 37.
J. Kuroń, Polityczna opozycja..., s. 119-120. Por. D. Ost, Solidarity..., s. 66.
23 A. Michnik, Nowy ewolucjonizm, [w:] idem, Szanse polskiej demokracji, Londyn 1984, s. 87.
24 V. Havel, Siła bezsilnych, s. 73.
25 Cyceron, O państwie [w:] idem, O państwie. O prawach, Kęty 1999, s. 26. Nieco dalej dodaje zaś, że „państwo jest z definicji
rzeczpospolitą, o którą obywatele troszczą się pospołu”, ibidem, s. 27.
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Doskonale wpisują się w ten obraz rozważania Havla, który określił ruchy dysydenckie mianem wspólnot (wyraźnie
odróżniając je od organizacji) żyjących „przede wszystkim dzięki wspólnemu poczuciu głębokiego sensu swej działalności”. Przepełnia je atmosfera, w której „więzi sformalizowane i zrytualizowane zastępuje żywe poczucie solidarności i braterstwa”26. Nie byłoby wielką przesadą stwierdzić, że pod powyższymi słowami mogliby się zapewne
podpisać wszyscy klasycy myśli republikańskiej, dla których republika oznaczała przede wszystkim dzielenie pewnego sposobu życia (uznanego za wartościowy i godny upowszechnienia), a zarazem gotowość do działania na
rzecz dobra wspólnego (pojmowanego jako ważniejsze i mające priorytet nad jednostkowymi, egoistycznymi interesami).
Koncepcję dobra wspólnego oraz pojmowanie ruchów społecznych w kategoriach wspólnoty odnajdziemy
również w sposobie myślenia, jakie zdominowało praktykę Solidarności. Sergiusz Kowalski w swoim „studium z
socjologii myślenia potocznego”, charakteryzując Solidarność stwierdza, iż przyjmowano jako rzecz oczywistą, „że
istnieje rzecz taka, jak wola zbiorowa, której każdorazowym celem i przesłanką jest zbiorowe dobro będące nie tyle
rezultatem zsumowania lub uśrednienia poszczególnych interesów jednostkowych, co pewną preegzystującą i nadrzędną realnością. Przyjmuje się też, że w ramach prawidłowo funkcjonującej wspólnoty znika konieczność podporządkowania interesów jednostkowych interesowi zbiorowemu, jako że są one jego zawężającą konkretyzacją.
Stosowny sposób postępowania może być jednoznacznie wywiedziony z ogólnych celów i zasad”27.
Analogie pomiędzy przytoczoną charakterystyką Solidarności, a klasycznym republikanizmem są wyraźne.
Arystoteles nie pozostawiał wątpliwości, co do tego, że choć państwo jest wspólnotą złożoną z wielu różnych
części, to jednak ma ono pierwszeństwo w stosunku do jednostki (jako całość w stosunku do części). Logicznie
wynika z tego, iż istnieje również pewien interes zbiorowy (dobro wspólne), które ma charakter pierwotny w stosunku do interesów jednostkowych, a zarazem nie da się sprowadzić do czysto arytmetycznej ich sumy, czy też
wypadkowej – jak ma to miejsce w tradycji liberalnej, szczególnie w wydaniu utylitarystycznym prezentowanym np.
przez Jeremy’ego Benthama)28.
Niezwykle istotnym i wartym podkreślenia rysem Solidarności było przekonanie o realności wspólnoty tworzonej przez jej członków. Jak twierdzi Ryszard Legutko, nazwa ruchu trafiała w sedno owego doświadczenia wspólnoty; wyrastała „z przekonania, iż podziały klasowe, płciowe czy zawodowe w społeczeństwie są mniej ważne od
poczucia duchowej wspólnoty, i że w sytuacji trudnej owo poczucie przemawia silniej niż wszelkie antagonizmy”29.
To właśnie z owego poczucia jedności wyrasta republikańska koncepcja dobra wspólnego. Realia starożytnych polis
– mimo istniejących w nich antagonizmów – to realia polityki przed-partyjnej. Podziały frakcyjne postrzegane były
jako niebezpieczne i potencjalnie zagrażające istnieniu państwa.
Jak przypomina Paweł Śpiewak, zarówno Herodot, jak i Arystoteles zgodnie przyznawali, że demokracja „nie
zna podziałów partyjnych i że demos jest politycznie zgodny”30. Ów republikański ideał „jedności ludu” przetrwa
zresztą do czasów nowożytnych (choć towarzyszyć mu będzie coraz częściej pojawiające się przekonanie, iż jest
ideałem niemożliwym do utrzymania). Jeszcze u schyłku XVIII wieku Jerzy Waszyngton, gdy opuszczał fotel prezydencki, przestrzegał w mowie pożegnalnej swych współobywateli przed podziałami frakcyjnymi jako zasadniczym niebezpieczeństwem dla dalszego trwania młodej republiki amerykańskiej31. Jeden z najlepiej znanych i najczęściej cytowanych esejów z serii Federalista, autorstwa Jamesa Madisona, choć wychodzi z realistycznego założenia
o niemożności zapobieżenia powstawaniu fakcji, poświęcony jest w całości rozważaniom na temat zapobiegania
ich zgubnym dla republikańskiego państwa efektom32.
V. Havel, Siła bezsilnych, s. 81-82.
S. Kowalski, Solidarność..., s. 164-165.
28 Nie oznacza to jednak konieczności całkowitego poświęcenia szczęścia indywidualnego na rzecz wspólnoty politycznej.
„[P]aństwo jako całość nie może być szczęśliwe, gdy szczęścia nie będą odczuwać wszystkie jego części”. Arystoteles, Polityka,
1264b.
29 R. Legutko, Społeczeństwo otwarte a etos solidarności [w:] Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, red. ks.
A. Kobyliński, Płock 2001, s. 125.
30 P. Śpiewak, Obietnice demokracji, Warszawa 2004, s. 70.
31 G. Washington, Przemówienie pożegnalne do narodu Stanów Zjednoczonych [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli,
oprac. W. Osiatyński, Warszawa 1977, s. 150, 153, 154.
32 Zob. J. Madison, Federalista nr 10 [w:] Eseje polityczne federalistów, red. F. Quinn, Kraków 1999.
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Warto w tym kontekście przypomnieć, że zwalczanie podziałów frakcyjnych było powszechnie przyjętą praktyką w Solidarności. Dbano bardzo mocno, aby wybory delegatów nie przeradzały się w walkę pomiędzy rywalizującymi stronnictwami. Wyznawano zasadę, iż głosuje się na konkretnego człowieka, a nie na ugrupowanie. Zdecydowanie potępiano wszelkiego rodzaju partykularyzmy – polityczne, regionalne, czy zakładowe33. Uchwała
programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” stwierdzała wyjątkowo jasno: „Jesteśmy (...) przeciwni
temu by statutowe władze nasze Związku tworzyły organizacje o charakterze partii politycznych”34. Partykularyzacja i rozdrobnienie interesów wydawały się czymś szczególnie niebezpiecznym w kontekście walki z dużo silniejszym przeciwnikiem, jakim był – względnie monolityczny, a na pewno silnie zdyscyplinowany – komunistyczny
aparat partyjny. W gazetce wydawanej przez pracowników pewnej elektrowni pisano: „Źródłem, siłą i racją istnienia
‘Solidarności’ jest jedność zrzeszonych w niej środowisk (...)”35. Działalność uczestników Związku nakierowana
była więc na dobro wspólne. Niezgoda, spór były pojęciami odnoszącymi się do rzeczywistości znajdującej się „na
zewnątrz” solidarnościowej wspólnoty. Pojawiały się one tam, gdzie następowała styczność z władzą i oficjalnymi
strukturami państwa.
Trzeba podkreślić, iż wspomniana jedność nie dotyczyła jedynie robotników pracujących w różnych zakładach.
Była to jedność ponad-środowiskowa: obejmująca tak robotników, jak chłopów, czy inteligencję. Jak przypomina
Dariusz Karłowicz: „Sierpień pamiętamy jako urzeczywistnienie mitu politycznej agape, która połączyła ludzi
wszystkich stanów i biografii. Potoczny wizerunek tamtych czasów nie nosi na sobie śladów pęknięć, różnic zdań
i formacji, w które obfitowało życie codzienne ogromnego ruchu politycznego”36.
Związek Solidarność stanowił zatem swoistą emanację wspólnoty i jedności narodowej, a nie tylko klasy robotniczej. Owo poczucie było zresztą w dużym stopniu usprawiedliwione masowością Solidarności, która, w przeciągu
niespełna pół roku od sierpniowych strajków liczyła już wiele milionów członków. Związek traktowano więc jako
całość, a jednocześnie – jako reprezentację całego społeczeństwa. Jak tłumaczy Kowalski: „Im bardziej organiczny
charakter przybierała wspólnota, tym wyraźniej okazywało się, że dobro, interes lub zdanie ogółu wyłaniają się nie
drogą agregacji dóbr, interesów, lub zdań partykularnych, poprzez rywalizację i kompromis, ale drogą przekładania
tego co ogólne na język sytuacyjnego konkretu; są więc znane a priori. Związkowcy z różnych regionów, środowisk
zawodowych i innych grup społecznych tworzących wspólnotę, w różnym czasie i miejscu natrafiają na różne
konkretne problemy, każdorazowo jednak ich dążenia winny być uszczegółowieniem uniwersalnych dążeń Związku
jako całości”37.
Powyższy opis stoi w jaskrawej sprzeczności z pluralistyczną wizją relacji społecznych, w których wszelkie
postanowienia są efektem wzajemnych przetargów i swoistej umowy. W przypadku Solidarności mieliśmy do czynienia nie z liberalnym, a z republikańskim właśnie rozumieniem wspólnoty, w której to poczucie jedności i pewnego wspólnego dobra przeważa nad jednostkowymi pragnieniami i interesami. Owa przewaga ma nie tyle charakter jakiegoś na poły magicznego pogodzenia interesów indywidualnych, co wynika z przesłanek emocjonalnych.
Zasadza się na odczuwaniu przywiązania do wspólnoty (a co za tym idzie – gotowości do poświęcenia się na jej
rzecz). Już Monteskiusz zauważył, że cnota republikańska, to nic innego jak „miłość rzeczypospolitej”38. Ma więc
ona charakter na wskroś emocjonalny, nie wynika z chodnej kalkulacji. Owa miłość skłania ludzi do „wyrzeczenia
się samego siebie”, do „przełożenia dobra publicznego nad własne”39.

Zob. S. Kowalski, Solidarność..., s. 159.
Statut, Uchwała Programowa z aneksem, dokumenty I Zjazdu Solidarności (teza 19), http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=612 (dostęp: 6 kwietnia 2016 r.).
35 Cyt. za S. Kowalski, Solidarność..., s. 138.
36 D. Karłowicz, „Solidarność” jako kościół [w:] Lekcja Sierpnia, s. 43. Również Lawrence Goodwyn zauważa, że „jako ruch
skupiający większość dorosłej ludności kraju, Solidarność objęła w swoich strukturach liczne grupy społeczne i orientacje
polityczne o potencjalnie sprzecznych interesach i celach”. L. Goodwyn, Jak to zrobiliście? Powstanie Solidarności w Polsce, Gdańsk
1992, s. 410.
37 S. Kowalski, Solidarność, s. 137-138.
38 Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003, s. 45. W innym miejscu powie on, iż cnota polityczna „jest to miłość ojczyzny”,
ibidem, s. 5.
39 Ibidem, s. 39.
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Republikańska wspólnota opiera się zatem na silnej więzi emocjonalnej (dokładnie taki wymiar ma też Arystotelesowskie pojęcie „przyjaźni” – umożliwiającej trwanie państwa). Jak twierdzi Dariusz Gawin: „Węzeł jedności
to nic innego jak bezpośrednio odczuta natura tego, co wspólne (...). Patos sierpniowych strajków wynikał z przemożnego wzruszenia, które ogarniało ludzi bezpośrednio uczestniczących w rozniecaniu zarówno wspólnej woli,
jak i wspólnych uczuć. Wspólnota woli i uczuć pozwoliła zaś ustanowić wspólną dla wszystkich »sprawę« – »res
publikę«, czyli Solidarność (...) W tym też sensie można interpretować Sierpień jako wielką republikańską rewolucję,
której moralna siła płynęła z przywrócenia ludziom możliwości równego uczestnictwa w działaniu na rzecz wspólnego dobra”40.
Podobnie Stawrowski twierdzi, że najważniejsze w doświadczeniu Solidarności „było niezwykle intensywne
doświadczenie wspólnoty. Najbardziej istotny sens pierwszej ‘Solidarności’ to powszechna świadomość głębokiego
związku z innymi ludźmi”41. W owym poczuciu wspólnoty rolę pierwszoplanową odgrywała zatem więź o charakterze emocjonalnym. Solidarność nie znosiła przecież w magiczny sposób wszelkich różnic poglądów i interesów
pomiędzy jej członkami. Budowała jednak poczucie wspólnoty, co w państwie o charakterze autorytarnym (czy
semi-totalitarnym) miało niebagatelne znaczenie. Zdaniem Arendt, wszelki porządek totalitarny opiera się na maksymalnej izolacji i atomizacji społeczeństwa. Zanik poczucia wspólnoty pomiędzy poszczególnymi obywatelami
stanowi warunek sine qua non istnienia i przetrwania totalitaryzmu. Solidarność wyrwała polskie społeczeństwo z
owej izolacji, a tym samym walnie przyczyniła się do obalenia komunizmu. Warto też podkreślić, iż poczucie wspólnoty – w znaczeniu o jakim tu mówimy – miało swój bezpośredni wymiar polityczny. Solidarność jako ruch przywracający godność obywatelom żyjącym w realiach komunistycznego reżimu, przyczyniała się nie tylko do odrodzenia poczucie bliskości, ale też do powstania wspólnoty o charakterze politycznym – w klasycznym rozumieniu
tego terminu „Zbiorowość taka – pisze Gawin – musiała się przekształcić w obywatelską wspólnotę. Sens etyczny
Sierpnia przeistaczał się w jego sens polityczny – tak jak jednostki stawały się osobami, tak też tłum, »ludność«
stawała się »ludem«”42.
Samorządna Rzeczpospolita
„Władze państwową w naszym kraju – pisał Kuroń w tekście zatytułowanym Notatki o samorządzie – sprawuje się
w oparciu o wywłaszczenie społeczeństwa z inicjatywy, informacji, decyzji. Każda samorządna inicjatywa społeczna narusza monopol państwa i tym samym podstawy sprawowania władzy”43. Powyższy zarzut bez wątpienia
odzwierciedlał poczucie powszechne wśród polskiej (i nie tylko) opozycji politycznej; poczucie swoistego ubezwłasnowolnienia obywateli i pozbawienia ich realnego wpływu na rzeczywistość społeczno-polityczną. Opozycjoniści domagali się możliwości wywierania realnego wpływu na władzę i możliwości samo-rządzenia, a jednocześnie
podkreślali olbrzymią wagę obywatelskiej aktywności, bez której prawdziwy samorząd nie jest możliwy.
Realia systemu komunistycznego nie tylko sprzyjały bierności (i wspomnianej już izolacji jednostek). Komunistyczne władze były żywo zainteresowane utrzymaniem niskiego poziomu aktywności politycznej w społeczeństwie. To właśnie z tego powodu Bronisław Geremek zauważył, że wyjście z komunizmu wymaga ludzkiej aktywności, a nie bierności. „Samorząd jest, jak się zdaje, jedynym sposobem na pobudzenie postawy aktywnej”44. Tę
samą myśl powtórzył nieco później Havel pisząc, iż „Jedynie pełna egzystencjalna odpowiedzialność każdego
członka społeczeństwa mogłaby chyba stać się trwałą zaporą przeciw pełzającej totalizacji”. Podkreślał on również,
że struktury samorządowe – aby spełniać powyższą rolę – powinny powstawać oddolnie, „jako następstwa autentycznej samoorganizacji społecznej”. Chwilę później zaś dodawał: „Na różnorodnej i zmiennej współpracy takich
właśnie organizmów, dynamicznie powstających i zanikających – przede wszystkim jednak żyjących dzięki swemu
głębokiemu aktualnemu sensowi i spajanych więziami międzyludzkimi – powinno opierać się życie polityczne, a
D. Gawin, „Solidarność” – republikańska rewolucja Polaków, [w:] Lekcja Sierpnia, s. 170-171.
Z. Stawrowski, Doświadczenie ‘Solidarności’..., s. 104.
42 D. Gawin, „Solidarość”..., s. 168.
43 J. Kuroń, Notatki o samorządzie [w:] idem, Polityka i odpowiedzialność, s. 58.
44 Cyt. za T.G. Ash, Polska rewolucja..., s. 122.
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także gospodarcze: jeżeli o nie chodzi, to wierzę w zasadę samorządności, która jedynie chyba może zapewnić to,
o czym śnili teoretycy socjalizmu, mianowicie rzeczywisty /tzn. nieformalny/ udział ludzi pracy w podejmowaniu
decyzji gospodarczych i poczucie rzeczywistej odpowiedzialności za rezultaty wspólnej pracy”45.
W powyższym cytacie Havel trafnie ujął istotę samorządu. Jest nią bowiem realny udział obywateli w procesie
podejmowaniu decyzji dotyczących wszelkich spraw, które przekładają się na ich życie. Poważne zastrzeżenie budzić musi natomiast przekonanie czeskiego dysydenta jakoby zasadę tę „wyśnili teoretycy socjalizmu”. Bliższe
prawdy byłoby stwierdzenie, iż zasadę tę opisali (oraz skutecznie praktykowali) klasyczni republikanie. Havel, któremu – podobnie jak Michnikowi, czy Kuroniowi – bliskie były ideały lewicy z pewnością czuł się lepiej w obrębie
socjalistycznych teorii rozwijających modele rad robotniczych, co tłumaczy fakt powołania się przezeń na teoretyków socjalizmu.
Nie zmienia to jednak faktu, iż koncepcja samorządu stanowi trzon republikańskiego rozumienia polityki i
wolności politycznej. Republikańska tradycja niezwykle mocno akcentuje rozróżnienie pomiędzy poddanym, a
obywatelem. Tego drugiego charakteryzuje „prawo udziału w sądach i rządzie”. Obywatelami są ci, „którzy uczestniczą w rządzeniu państwem”46. Aktywny udział w życiu politycznym jest zatem cechą niejako definiującą obywatela. Niewątpliwie to tu właśnie tkwią korzenie – wyniesionej na piedestał przez XVIII-wiecznych demokratów –
zasady suwerenności ludu opartej na przekonaniu, iż każdy obywatel dysponuje taką samą częścią suwerennej władzy i na równi z innymi bierze udział w rządzeniu państwem. Wolność bowiem, jak zauważył Cyceron, „nie polega
na tym, by służyć dobremu panu, lecz by nie mieć nad sobą żadnego”47.
Mimo odmiennych inspiracji intelektualnych oraz tradycji politycznych, poglądy wschodnio-europejskich dysydentów dotyczące roli oraz znaczenia samorządu są w pełni zbieżne z klasycznym republikanizmem. I tak na
przykład Kuroń pisał, iż w określeniu „rządzić się samemu” chodzi o to, aby „nie oddzielać programowania i
zarządzania od wykonawstwa”48. Pod powyższym stwierdzeniem z pewnością mógłby się podpisać Arystoteles, dla
którego samorząd oznaczał realny udział w sprawowaniu władzy na każdym jej etapie – a zatem na etapie podejmowania uchwał przez Zgromadzenia Ludowe (Ekklesia) oraz na etapie ich wykonawstwa. Gdy w tym samym
tekście Kuroń dodawał: „Spółdzielnie, stowarzyszenia, kluby są zatem nie po to, aby ułatwić zaopatrzenie, zbudować mieszkanie, obronić zabytki i opiekować się dziećmi, ale także i po to, aby samorządzić, czyli suwerennie
tworzyć swoje życie”49 – doskonale ukazywał (zapewne nieświadomie) republikańską wizję wolności politycznej
polegającą na suwerennym decydowaniu o losie własnym oraz własnej wspólnoty politycznej. Republikańska wizja
samorządu podkreślała jednak nie tylko wymiar stricte polityczny podejmowanych decyzji, ale również ich znaczenie
z punktu widzenia życia poszczególnych jednostek. Być obywatelem polis znaczyło samodzielnie kształtować swoje
życie i otaczającą je rzeczywistość społeczno-polityczną.
Dokładnie taki sam charakter, jak się wydaje, miały postulaty Solidarności. Jak zauważa Ost, nieschodzące w
latach 1980-81 z ust związkowych działaczy słowo „podmiotowość” wskazywało jasno na konieczność aktywnego
samodzielnego działania. Wyrażało przekonanie, że polityka jest, i powinna być, szeroko dostępną aktywnością,
dzięki której ludzie wspólnie kształtują świat, w którym żyją50. Co więcej, aktywność ta ma sens tylko jeśli ma
charakter oddolny, a nie narzucony z góry. Zdaniem Romana Laby, Solidarność odwróciła leninowską zasadę ruchu
społecznego. Zamiast „masy”, której świadomość oraz struktura kształtowana jest przez elitę (rewolucyjną awangardę), związek rozwinął się jako ruch oddolny51. Jeden z rozdziałów Deklaracji Programowej Solidarności nosił tytuł
„Samorządna Rzeczpospolita” i zapowiadał już na samym wstępie, że związek będzie „dążyć zarówno do przebudowy struktury państwa, jak i do tworzenia i wspierania niezależnych i samorządnych instytucji we wszystkich
sferach życia społecznego”52.
V. Havel, Siła bezsilnych, s. 81. Podkreślenie oryginalne.
Arystoteles, Polityka, 1275a.
47 Cyceron, O państwie, s. 54.
48 J. Kuroń, Notatki..., s. 59.
49 Ibidem, s. 59–60.
50 Zob. D. Ost, Solidarity..., s. 4.
51 R. Laba, The Roots of Solidarity, Princeton 1991, s. 155.
52 Statut, Uchwała Programowa z aneksem, dokumenty I Zjazdu Solidarności.
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Sama struktura oraz praktyka działania Solidarności były najlepszym przykładem przywiązania związkowców
do zasady samorządności. To właśnie forma organizacji, jaką był początkowo Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a następnie „sieciowa” struktura związku stanowiły jedno z największych praktycznych osiągnięć Solidarności. Stanowiła ona podstawę wszelkiego demokratycznego działania, zapewniała samorządność i koordynację działań jednocześnie.
Zdaniem Laby, Lech Wałęsa i zdecydowana większość robotników optowała właśnie za taką „konfederacyjną”
strukturą – w przeciwieństwie do pomysłów inteligencji skupionej wokół KOR, która sugerowała raczej centralizację ruchu53. W jednym z numerów „Tygodnika Solidarność” można było przeczytać między innymi, że „podstawą życia związkowego jest samorządna organizacja zakładowa a wyższe szczeble organizacji związkowej mają
reprezentować interesy organizacji zakładowych i podejmować demokratyczne decyzje w stałym porozumieniu ze
związkowcami poszczególnych zakładów pracy”54. By móc sprawnie zarządzać 9 milionami członków, stworzono
10 tysięcy etatowych stanowisk związkowych. Przyjęto przy tym jednak taki system rozliczeń, że składki nie tylko
były zbierane lokalnie, ale też pozostawały pod lokalnym nadzorem – tak aby etatowi pracownicy związku czuli się
związani z lokalnymi organizacjami55.
Przywiązanie Solidarności do zasady samorządu nie ograniczało się zatem jedynie do słownych deklaracji. Swój
najpełniejszy wyraz znajdowało w strukturze organizacyjnej, ale też (a być może przede wszystkim) w sposobie
funkcjonowania związku, który był bardzo bliski współczesnym teoriom demokracji partycypacyjnej. Jeden z obserwatorów zaproszonych na I Krajowy Zjazd Delegatów tłumaczył w „Tygodniku Solidarność”, że „miarą demokracji systemu państwowego i jakiegokolwiek mniejszego systemu jest zawsze to, jak dalece demokratyczny jest
poziom najniższy (...); na wszystkich szczeblach, wszędzie gdzie zapadają decyzje należy maksymalnie dbać nie
tylko o przestrzeganie demokratycznych reguł, ale właśnie o zachowanie autentyczności, spontaniczności działań,
jaka towarzyszyła powstaniu związku. Dlatego w gruncie rzeczy ważniejsze od sprawności działania Związku (...)
jest zapewnienie możliwie maksymalnego działania zasady demokracji bezpośredniej”56.
W powyższych słowach uderza stopień przywiązania do zasady demokracji partycypacyjnej, która to okazuje
się wartością nadrzędną nawet wobec skuteczności działania. To właśnie tego rodzaju poglądy stawały się podstawą
do ocen – formułowanych zwłaszcza przez część zachodnich obserwatorów – określających sieciową organizację
Solidarności jako zbyt radykalną, a nawet utopijną57.
Niezależnie od tego Związek trzymał się przyjętej na początku struktury oraz modelu radykalnej partycypacji.
W czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów super demokratyczna procedura zezwalała każdemu delegatowi na włączenie się do dyskusji niemalże w każdym momencie. Klasycznie republikański egalitaryzm był cechą przyjmowaną
w związku za coś oczywistego. Jak zauważył Gawin: „Żywioł publicznej mowy, którego moc została rozbudzona
w Sierpniu, obalał wszelkie podziały społeczne i czynił je bezprzedmiotowymi. Język Solidarności znosił podziały
społeczne, wszelkie hierarchie i różnice. Z istoty swojej pozbawiony był elementu symbolicznej przemocy – nie
dzielił, nie hierarchizował, nie wykluczał, lecz łączył. Zniesienie naturalnej hierarchii i nierówności odbierane było
przez uczestników jako kolejny wymiar cudu. Stąd właśnie brało się zadziwienie Kapuścińskiego, że »robole« okazali się ludźmi walczącymi o godność dla wszystkich, także dla nich, stąd też wynikało oszołomienie tą nowonarodzoną »republiką równych«, w której profesorowie siedzieli obok stoczniowców i rozmawiali z nimi jak równi z
równymi”58.
Obserwację Gawina zdaje się potwierdzać Kowalski, który pisze, iż do kanonu solidarnościowego myślenia
należało przekonanie, iż „każdy członek wspólnoty ma kompetencje niezbędne do rozpoznania czym jest

53 R. Laba, The Roots...., s. 106 i n. Ash również twierdzi, że struktura sieciowa związku rozwinęła się spontanicznie i nie była
„inicjatywą z góry” – zob. T.G. Ash, op. cit., s. 121-122.
54 Cyt. za: S. Kowalski, Solidarność..., s. 145.
55 Zob. L. Goodwyn, Jak..., s. 463.
56 Cyt. za: S. Kowalski, Solidarność..., s. 146.
57 Zob. L. Goodwyn, Jak..., s. 551.
58 D. Gawin, „Solidarość”..., s. 174.
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dobro zbiorowe”. To z kolei ściśle wiązało się deliberacyjną forma działania związku – jako jego cechą charakterystyczną59. Musimy pamiętać, że na samym początku Solidarność była ruchem opartym na „słowie mówionym” – wypowiadanym na tysiącach strajków, mityngów i zebrań, gdzie robotnicy zbierali się, debatowali,
a następnie głosowali. Fundamentalną rolę odgrywały w tym czasie przenośne magnetofony, za pomocą których rejestrowano i przekazywano dalej zapis rozmów. Przemówienia wiecowe krążyły więc pomiędzy zakładami pracy i miastami. Jak zauważa Gawin: „Żywiołem tego, co polityczne, jest język, mowa, demokratyczna
debata. Wszystkim autorom piszącym o Sierpniu i Solidarności rzucało się w oczy niebywałe »rozgadanie«
tamtego czasu. Nieokiełznany żywioł powszechnej debaty, ogólnego i bezustannego mówienia rozlał się z
Wybrzeża na cały kraj. Na tysiącach zebrań organizacji zakładowych związku ludzie nareszcie mogli powiedzieć to, co myśleli i czuli”60.
Owa partycypacyjna forma demokracji opartej na deliberacji tkwi jednak swymi korzeniami w teorii republikańskiej (i to w jej klasycznym, antycznym, wydaniu). To właśnie powszechność politycznej partycypacji
oraz równość praw politycznych była cechą uderzającą starożytnych poleis. Podobnie jak oparcie życia politycznego na mowie i dyskusji. Śpiewak przypomina, że Ateńczycy obok isonomii (równości praw politycznych)
i isokratii (równości władzy) rozpoznawali też isegorię – równe prawo przemawiania na zgromadzeniach politycznych61.
Wspomniane przez Kowalskiego przekonanie panujące wśród członków Solidarności – zgodnie z którym
każdy członek wspólnoty posiada pewne minimum kompetencji niezbędne do decydowania w sprawach dotyczących dobra wspólnego – odnajdziemy w najwierniejszej postaci właśnie u starożytnych Greków. To przekonanie – zastosowane w praktyce – sprawiło, że „w ciągu piętnastu miesięcy wytężonego wysiłku i zaciętych
sporów wewnętrznych, rozmaite warstwy polskiego społeczeństwa stawały się kolejno wiernymi członkami
ateńskiego polis, pełnymi cnót obywatelami Renesansu, budowniczymi ustroju republikańskiego (...) i, na koniec, bojownikami o autonomię swej republiki”62.
W powyższym opisie nie brak oczywiście pewnej idealizacji. Można się jednak poważnie zastanawiać, czy
nie wynika ona z obecnej w ideologii i praktyce Solidarności utopijności. Utopijność taka charakteryzowała
zresztą w jakimś stopniu antyczne poleis, które za powszechność charakteryzującej je partycypacji oraz procedury bezpośredniego uczestnictwa płaciły cenę w postaci niestabilności politycznej.
Solidarność pojawiła się jednak w wyjątkowym momencie – w sytuacji, w której stopień ubezwłasnowolnienia obywateli przez partię rządzącą był tak wysoki, że doprowadził do powstania autentycznego poczucia
wspólnoty oraz umożliwił przełamanie barier klasowych. Całkowite zawłaszczenie sfery polityki przez aparat
partyjny, umożliwiło wykształcenie się jej utopijnej formy – silnie zabarwionej etycznie. „Tam, gdzie nie było
czystej »polityki«, tłumaczy Gawin, „z większą łatwością sięgano do poziomu czystej polityczności; tam gdzie
jeszcze nie istniała ani »prawica« ani »lewica«, łatwiej było budować wspólnotę polityczną na fundamencie
jedności; tam gdzie nie pojawiła się jeszcze ideologia, z większa łatwością posługiwano się językiem pierwotnego republikanizmu. Tam wreszcie, gdzie nie powstały jeszcze »partie«, mające na względzie przede wszystkim interes »części«, łatwiej było rozpocząć od budowania »solidarności« nakierowanej na »całość«”63.
Po roku 1989 szybko okazało się zresztą, że ten idealny model republikańskiej wspólnoty zorientowanej
na dobro wspólne, nie wytrzymuje konfrontacji z nowoczesną pluralistyczną, a zarazem silnie ideologiczną
polityką, charakterystyczną dla czasów masowej demokracji liberalnej64.

S. Kowalski, Solidarność..., s. 165.
D. Gawin, „Solidarość”..., s. 171.
61 P. Śpiewak, Obietnice..., s. 35. Na temat powszechności politycznej partycypacji w Atenach – zob. D. Gawin, Ateny i Rzym.
Dwa źródła zachodniej polityczności, „Res Publica Nowa” 1998, nr 9 (120), s. 33.
62 L. Goodwyn, Jak..., s. 409.
63 D. Gawin, „Solidarność”..., s. 175.
64 Innym przykładem tej samej prawidłowości mogą być Stany Zjednoczone Ameryki, w których to pierwsze partie polityczne
(Federaliści i Republikanie) w zinstytucjonalizowanej formie pojawiły się zaledwie parę lat po powstaniu Unii – dokładnie w
tym samym czasie, w którym przywoływany wcześniej Jerzy Waszyngton apelował do swych współobywateli o unikanie podziałów partyjnych.
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Zakończenie
Powszechne w literaturze przedmiotu kojarzenie ruchów dysydenckich oraz rozwijanych przez opozycjonistów idei społeczeństwa obywatelskiego z myślą Gramsciego jest, rzecz jasna, w dużym stopniu uzasadnione.
Znaczna część opozycjonistów, pozostająca w kręgu myślenia lewicowego i neo-marksistowskiego, w sposób
naturalny odwoływała się do idei i autorów najlepiej im znanych. Analiza ich treści pokazuje jednak, że być
może trafniejszym tropem byłoby analizowanie koncepcji „anty-politycznej polityki” Havla, czy praktyki polskiej Solidarności przez pryzmat pism Arystotelesa, Cycerona, czy Polibiusza. Robotniczy charakter związku
zawodowego, jakim była Solidarność w sposób niejako naturalny kieruje nas w stronę socjalistycznych i anarchistycznych koncepcji rad robotniczych. Okazuje się jednak, że polscy robotnicy w dużo większym stopniu
– choć zapewne zupełnie nieświadomie – wcielali w życie klasycznie republikańskie koncepcje polityki zorientowanej wokół kategorii samorządu, dobra wspólnego, czy solidarnej wspólnoty politycznej; wspólnoty o
charakterze etycznym i – do pewnego stopnia – organicznym (nie zaś formalno-prawnym).
Punktów zbieżnych jest zresztą więcej: powtarzające się postulaty dotyczące wolności, czy autentycznego
przestrzegania zasady rządów prawa – również nie są przecież wynalazkami wspomnianych przez Havla „teoretyków socjalizmu”. Są to idee o wiele starsze, rozwijane i praktykowane już w starożytności, a fakt ich –
dość spontanicznego i nie zawsze uświadomionego – przejęcia przez Solidarność świadczy jedynie o ich ponadczasowości. Z pewnością ich dosłowne zastosowanie – w formie zbliżonej do klasycznej, „czystej” postaci
– byłoby dziś niezwykle trudne, może wręcz niemożliwe. Okres piętnastu miesięcy rozpoczęty w sierpniu
1980 roku w Polsce był wszelako okresem wyjątkowym. Być może jednak to właśnie w wyjątkowych czasach
i wyjątkowych okolicznościach owo klasyczne, republikańskie rozumienie polityki ma największe szanse zaistnieć i ujawnić się w całej swej unikalności.
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Źródła i materiały z dziejów opozycji wobec komunizmu
Początki Komitetu Obrony Robotników

Podjęcie akcji pomocy dla represjonowanych uczestników protestów czerwcowych i założenie Komitetu Obrony
Robotników we wrześniu 1976 roku otworzyło najważniejszy etap w historii polskiej opozycji antykomunistycznej.
Była to opozycja nowego typu, która stworzyła polityczną alternatywę i oryginalne metody kontestacji systemu,
podjęte później w znacznie większym wymiarze przez ruch Solidarność. W czterdziestą rocznicę tamtych wydarzeń
publikujemy wybór mało znanych dokumentów źródłowych, obrazujących genezę KOR i pierwszy rok jego działalności.
Pierwsze trzy dokumenty to listy solidarnościowe ogłoszone przez środowiska opozycyjne w reakcji na protesty
robotnicze z 25 czerwca 1976 roku i na skierowaną przeciwko ich uczestnikom propagandową kampanię oszczerstw. List czternastu (dokument nr 1) sygnowali przedstawiciele elity opozycji, którzy w przyszłości przystąpią do
KOR lub będą bliskimi współpracownikami komitetu. Oświadczenie piętnastu (nr 2) powstało w kręgu młodej
opozycji. Wśród jego sygnatariuszy znajdują się inicjatorzy akcji pomocy i założenia KOR, wywodzący się z Gromady Włóczęgów, młodzi działacze Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i dawni „komandosi”. Spotkanie
i współpraca tych różnorodnych ideowo środowisk była fundamentem KOR. Dokument ten w pełnej wersji publikowany był jedynie w piśmie niezależnym „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający”, wydawanym w latach 1980–
1981 na Uniwersytecie Warszawskim1. List 21 (nr 3) stanowił z kolei inicjatywę opozycjonistów najmłodszej generacji, w większości studentów, wśród których byli harcerze z Czarnej Jedynki i członkowie KIK. Nigdy wcześniej
nie był publikowany.
Autorem dokumentu datowanego na 25 sierpnia 1976 roku (nr 4) jest Antoni Macierewicz, koordynator akcji
pomocy prowadzonej w Ursusie i okolicznych miejscowościach od drugiej połowy lipca przez harcerzy z Czarnej
Jedynki i działaczy KIK. Powściągliwy, czysto informacyjny styl opisu represji wobec pracowników Ursusa stanie
się pierwowzorem „Komunikatów” KOR, redagowanych do września 1977 roku także przez Macierewicza. Warto
zwrócić uwagę na końcową informację o bierności instytucji kościelnych wobec prześladowań robotników. Kolejne opracowanie (nr 5) powstało właśnie z intencją poinformowania biskupów o tym, co się dzieje w Ursusie.
Opis represji wobec pracowników Zakładów Mechanicznych Ursus przygotowali Henryk Wujec i Wojciech
Onyszkiewicz, uczestnicy akcji pomocy. Do sekretariatu Episkopatu Polski przekazał je Andrzej Wielowieyski z
KIK. Oba teksty po raz pierwszy zostały opublikowane we wspomnianym „Głosie Wolnym…”2.
W zestawie źródeł do dziejów KOR przypominamy także opracowanie Stefana Kawalca Demokratyczna opozycja
w Polsce. Jego autor należał do najbardziej czynnych współpracowników KOR. W roku 1972 brał udział w proteście
przeciwko likwidacji Zrzeszenia Studentów Polskich. Był sygnatariuszem prezentowanego w tym zbiorze Listu 21.
Zaangażował się w akcję pomocy dla robotników Ursusa w lecie 1976 roku. W październiku następnego roku
należał do grona założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie3. Jego broszura, wydana w roku
1979 przez niezależne Wydawnictwo Głos, była pierwszą publikacją na temat historii Komitetu Obrony Robotników.
Poza opracowaniem Stefana Kawalca wszystkie prezentowane w tym dziale dokumenty pochodzą ze zbiorów
Andrzeja Friszke, któremu dziękujemy za pomoc.
Jan Skórzyński

„Głos Wolny Wolność Ubezpieczający” 1981, nr 9/10. „Kultura” (nr 9/1976) opublikowała ten list z jedenastoma podpisami.
„Głos Wolny Wolność Ubezpieczający” 1981, nr 9/10.
3 Więcej zob. J. Darski, Stefan Kawalec [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 1, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz,
Warszawa 2000, s. 148–150.
1
2
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Nr 1.
List czternastu opozycjonistów
wyrażający solidarność z uczestnikami protestów robotniczych
Warszawa, 28 czerwca 1976 r.
Decyzja o podwyżce cen artykułów żywnościowych, masowe strajki i wystąpienia robotnicze, które wywołała, oraz
cofnięcie jej po 24 godzinach – to fakty, które w sposób drastyczny ujawniły poważną chorobę naszego życia społecznego. Na wysoką ocenę zasługuje rozwaga władz, które szybko potrafiły skorygować swoje stanowisko. Dzięki
temu udało się uniknąć powtórzenia tragicznych wydarzeń z Poznania 1956 r. i Wybrzeża 1970 r.
Wyrażamy solidarność z polskimi robotnikami. Poczucie odpowiedzialności za losy narodu i państwa wymaga
uświadomienia sobie powagi sytuacji. Wypadki ostatnich dni dowiodły, że w panującym systemie sprawowania władzy
jedyną formą ujawniania się rzeczywistych postaw obywateli są groźne w skutkach wybuchy niezadowolenia społecznego. System ten nie może być kontynuowany bez ryzyka nieobliczalnej katastrofy.
Prezes Rady Ministrów zapowiedział wnikliwe rozpatrzenie wniosków i uwag dotyczących struktury cen oraz
ponowne przeanalizowanie sprawy. Uważamy, że dyskusji nie da się zamknąć w urzędowych gabinetach. Dialogu tego
nie można prowadzić w warunkach represji, w czym niektórzy zdają się upatrywać sposób przywrócenia zachwianego
autorytetu. Dla autentyczności ogólnonarodowej debaty niezbędne jest istotne poszerzenie swobód demokratycznych. Na porządku dnia stoi powołanie rzeczywistej reprezentacji pracowniczej, bez której nie można dziś miarodajnie rozpatrywać potrzeb i dążeń społeczeństwa. Nie spełniają tej roli związki zawodowe w swej dotychczasowej postaci. Ostatnie wypadki pokazały raz jeszcze ich zupełną fikcyjność. Nie da się również pomyśleć o jakiejkolwiek
poważnej i skutecznej dyskusji społecznej bez niezawisłej prasy. Swobodne kształtowanie i wyrażanie opinii publicznej
jest niemożliwe bez zagwarantowania wolności zrzeszeń.
Przed paroma miesiącami w dyskusji nad zmianą konstytucji postulaty te były wyrażane w wielu listach, memoriałach i wystąpieniach obywateli. Głosów tych nie publikowano, autorów szykanowano, a ostatnio zapoczątkowano
wobec nich represje. Bieg wydarzeń szybko i dobitnie wykazał niezbędność realizacji przemian postulowanych w
debacie konstytucyjnej.
Nikt nie powinien traktować koniecznych reform jako jednostronnych koncesji udzielanych przez władze. W
trudnej sytuacji naszej państwowości są one wyrazem wspólnego narodowego interesu. Są też jedyną gwarancją, że
podstawowe sprawy naszego bytu narodowego będą rozstrzygane przez nas samych.
Nakłada to na wszystkich bezwzględny obowiązek zarówno obywatelskiej aktywności, jak i wzmożonej odpowiedzialności za słowa i czyny.
Ludwik Cohn
Jakub Karpiński
Stefan Kisielewski
Jacek Kuroń
Edward Lipiński
ks. St[anisław] Małkowski
Adam Michnik
Jan Olszewski
Józef Rybicki
Władysław Siła-Nowicki
Aniela Steinsberg
Adam Szczypiorski
Wacław Zawadzki
ks. Jan Zieja
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Nr 2.
Oświadczenie piętnastu młodych opozycjonistów
solidaryzujących się z polskimi robotnikami
2 lipca 1976 r.
Zdecydowany i masowy protest robotników doprowadził do cofnięcia decyzji drastycznej podwyżki cen. Na szczęście
uniknięto tym razem powtórzenia krwawych wydarzeń grudniowych. Jednak rozpętana następnie kampania propagandowa nie różni się od znanych nam z 1956, 1968, 1970 r. Słyszymy te same epitety: zarzuty o warcholstwo, egoizm
i cynizm. Szczególnie oburzające jest, że dziś słowa te padają wobec milczącej rzeszy spędzonej na stadiony inteligencji. A przecież poprawę sytuacji w ciągu ostatnich sześciu lat zawdzięczamy głównie walce robotników. W znacznym
stopniu ich zasługą jest to, że władza wykazywała więcej rozsądku, a szykany były bronią rzadziej stosowaną.
Solidaryzujemy się z polskimi robotnikami. To prawda, że należy karać wybryki chuligańskie, które być może
towarzyszyły ich demonstracjom. W pierwszej jednak kolejności powinni być ukarani ci, którzy strzelali na Wybrzeżu w 1970 r.
Protest robotniczy doprowadził do władzy ekipę 1956 r. i zmiótł ją w roku 1970. Nadal jednak funkcjonuje ten
sam mechanizm podejmowania decyzji za społeczeństwo. Obecne wydarzenia jeszcze raz pokazują, że droga ta prowadzi donikąd. Nie może rozwijać się kraj, w którym jedyną formą kontroli społecznej są strajki i uliczne demonstracje. Nie ma bowiem chleba bez wolności. Rozumieli to zarówno studenci w 1968 r., jak i robotnicy Szczecina i Gdańska w r. 1970, żądając autentycznej reprezentacji pracowniczej. Dlatego sądzimy, że kryzysu, w którym znajduje się
nasz kraj, nie rozwiążą fasadowe wiece i fikcyjne konsultacje. Jeśli obywatele mają akceptować podejmowane decyzje,
muszą mieć możliwość stałej kontroli poczynań rządu. Rozwiązań należy więc szukać w demokratycznych formach
sprawowania władzy: niezależnych związkach zawodowych, wolnych wyborach, wolnej prasie.
Obowiązek wskazywania rozwiązań spada na wszystkich. Zwłaszcza jednak dotyczy inteligencji, której zadaniem jest analiza i ocena sytuacji. Głos nasz potrzebny jest szczególnie dzisiaj, gdy robotniczy protest ujawnił
słabość dotychczasowych metod rządzenia. Jeżeli teraz będziemy milczeć, jutro wszystko może powtórzyć się od
nowa. Za losy Ojczyzny odpowiadamy bez względu na to, czy dano nam możliwość publikacji w prasie. Piszmy
listy otwarte do władz, gazet, osób cieszących się społecznym zaufaniem. Społeczeństwo i władza muszą znaleźć
demokratyczną drogę wyjścia.
Wojciech Arkuszewski
Marek Barański
Seweryn Blumsztajn
Andrzej Celiński
Wiktor Górecki
Antoni Libera
Jan Lityński
Antoni Macierewicz
Marek Majle
Jacek Staszelis
Tadeusz Szawiel
Kazimierz Wóycicki
Katarzyna Wojtkowska
Krzysztof Hagemejer
Barbara Toruńczyk
Tekst ten przesyłamy na ręce prof. Edwarda Lipińskiego oraz do wiadomości dzienników centralnych.
Warszawa, 2 VII 1976 r.
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Nr 3.
List 21 młodych opozycjonistów wyrażający sprzeciw
wobec represjonowania uczestników wystąpień robotniczych
2 lipca 1976 r.
My, niżej podpisani, uznaliśmy, że trzeba przełamać stworzony przez liczne wiece terror psychiczny i powiedzieć
głośno to, co – jak sądzimy – myśli olbrzymia część społeczeństwa polskiego. Czujemy wdzięczność wobec robotników, których postawa w dniu 25 czerwca br. zmusiła władze do uwzględnienia opinii społeczeństwa. Uważamy
za tragedię naszego kraju to, że społeczeństwo może skutecznie wpływać na decyzje władz tylko poprzez strajki i
groźne w skutkach zajścia uliczne. W naszym przekonaniu moralną i polityczną odpowiedzialność za drastyczne
formy wystąpień robotniczych w Radomiu, Ursusie i Płocku ponoszą władze, które odebrały społeczeństwu wszelkie inne sposoby wyrażania swej woli. Dlatego protestujemy przeciwko określaniu robotników jako „warchołów”,
„cynicznych łajdaków”, „nieodpowiedzialnych awanturników”. Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec aresztowań, represji i gróźb użytych pod adresem uczestników robotniczych wystąpień. Tego typu postępowanie władz
nie rozwiązuje żadnego z istniejących problemów, a prowadzi jedynie do pogłębienia się nastrojów społecznego
niezadowolenia.
Oryginał tego listu został złożony na ręce prof. Edwarda Lipińskiego.
Jakub Bułat
Jan Cywiński
Ludwik Dorn
Lech Gluziński
Lech Jankowski
Stefan Kawalec
Roman Kiszka
Michał Kozak
Sergiusz Kowalski
Stanisław Krajewski
Dorota Lachowska
Małgorzata Łukasiewicz
Barbara Markiewicz
Stanisław Puzyna
Aleksander Rusiecki
Piotr Stasiński
Wojciech Sawicki
Paweł Sawicki
Włodzimierz Wypych
Wojciech Zawadzki
Andrzej Zdziarski
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Nr 4.
Opis prześladowań uczestników strajku 25 czerwca 1976 r. i akcji pomocy
Warszawa, 25 sierpnia 1976 r.
Bliższe wiadomości dotyczą jedynie Ursusa. Oprócz znanych informacji prasowych dotyczących Radomia i Ursusa
krążą niesprawdzone pogłoski o procesach (kolegiach) i zwolnieniach z pracy obejmujących Szczecin, Płock, Wrocław, Białystok i Warszawę-miasto.
Najszerszy zasięg miały niewątpliwie wyrzucenia. Dokładne wiadomości na ten temat są jedynie wyrywkowe.
Wiadomo, iż z kombinatu Ursus wyrzucono minimum 300 osób, a maksimum 800 osób. Wiadomo też z pewnością, że z warszawskiego zakładu ZELMOT usunięto w związku z wydarzeniami 25 VI – 30 osób. Ten ostatni
przypadek dobrze pokazuje zakres represji: załoga ZELMOT-u, jak tyle innych, 25 VI strajkowała. Następnego
dnia aktyw zakładowy podjął „zobowiązanie”, że załoga odpracuje godziny strajku. Sprzeciwiające się temu 30
osób usunięto dyscyplinarnie z adnotacją, iż „podburzały” one do wystąpień niezgodnych z prawem. Wg pracowników Urzędu Zatrudnienia w Warszawie dyrektor tej instytucji wydał ustne zarządzenie zakazujące rozpatrywania
spraw osób wyrzuconych po 25 VI. Osób tych nie kieruje się do innych zakładów, a nawet nie rejestruje jako
poszukujących pracy. Brak informacji na temat działalności innych biur zatrudnienia w kraju.
URSUS
Dotąd nieznana jest pełna i całkowicie pewna liczba osób usuniętych z pracy, przebywających w areszcie śledczym
i skazanych przez kolegia karno-administracyjne. Wiadomo jedynie, iż liczba usuniętych to minimum 300 osób, a
maksimum 800 osób. Istnieje możliwość, że liczba 800 dotyczy jedynie pierwszego okresu (25 VI – 2 VII), jako że
później część osób przyjęto do pracy z powrotem, niektóre z nich po tygodniu znowu zostały usunięte. Wg pogłosek krążących obecnie (25 VIII) w Ursusie 24 bm. w zakładzie był Edward Gierek. Dyrekcja miała mu przedstawić żądania przyjęcia do pracy wszystkich usuniętych, co motywowano dezorganizacją cyklu produkcyjnego.
Wymieniona tu liczba wyrzuconych oznacza ogólną liczbę represjonowanych, gdyż wszyscy skazani wyrokiem
sądu, przebywający w areszcie czy też skazani przez kolegia równocześnie zostali usunięci z pracy. Usunięć dokonywano często z pominięciem procedury. Zarzutem formalnym było „niestawienie się do pracy” lub „samowolne
porzucenie stanowiska pracy”. Tymczasem znane są przypadki usuwania za „niestawienie się do pracy”, mimo iż
dzień, w którym wg zakładu obwiniony się nie zgłosił, wchodził w skład urlopu wypoczynkowego. Często też
wymówienie ogłaszano jedynie ustnie, a robotnikom i ich rodzinom (w wypadku więzionych) nie doręczano pisemnego zaświadczenia. Sprawia to wrażenie, że faktyczną podstawą wyrzucenia nie są uchybienia wobec kodeksu
pracy, lecz zainteresowanie organów milicji lub bezpieczeństwa daną osobą.
„Polityka” wobec wyrzuconych przechodziła przez kilka faz. Początkowo, 26 VI – 2 VII, usuwano wszystkich
wskazanych przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa oraz aktyw zakładowy. Dnia 27 VI organa milicji i Służby Bezpieczeństwa udostępniły w Zakładowym Domu Kultury Ursusa aktywowi zakładu (dozór techniczny, P[odstawowa] O[rganizacja] P[artyjna], związki zawodowe) zestaw zdjęć zrobionych na terenie zakładu 25 VI. Rozpoznani
w ten sposób byli aresztowani (zwykle na 48 godz.), a później karani [przez] kolegium lub przekazywani do postępowania śledczego i jednocześnie zwalniani z pracy. W tym okresie administracja zakładowa stara się osłabić nacisk
represyjny, podając jako przyczynę zwolnienia „niestawienie się do pracy”, co nie zamyka zupełnie możliwości
zatrudnienia. W następnym tygodniu część tych osób przyjęto, aby później znów je usunąć. Od ok. 10 VII podejmuje się próby zaostrzenia podstawy wyrzucenia (wobec już wyrzuconych) zastępując (wobec już wyrzuconych)
uprzednią kwalifikację nową, wg której usunięty „samowolnie porzucił miejsce pracy”. Jednocześnie Terenowa
Komisja Odwoławcza mieszcząca się w Pruszkowie (w składzie: Krystyna Miłaszewska, Irena Godycka, Henryk
Więcek) ma zlecenie nieuwzględniania apelacji robotników i załatwianie ich odwołań negatywnie. W ostatnim tygodniu (18 VIII – 25 VIII) komisja zmieniła tryb postępowania i odsyła sprawy z powrotem do instancji zakładowych.
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Aresztowania, procesy, kolegia
Nieznana jest pełna liczba zatrzymanych. Szacunkowo mówi się o ponad 100 osobach. Wiadomości sprawdzone
dotyczą 88 przetrzymywanych w areszcie ponad miesiąc (w tym 13 osób skazanych wyrokiem sądowym). Aresztowani przebywają przeważnie w więzieniu centralnym przy ul. Rakowieckiej, w zakładzie w Białołęce oraz w
pałacu Mostowskich. Z 75 osób przebywających w zakładzie w Białołęce 45 zostało zwolnionych w początku
sierpnia. Obecnie w Ursusie krążą pogłoski, iż wszyscy uwięzieni (włącznie ze skazanymi) mają zostać zwolnieni.
Aresztowania zaczęły się jeszcze 25 VI i ciągnęły się do 3 VII. W pierwszych dniach objęły zarówno osoby czynne
podczas strajku, jak i przypadkowych przechodniów (znany też jest fakt zatrzymania robotnika, który przyszedł do
komisariatu dowiedzieć się, co się dzieje z jego kolegą). Później, po pokazie w Domu Kultury, dotyczyły głównie
osób wskazanych przez aktyw.
Prawdopodobnie istniał jeszcze jeden sposób identyfikacji. Wg kilkakrotnie powtarzających się informacji
aresztowanych przeprowadzano przez komorę, w której poddawani byli naświetleniu falami UV. Ujawniały one
substancję fluoryzującą, którą pracownicy SB przebrani za robotników znaczyli uczestników strajku w dniu 25 VI.
Prawdopodobnie wszystkie osoby zatrzymane poddawane były biciu, zarówno od razu na komisariacie, jak i później w areszcie śledczym. Stwierdzają to zgodnie wszyscy spośród zatrzymanych a obecnie wypuszczonych. Jak
wiadomo, M. Chmielewski zeznawał podczas rozprawy sądowej o biciu go w trakcie śledztwa. Bicie w komisariacie
miało – jak mówią – charakter wychowawczy, zaś bicie w areszcie miało na celu przyznanie się do winy.
Osoby zwolnione z aresztu zostały ukarane przez kolegia. I tu także tryb postępowania ulegał zmianie. Większość
zatrzymanych 25 i 26 została skazana dnia 27 VI na grzywnę pieniężną w wysokości 2–4 tys. i wypuszczono ich
do domu. 28 i 29 VI osoby te aresztowano powtórnie – następny wyrok kolegium zamieni grzywnę na areszt 3miesięczny. Po miesiącu część z tych osób (wspomniane 45) zostaje wypuszczona.
Pomoc
Informacją szczegółową objęte są obecnie 54 osoby. Spośród nich wszyscy oczywiście zostali usunięci z pracy, lecz
jedynie 6 osób nie zostało poddanych innym represjom. Spośród pozostałych 13 osób zostało skazanych prze
sądy, 11 znajduje się nadal w areszcie śledczym, 20 ukarano przez kolegia i wypuszczone z aresztu, 4 zaś osoby
odsiadują jeszcze karę 3 miesięcy z wyroku kolegium.
Wszyscy represjonowani mieszkają przy linii kolejki elektrycznej: Ursus, Ożarów, Brwinów, Piastów, Kady k.
Grodziska Mazowieckiego, Kobyłka, Grodzisk Mazowiecki, Budy Sade k. Międzyborowa, Kałęczyn, Międzyborów, Błonie.
Większość to ludzie młodzi (18–36 l.), mający na utrzymaniu rodzinę (matkę, ojca lub żonę i dzieci), słabo
zarabiający, 2,5–4 tys. (wyjątek stanowi jeden z aresztowanych, dotąd przebywający w więzieniu, który zarabiał ok.
6 tys., mający zresztą na utrzymaniu wielodzietną rodzinę). Bardzo często represjonowani byli jedynymi żywicielami
rodzin (żona opiekowała się dziećmi i nie pracowała, rodzice w wieku poemerytalnym lub inwalidzi). Jedynie w 3
wypadkach represjonowani byli już uprzednio karani przez kolegia „za chuligaństwo”.
Stałą pomocą obecnie objętych jest 31 rodzin, z tego 13 rodzin skazanych, 10 rodzin osób przebywających w
areszcie śledczym, 4 odbywających karę 3 miesięcy aresztu i 4 wypuszczonych po miesiącu aresztu. Sytuacja ta
wynika nie z zasady, lecz z możliwości finansowo-ludzkich. Ideałem byłoby, gdyby objąć pomocą (również finansową) wszystkich represjonowanych, także tych, którzy „tylko” zostali z pracy usunięci, wypłacając im zasiłki w
wysokości 50–80% pensji do czasu znalezienia pracy. Na razie zresztą jest to problem drugorzędny, gdyż jedynie
6 znanych [nam] osób nie zostało poddanych innym represjom poza wyrzuceniem z pracy. Gdyby jednak (a prawdopodobnie będzie to możliwe) objąć pomocą ok. 200 rodzin, wymagałoby to miesięcznie budżetu rzędu 500 tys.
zł. Obecnie wydano ok. 35 tys., koszta adwokackie pociągną za sobą co najmniej 68,5 tys. (tzn. adwokaci, grzywny,
wypiski). Stała pomoc miesięczna dla objętych nią 31 osób pochłania obecnie ok. 20 tys., przy czym pomoc ta jest
wyraźnie niewystarczająca.
Poważny problem stanowi opieka adwokacka. Spośród 23 osób jedynie 9 oskarżonych posiada wystarczającą
opiekę adwokacką. W pozostałych wypadkach sprawami zajmują się adwokaci z urzędu, do których rzadko można
mieć zaufanie, zarówno od strony prawnej, jak i moralnej – znane są 3 przypadki pobierania honorarium w wysokości ok. 10 tys. zł.
Obecna sytuacja rodzin i usuniętych z pracy jest bardzo ciężka. Jedynie w kilku wypadkach bliższa lub dalsza
rodzina jest w stanie pomóc finansowo. Wyrzuceni nie otrzymują nigdzie pracy, a żony – nawet gdy ją znajdą – nie
są w stanie utrzymać rodziny. Pod tym względem najtrudniejsza oczywiście jest sytuacja rodzin uwięzionych –
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nawet gdy matka dostaje pracę, powstaje problem opieki nad dziećmi, nie mówiąc już o tym, że budżet obciążają
dodatkowo koszty procesowe. Pomoc zakładu pracy i agend opieki społecznej jest nikła. Zasiłki, które zakład jest
zobowiązany udzielać, zatwierdzone przez niższe instancje (oddziałowe), odrzucane są przez instancje nadrzędne
(zakładowe lub kombinatu). Również terenowi opiekunowie społeczni, do których zwracano się o pomoc, udzielają jej bardzo niechętnie (co prawda nieduże są ich możliwości – sprowadzają się bowiem do załatwienia zakupu
węgla, a i to zwykle się nie udaje). Ponieważ przeważnie rodziny były na utrzymaniu represjonowanych, obecnie
pozbawione są również opieki lekarskiej.
Jak się wydaje, w żadnej ze wspomnianych miejscowości sytuacją represjonowanych nie zajęła się parafia. A w
każdym razie nieznany jest żaden taki przypadek. Dotyczy to nie tylko pomocy materialnej, lecz i nie mniej ważnej
duchowej. Represjonowani i ich rodziny bardzo boleśnie odczuwają nacisk propagandy w środkach masowego
przekazu i atmosferę terroru, która każe otoczeniu traktować ich jak wyrzutków społeczeństwa. O ile w pierwszych
dniach otrzymywali dość powszechnie słowa otuchy, a często nawet odwiedzali ich przedstawiciele związków zawodowych, to mniej więcej od 28 VI, gdy zaczęła się druga fala aresztowań, zostali pozostawieni sami sobie. Jak
się wydaje, miejscowe parafie nie zabierają w tej sprawie głosu (prócz proboszcza z Ursusa), przemilczając fatalne
skutki społeczne takiej postawy czynników oficjalnych i części ludności.
25 VIII 1976 r.
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Relacja o wydarzeniach w Ursusie w dniu 25 czerwca 1976 r.
oraz antyrobotniczych represjach podjętych przez władze
Warszawa, sierpień 1976 r.
Opis akcji represyjnej podjętej wobec pracowników Zakładów Mechanicznych Ursus i innych zakładów (na podstawie
relacji wielu świadków)
W dniu 25 VI 1976 strajkowała prawie cała załoga ZM Ursus. Robotnicy oczekiwali początkowo na terenie fabryki na
przybycie przedstawicieli dyrekcji, a ok. godz. 9.00 udali się poza teren zakładu, pod budynek biurowy. Robotnicy
żądali przyjazdu na konsultacje z załogą władz najwyższych. Żądanie to nie zostało przyjęte przez dyrekcję, wobec
czego robotnicy wyszli na znajdujące się w pobliżu tory i zatrzymali ruch pociągów na trasie Warszawa – Kutno i
Warszawa – Skierniewice. Celem tej akcji było poinformowanie możliwie dużej liczby ludzi o strajku w ZM Ursus.
Akcja protestacyjna przebiegała cały czas dość spokojnie. Władze porządkowe nie interweniowały, zmobilizowano
jedynie duże oddziały MO i prowadzono obserwację, m.in. z helikoptera. Z najważniejszych incydentów należy wymienić: uderzenie w twarz przez robotnicę I sekretarza Zakładowej O[rganizacji] P[artyjnej] oraz dyrektora ZM Ursus.
Miało to miejsce podczas wystąpień ww., w których krytykowali oni strajkujących robotników; zatrzymanie szeregu
pociągów – w tym międzynarodowego; rozkręcenie szyn oraz próba (nieudana) przecięcia szyn palnikiem acetylenowym; przetoczenie lokomotywy do przerwy w szynach; zatrzymanie samochodu dostawczego z jajkami i rozdanie jajek
strajkującym i osobom przypadkowym; zatrzymanie samochodu z cukrem i rozdanie części cukru.
Ok. godz. 20.00 robotnicy wysłuchali przemówienia (transmitowanego przez TVP) premiera odwołującego podwyżkę cen i po przemówieniu zaczęli rozchodzić się do domów. Wtedy właśnie zaatakowały ich oddziały MO posługujące się petardami, gazami łzawiącymi i pałkami. Ludzi, którzy się przewracali, kopano. W czasie akcji zapalił się
wagon restauracyjny – prawdopodobnie od petardy lub innego ładunku wybuchowego. Pożar został co prawda ugaszony, ale ze względu na szarże kolejnych oddziałów MO akcja przeciwpożarowa (prowadzona przez Zakładową Straż
Pożarną) nie mogła przebiegać normalnie, w wyniku czego wagon restauracyjny spłonął, a także część wagonu sąsiedniego.
Następnie oddziały MO rozpoczęły w całym Ursusie łapanki połączone z brutalnym biciem ludzi (głównie młodzieży) na ulicach. Umundurowane i nieumundurowane oddziały MO wyłapywały ludzi w pobliżu terenu fabryki, na
peryferiach Ursusa, a także na głównych ulicach miasta – byli to często przypadkowi przechodnie. Zatrzymywanych
bito pałkami, kluczami od samochodów, sprzączkami od pasów, kopano – często aż do chwili, w której bici tracili
przytomność. Akcja ta trwała do rana.
Oto kilka przykładów obrazujących działania władz porządkowych:
– robotnik idący na trzecią zmianę brutalnie zatrzymany i pobity;
– robotnik wracający z II zmiany zatrzymany i pobity – znęcano się nad nim jeszcze w samochodzie milicyjnym;
– robotnik, który wyszedł po żonę wracającą z Włoch piechotą (po II zmianie), zatrzymany na oczach żony i
pobity, wleczono go za nogi do samochodu;
– robotnik wracający wieczorem do hotelu robotniczego zatrzymany w pobliżu hotelu przez ludzi jadących prywatnym samochodem (zarekwirowanym w czasie akcji), cywilnie ubranych – bity do krwi w samochodzie;
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– kilku młodych ludzi idących ulicą Bohaterów Warszawy w pobliżu komendy MO zostało napadniętych i pobitych przez milicjantów. Jeden z nich stracił przytomność, lecz znęcano się nad nim nadal – później zabrało go
pogotowie ratunkowe;
– młody robotnik w trakcie interwencji MO został tak silnie uderzony pałką, że pękła mu szczęka w dwóch miejscach.
Po przewiezieniu na komendę MO w Ursusie zatrzymani musieli przejść przez szpaler milicjantów bijących na oślep
pałkami. Niektórych przepędzono przez szpaler dwukrotnie. W tym budynku znajdował się wydzielony pokój, do
którego pojedynczo wpychano zatrzymanych. Delikwenci spotykali się tam z następną serią razów i kopniaków zadawanych przez oczekujących w pomieszczeniu milicjantów. Kopani byli również ci, którzy się przewracali. Znane są
wypadki łamania żeber zatrzymanym; na tyłach komendy urządzono tzw. ścieżkę zdrowia – zatrzymanym kazano
biegać w kółko pod gradem uderzeń pałkami.
Prawdopodobnie wszyscy zatrzymani byli bici, bowiem jak dotąd nie wiadomo nam o odstępstwie od tej reguły.
Ogółem zatrzymano ok. 300 osób. Zatrzymani byli następnie przewożeni do pałacu Mostowskich. Ci, którzy osłabli w trakcie bicia, byli ciągnięci za nogi i wrzucani do samochodów milicyjnych. W pałacu Mostowskich robiono im
zdjęcia i zdejmowano odciski palców. Następnie sprawdzano promieniami ultrafioletowymi, czy zatrzymani nie są
naznaczeni specjalnym proszkiem rozsiewanym podczas akcji (z ładunków wystrzeliwanych przez MO) celem ułatwienia identyfikacji. Tu też przeprowadzono pierwsze przesłuchania. Później przewożono zatrzymanych na Rakowiecką.
Niektórzy przed przewiezieniem do pałacu Mostowskich przechodzili etap pośredni – komenda na Walicowie, gdzie
również byli bici.
W niedzielę 27 VI 1976 rozpoczęły pracę kolegia orzekające, które pracowały do późna w nocy. Zatrzymanych
oskarżono o atakowanie milicjantów, niesłuchanie rozkazu „rozejść się”, demolowanie sklepów i wagonów. Większość
oskarżeń była fałszywa. Świadczyli milicjanci, zresztą przeważnie nie ci, którzy zatrzymali oskarżonych, a rozprawy
odbywały się w oparciu o pisemne [zeznanie] nieobecnego świadka oskarżenia. Prawie wszyscy oskarżeni zostali skazani. Wymierzono kary grzywny (1500 – 5000 zł), karę odpracowania kilkudziesięciu godzin społecznie lub kary aresztu
z zawieszeniem. Po 48 godzinach większość oskarżonych wypuszczono do domów.
W poniedziałek 28 VI zwolnieni robotnicy podjęli pracę – niektórzy jednak musieli pozostać w domu z powodu
urazów będących rezultatem bicia. Po kilku dniach ze wszystkimi uprzednio zatrzymanymi robotnikami zakład rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, podając jako podstawę prawną art. 52 par.1 k[odeksu] p[racy]. Ci spośród
nich, którzy mieszkali w hotelu robotniczym, zostali usunięci z mieszkań. Z pracy wyrzucono przede wszystkim zatrzymanych, ale nie tylko. Za podstawę usunięcia służyły zdjęcia wykonywane przez milicjantów, zeznania kierowników
i donosicieli. Naruszono przy tym w rażący sposób uprawnienia robotników. Oto niektóre przykłady:
– rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z robotnikiem, który od dłuższego czasu chorował i miał zwolnienie lekarskie. W dniu 25 VI 1976 robotnik ten z powodu choroby nie był obecny w zakładzie;
– w tym samym trybie rozwiązano umowę o pracę z robotnikiem, który w tym samym czasie miał urlop wypoczynkowy, a więc również podczas zajść nie był obecny w zakładzie.
Ponieważ 25 VI 1976 w Ursusie strajkowali prawie wszyscy – każdego można było wyrzucić, jeśli tylko nie podobał
się kierownictwu lub komuś z bezpośredniego nadzoru. Całkowita liczba zwolnionych z ZM Ursus nie jest znana.
Podawane są różne liczby – często powtarza się liczba 250 i druga – ok. 2500 pracowników. Rozbieżność ta nie została
do tej pory wyjaśniona.
W dniach 4–6 VII robotnicy skazani uprzednio na karę grzywny otrzymali wezwanie [do] stawienia się w ursuskiej
komendzie MO. Szli tam, sądząc, że chodzi jedynie o jakieś formalności. Tymczasem aresztowano ich i przewieziono
do Warszawy na Rakowiecką. Objęło to także tych, którzy karę grzywny już zapłacili. Okazało się, że K[omenda]
S[tołeczna] MO założyła rewizje od (jej zdaniem) zbyt łagodnych wyroków. Kolegia otrzymały nakaz ponownego
rozpatrzenia wszystkich spraw i zakończenia ich wyrokami skazującymi na kary bezwzględnego więzienia. Tak też się
stało – prawie wszystkie wyroki opiewały teraz na trzy miesiące aresztu. Niektóre rozprawy zostały przeprowadzone
z całkowitym zlekceważeniem zasad określonych w kpk. I tak na przykład przytaczano podczas rozprawy zeznania
nieobecnego na sali świadka oskarżenia (świadek Dynda), który stwierdzał, że oskarżony atakował milicjantów. Sąd nie
dawał wiary zaprzeczeniom oskarżonego i opierał wyroki jedynie na pisemnych zeznaniach nieobecnego świadka
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oskarżenia. Często posługiwano się także pośrednim świadkiem oskarżenia (świadek Dąbek), który tylko spisywał personalia doprowadzonych na komendę MO i przyczynę zatrzymania wg relacji doprowadzającego funkcjonariusza. Ponieważ nie spisywał on personaliów doprowadzających, nie ma sposobu sprawdzić wiarygodności tych informacji.
Zdarzało się też, że świadkowie oskarżenia mylili oskarżonych i nie bardzo wiedzieli, gdzie ich zatrzymali.
Po wyrokach skazujących robotników osadzono w więzieniu w Białołęce. Wielu z nich odwoływało się, na ogół
bezskutecznie, gdyż rozprawy rewizyjne zatwierdzały wyroki. Sąd nie reagował również na oświadczenia robotników,
że byli bici przez milicjantów.
Po upływie miesiąca niektórym skazanym zaproponowano zawieszenie dwóch pozostałych miesięcy kary na okres
pół roku. Dotyczyło to ok. 40 osób, które po tej „propozycji” opuściły więzienie w początkach sierpnia. Warto zaznaczyć, że osobom, które uprzednio zapłaciły karę grzywny, a potem zostały aresztowane na okres trzech miesięcy, nie
zwrócono dotąd wpłaconych pieniędzy. Tak więc byli oni karani dwukrotnie za ten sam czyn.
Wszyscy represjonowani robotnicy (ci, których skazały kolegia i ci, którzy zostali jedynie usunięci z zakładu pracy)
nie mogą nigdzie znaleźć zatrudnienia. Jest zakaz przyjmowania ich do zakładów państwowych, społecznych, a nawet
prywatnych – właścicielom grozi się odebraniem licencji.
Warszawskie biuro zatrudnienia w ogóle nie podejmuje rozmów z robotnikami, którzy zostali zwolnieni z pracy po
25 VI. Zdarzały się wypadki zwolnienia z pracy już przyjętych (mimo zakazu) robotników. Terenowa Komisja Odwoławcza w Pruszkowie jak dotąd ustosunkowuje się negatywnie do wniosków o rewizję decyzji zakładu pracy. Wśród
robotników panuje przekonanie, że będą przyjmowani do pracy po upływie 3 miesięcy, ponieważ po tym czasie utracą
ciągłość pracy, a tym samym i uprawnienia. W dniach 16 i 17 VIII 1976 odbył się w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie
proces siedmiu robotników oskarżonych o wykolejenie lokomotywy. Pięciu robotników pracowało w ZM Ursus, jeden
w Pruszkowie w fabryce obrabiarek, jeden był kierowcą i prowadził kiosk Ruchu. Żaden z nich nie był wcześniej
karany. Najmłodszy miał wtedy niespełna 21 lat, a najstarszy – 42. Bronili ich adwokaci z urzędu, a jedynym materiałem
dowodowym były zdjęcia. Zapadły następujące wyroki: 5 lat, 4,5 lat, 4 lata, 3 lata, 3 lata. Najwyższy wyrok otrzymał
najmłodszy z oskarżonych.
Rodziny skazanych znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Grzegorz Zielonka, lat 42, zostawił żonę z
dwójką adoptowanych dzieci, siedmio- i ośmioletnim. Żona opiekuje się ciężko chorą i niedołężną matką – nie może
więc podjąć pracy. Rodzina ta jest więc praktycznie pozbawiona środków do życia. Czesław Mielczarek, lat 27, zostawił
żonę z dwojgiem dzieci, rocznym i trzyletnim. Żona opiekuje się poważnie chorą matką i jednocześnie pracuje. Wojciech Czarnecki zostawił matkę, która niedawno przeszła operację wycięcia części żołądka. Matka pobiera 900 zł renty.
W sierpniu odbyły się w sądzie w Pruszkowie dwa procesy oskarżonych o rozdawanie cukru i jaj z rozbitych samochodów dostawczych. Łącznie skazano 12 robotników na kary więzienia od jednego roku z zawieszeniem do 3,5 lat pozbawienia wolności.
Nieznana jest liczba oskarżonych pozostających w areszcie. Przypuszcza się, że obejmuje ona 50 robotników. Wobec 10 z nich toczy się śledztwo w sprawie wykolejenia lokomotywy. Rodziny niektórych aresztowanych znajdują się
również w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Rodzina wielodzietna, dzieci od 4 do 15 lat. Żona aresztowanego nie
może podjąć pracy ze względu na zły stan zdrowia. Nie mając własnych środków utrzymania, korzystają z niewystarczającej pomocy rodziny. Rodzice aresztowanego: oboje w podeszłym wieku i chorzy (matka jest niewidoma, ojciec
ma dwustronną przepuklinę). Starszy brat aresztowanego wyszedł z więzienia po 6 tygodniach, ale nadal toczy się
przeciw niemu postępowanie. Cierpi on na zły stan zdrowia; ma skoliozę, czyli skrzywienie kręgosłupa, cierpi na cukrzycę, a ponadto ma już za sobą trzy zawały serca: pierwszy w maju, drugi w czerwcu, trzeci w lipcu, podczas bicia
przez milicjantów na komendzie w Ursusie. Sam aresztowany ma sankcję prokuratora do końca 1976 r. Przebywa w
więzieniu na Mokotowie. Na skutek pobicia przez milicję ma złamaną szczękę w dwóch miejscach. W innej rubryce
nieszczęść należy umieścić młodego człowieka ociężałego umysłowo, będącego pod stałą opieką lekarską, który do tej
pory przetrzymywany jest w areszcie.
Pomoc, której oczekiwali robotnicy ze strony zakładu pracy, okazała się nikła. Zasiłki, do udzielania których zakład
jest zobowiązany, zatwierdzone przez instancje niższe (oddziałowe), są odrzucane przez instancje nadrzędne (zakładowe). Terenowi opiekunowie społeczni, do których zwracano się również o pomoc, odmówili swojego poparcia.
Ponieważ rodziny represjonowanych były na ich utrzymaniu, tak więc obecnie pozbawiono je nawet opieki lekarskiej.
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***
Relacja zawiera jedynie nazwiska osób skazanych sądownie w procesie, o którym była mowa w prasie. Nazwiska pozostałych osób są znane redaktorom relacji. Nie podajemy ich w obawie przed dodatkowymi represjami, jakie mogłyby
te osoby spotkać.
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Stefan Kawalec

Demokratyczna opozycja w Polsce
(Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników ) 1
Tekst niniejszy ma doraźny cel informacyjny, nie jest próbą analizy, oceny czy też pełnego i obiektywnego opracowania historycznego. Pisany jest po to, by ludziom nie znającym przedstawianych wydarzeń dostarczyć podstawowych informacji.
WSTĘP – Listy do władz
1. Listy w związku ze zmianami w Konstytucji PRL
10 lutego 1976 r. sejm niemal jednogłośnie uchwalił zmiany w Konstytucji PRL. Wstrzymał się od głosu tylko
Stanisław Stomma z koła poselskiego Znak. Przedtem w środkach masowego przekazu toczyła się publiczna dyskusja polegająca na tym, że publikowano głosy popierające oficjalny projekt zmian. Głosów krytycznych wyrażanych w masowo napływających do władz listach (w tym również w liście Episkopatu Polski) nie zamieszczano.
Głosy sprzeciwu odniosły jednak pewien skutek. Mianowicie z projektu usunięto (znajdujące się w jego wersji
opublikowanej m.in. w „Życiu Warszawy” 24–25 I 1976 r.) stwierdzenie:
„Prawa obywateli są nierozłącznie związane z rzetelnym i sumiennym wypełnianiem obowiązków wobec ojczyzny”.

Sformułowanie to wywołało duże zaniepokojenie, gdyż mogłoby stanowić konstytucyjną podstawę do pozbawiania ludzi praw obywatelskich za bliżej nieokreśloną „nierzetelność” lub „niesumienność”. (Obecnie prawa obywatelskie przysługują każdemu z urodzenia; niektórych ściśle określonych praw może człowieka pozbawić sąd w
wypadku skazania za przestępstwo).
Niepokój wywołały także dwa inne sformułowania: pierwsze, mówiące, że przewodnią siłą społeczeństwa w
budowie socjalizmu jest PZPR, oraz drugie, mówiące, że Polska umacnia sojusz ze Związkiem Radzieckim. Uważano, że pierwsze sformułowanie czyni z partii oficjalny organ państwowy, niekontrolowany przez społeczeństwo
i oznacza konstytucyjne usankcjonowanie podrzędnej roli sejmu oraz potwierdzenie różnych pozycji w państwie
obywateli partyjnych i bezpartyjnych. Natomiast umieszczenie w Konstytucji drugiego sformułowania oznaczać
miało wg autorów wielu listów jednostronne ograniczenie suwerenności Polski.
Mimo protestów oba te sformułowania (pierwsze nieco zmienione w stosunku do pierwotnej wersji) wprowadzono do Konstytucji PRL, co odpowiadało podobnym zmianom przeprowadzonym równolegle w konstytucjach
innych państw Układu Warszawskiego.
Przeciwko zmianom w Konstytucji protestowali przedstawiciele wielu środowisk. Bardzo duże znaczenie miał
tzw. List stu, przesłany do sejmu przez pisarza Jerzego Andrzejewskiego, podpisany przez wielu wybitnych przedstawicieli nauki i kultury polskiej. Warto zwrócić uwagę na dwa inne listy: tzw. List 300 (zwany tak od pierwotnej
liczby podpisów) podpisany przez około 600 studentów i absolwentów wyższych uczelni z Warszawy, Łodzi i
Katowic, oraz list 92 studentów i pracowników naukowych z Gdańska i Lublina. Inicjatywa tych listów wyszła
bowiem od środowisk młodzieży z Warszawy oraz Gdańska i Lublina, które kilka miesięcy później zapoczątkowały
pomoc dla robotników po wydarzeniach czerwcowych.
List 59. Wśród listów w związku ze zmianami w Konstytucji szczególne znaczenie miał wysłany w grudniu 1975
r. tzw. List 59 (podpisało go początkowo 59 osób, później dołączyło się dalsze 7, a jedna osoba się wycofała).
Autorzy listu, powołując się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, uroczyście potwierdzoną
1

Broszura została opublikowana w obiegu niezależnym w Warszawie w marcu 1979 jako tom 2 serii Biblioteka „Głosu”.
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przez rząd polski i rządy 34 innych państw na konferencji w Helsinkach w 1975 r., stwierdzili, że Konstytucja
oraz wykonawcze akty prawne powinny zagwarantować obywatelom przede wszystkim następujące wolności
obywatelskie:
– Wolność sumienia i wolność praktyk religijnych, których nie ma, gdyż ludzie wierzący nie są dopuszczani
do znacznej części stanowisk kierowniczych w życiu publicznym;
– Wolność pracy, tj. prawo do tworzenia niezależnych związków zawodowych i prawo do strajku. Autorzy
listu przypominali, że wobec braku autentycznych związków zawodowych próby obrony interesów robotniczych grożą rozlewem krwi i prowadzić mogą do poważnych zaburzeń, tak jak w latach 1956 i 1970;
– Wolność słowa i informacji: „...należy znieść cenzurę prewencyjną, a odpowiedzialność w wypadku naruszania ustawy prasowej egzekwować w drodze postępowania sądowego” – pisano w liście;
– Wolność nauki: „...należy przywrócić autonomię wyższych uczelni i zapewnić autonomię środowiska naukowego”.
Autorzy listów pisali dalej:
„Należy zapewnić realizację prawa wszystkich obywateli do wysuwania i wybierania swoich
przedstawicieli w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Należy zapewnić niezawisłość sądów od
władzy wykonawczej, a sejm uczynić rzeczywiście najwyższą władzą ustawodawczą”.

List ten podpisały następujące osoby: Stefan Amsterdamski, Stanisław Barańczak, Ewa Bieńkowska, Jacek Bierezin, Henryk Błachnio, Irena Byrska, Tadeusz Byrski, Bohdan Chwedeńczuk, Ludwik Cohn, Andrzej Drawicz, Jerzy
Ficowski, Kornel Filipowicz, Zbigniew Herbert, Ryszard Herczyński, Maryla Hopfinger, Zdzisław Jaroszewski,
Anna Kamieńska, Jakub Karpiński, Wojciech Karpiński, Jan Kielanowski, Jacek Kleyff, Leszek Kołakowski, Julian
Kornhauser, Maria Korniłowicz, Mieczysław Kotlarczyk, Marcin Król, Ryszard Krynicki, Jacek Kuroń, Stanisław
Leśniewski, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Zdzisław Łapiński, Hanna Malewska, ks. Stanisław Małkowski,
Jerzy Markuszewski, Adam Mauersberger, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Jan Nepomucen Miller, Ludwik
Muzyczka, Zygmunt Mycielski, Jerzy Narbutt, Jan Olszewski, Antoni Pajdak, Krzysztof Pomian, Hanna RudzkaCybisowa, Józef Rybicki, ks. Jacek Salij, Władysław Siła-Nowicki, Stanisław Skalski, Antoni Słonimski, Aniela Steinsbergowa, Julian Stryjkowski, Jan Józef Szczepański, Adam Szczypiorski, Kazimierz Szelągowski, Wisława Szymborska, Jacek Trznadel, Tadeusz Wojniakowski, Maria Wosiek, Adam Zagajewski, Wacław Zawadzki, Barbara
Zbrożyna, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Szykany i represje wobec sygnatariuszy listów. Wielu spośród sygnatariuszy listów w sprawie zmian w Konstytucji
spotkało się później z różnego rodzaju prześladowaniami. Zdarzały się wypadki usuwania z pracy lub pod groźbą
zwolnienia nakłanianie do podpisywania oświadczeń, że złożenie podpisu było błędem, który się nie powtórzy.
Wielu osobom odmówiono paszportu na wyjazd zagraniczny. Szykany dotknęły wielu wybitnych pisarzy, którzy
zostali objęci zakazem druku, i artystów, objętych np. zakazem występowania w telewizji.
2. Listy studentów w obronie J. Smykała i S. Kruszyńskiego
W maju 1976 r. skierowano do Rady Państwa następujący list, podpisany przez ponad 60 osób – głównie studentów
Uniwersytetu Warszawskiego.
„Do Rady Państwa
na ręce przewodniczącego prof. Henryka Jabłońskiego
Na Uniwersytet Warszawski trafiły w formie odpisów dokumentów informacje o następujących
sprawach:
1) Student Jacek Smykał został usunięty z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za „wywoływanie w umysłach słuchaczy niepotrzebnych wątpliwości” (cyt. za uzasadnieniem decyzji
rektora PAM z dn. 13 lutego 1976 r.) swymi wypowiedziami na zajęciach z podstaw nauk politycznych. Jego odwołanie zostało odrzucone przez ministra zdrowia i opieki społecznej [decyzją]
z dnia 17 III 1976 r.
2) Stanisław Kruszyński (student V roku KUL) został postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Rejonowym w Lublinie za to, że „rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić
poważną szkodę interesom PRL poprzez rozsyłanie do różnych osób korespondencji, w której
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kłamliwie i tendencyjnie przedstawiał zagadnienie stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych Państwa Polskiego” (cyt. z aktu oskarżenia przeciwko Stanisławowi Kruszyńskiemu
z dn. 24 XII 1975 r.). Podstawą tych zarzutów są listy wysyłane przez oskarżonego do żony,
brata i kolegi, zamieszkałych w Polsce.
Powyższe fakty budzą nasz niepokój. Szczere i otwarte wyrażanie swych poglądów jest społecznie pożądane. Gdy zaś wypowiadane są one na neutralnym forum dyskusyjnym grupy ćwiczeniowej lub w korespondencji z bliskimi sobie osobami, to – niezależnie od ich treści – nie stanowią one żadnego zagrożenia interesów państwa. Dlatego uważamy represje, z jakimi spotkali się
J. Smykał i S. Kruszyński, za nieuzasadnione. Zwracamy się do Rady Państwa, by ustaliła przyczyny, które umożliwiły bezpodstawne i szkodliwe społecznie decyzje, oraz podjęła kroki, które
zapobiegłyby podobnym postanowieniom w przyszłości”.

Przedtem jeszcze w obronie Jacka Smykała wystąpiło ok. 30 uczestników jego grupy ćwiczeniowej w liście do
ministra zdrowia i opieki społecznej. Stwierdzili oni, że zarzuty postawione Smykałowi są bezpodstawne.
Po uwięzieniu Stanisława Kruszyńskiego interweniowała na rzecz jego uwolnienia Amnesty International, międzynarodowa organizacja broniąca na całym świecie ludzi więzionych za przekonania. Interwencja nastąpiła na
wniosek grupy polskich członków AI.
Jacek Smykał po półtorarocznej przerwie podjął od października 1977 r. studia na Akademii Medycznej w
Białymstoku. Stanisław Kruszyński skazany został w pierwszej instancji na 10 miesięcy więzienia. W chwili wysłania ww. listu 600 studentów, będąc na wolności (zwolniony po 5 miesiącach pobytu w areszcie), oczekiwał na
rozprawę rewizyjną. Do więzienia już nie wrócił.
3. List otwarty prof. Edwarda Lipińskiego
W maju 1976 r. profesor Edward Lipiński, 88-letni wybitny ekonomista, skierował list otwarty do I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka. Obszerny list zawierał analizę doświadczeń 30-lecia powojennego. Nie podejmując próby
streszczenia listu, warto zwrócić jednak uwagę na jedną ze spraw w nim poruszonych. Mianowicie profesor Lipiński
przypomniał, że nie wprowadzono w życie zapowiadanych po tragicznych wydarzeniach grudniowych z 1970 r.
„zasadniczych reform w funkcjonowaniu władzy państwowej i partii, usuwających wady, które do tych wydarzeń
doprowadziły”.
Podsumowując swój list, Profesor pisał:
„Polska znajduje się obecnie w trudnym położeniu. Mamy ogromne trudności gospodarcze, będące skutkiem narastającego chaosu, inflacji, konieczności spłacania zadłużenia zagranicznego.
Nie dysponujemy sprawnym systemem zarządzania gospodarką narodową. Nasz system polityczny jest anachroniczny: uniemożliwia pozytywną selekcję kadr, preferuje miernoty i karierowiczów, hamuje wszelką twórczość w kulturze i nauce, wywołuje nastroje frustracji i obojętności
ludzi pozbawionych wpływu na bieg spraw społecznych. Jesteśmy krajem zależnym od obcego
mocarstwa, ze wszystkimi tego skutkami. Konieczne są zmiany fundamentalne lub przynajmniej
ich wyraźne zapoczątkowanie. W przeciwnym razie nie uda się uniknąć tragedii, która przybrać
może kształt gwałtownych zaburzeń (podkreślenie red.) albo powrotu do stalinowskich metod
rządzenia. Jednego i drugiego trzeba za wszelką cenę uniknąć w imię elementarnych interesów
narodu polskiego, w imię socjalizmu”.

W kilka tygodni później wydarzenia czerwcowe potwierdziły słuszność wniosków zawartych w liście prof. Lipińskiego.
I. ZAPOWIEDŹ PODWYŻKI CEN I WYSTĄPIENIA ROBOTNICZE 25 CZERWCA 1976 r.
24 czerwca 1976 r. w transmitowanym przez radio i telewizję przemówieniu na posiedzeniu Sejmu PRL premier
Piotr Jaroszewicz przedstawił propozycję podwyżki cen żywności. Projekt, zaakceptowany uprzednio przez Centralną Radę Związków Zawodowych, przewidywał wzrost cen mięsa i wędlin o średnio 69%, z tym że ceny najbardziej poszukiwanych gatunków, takich jak szynka, baleron, polędwica czy schab, miały wzrosnąć o około 100%.
Prawie dwukrotnie miała wzrosnąć cena cukru, a w mniejszym stopniu ceny wielu innych produktów. Dla zrównoważenia skutków podwyżki przewidywano m.in. dodatki do płac, emerytur i rent, wynoszące miesięcznie od 240
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zł (dla osób zarabiających poniżej 1300 zł) do 600 zł (dla zarabiających ponad 8000 zł). Nowe ceny miały obowiązywać od 27 VI 1976 r.
Sejmowa dyskusja nad propozycją rządu ograniczyła się do wystąpienia członka Biura Politycznego i sekretarza
KC PZPR Edwarda Babiucha, który w imieniu wszystkich posłów wyraził poparcie dla propozycji premiera. Sejm
podjął uchwałę akceptującą propozycje rządu i zalecającą poddanie ich „pod konsultacje z przedstawicielami załóg
zakładów pracy, instytucji i gmin” („Życie Warszawy”, 25 VI 1976 r.). Sposób, w jaki władze w ciągu 48 godzin
pozostających do wprowadzenia projektu miały go przekonsultować ze społeczeństwem, nie został podany.
Następnego dnia, 25 czerwca, w całym kraju miały miejsce strajki, a w Ursusie, Radomiu i Płocku doszło także
do wystąpień ulicznych. W wyniku strajków i demonstracji ok. godz. 20 w radiowo-telewizyjnym przemówieniu
premier Jaroszewicz odwołał podwyżkę.
W Ursusie strajkowała kilkunastotysięczna załoga fabryki traktorów, domagając się odwołania podwyżki. Robotnicy oczekiwali początkowo na terenie zakładu na przybycie przedstawicieli dyrekcji, a około godz. 9 udali się
poza teren fabryki, pod budynek biurowy. Strajkujący domagali się przybycia na konsultacje z załogą przedstawicieli
najwyższych władz. Żądanie to zostało przez dyrekcję odrzucone.
Robotnicy Ursusa nie wiedzieli, co się dzieje w innych miastach, nie wiedzieli, że wiele zakładów przerwało
pracę. (25 czerwca 1976 r. strajkujące załogi starano się izolować poprzez przerwanie łączności telefonicznej).
Ponieważ nie otrzymywali odpowiedzi na swoje postulaty, chcieli o swoim strajku poinformować jak największą
liczbę osób. W tym celu zablokowano biegnącą obok fabryki linię kolejową, zatrzymując wiele pociągów, m.in.
pociąg międzynarodowy. Rozkręcono szyny i do przerwy w szynach przetoczono elektrowóz. Akcja protestacyjna
przebiegała dość spokojnie. Z ważniejszych incydentów wymienić należy: uderzenie w twarz przez jedną z kobiet
dyrektora Zakładów Mechanicznych Ursus, zatrzymanie samochodu wiozącego jaja i rozdanie ich strajkującym i
osobom przypadkowym, zatrzymanie samochodu z cukrem i rozdanie części cukru. Po wysłuchaniu przemówienia
premiera odwołującego podwyżkę robotnicy zaczęli się rozchodzić do domów. Rozchodzących się ludzi zaatakowały oddziały milicji, używając petard, gazów łzawiących i pałek.
Na ulicach Ursusa łapano przypadkowych ludzi, bito ich pałkami, kluczami do samochodów, hełmami bojowymi, sprzączkami od pasów, kopano do utraty przytomności.
W Radomiu strajk rozpoczęli robotnicy Zakładów Metalowych im. Generała Waltera. Postanowili zawiadomić
o tym cały Radom, wysyłając do innych zakładów gońców na wózkach akumulatorowych. Około godz. 10.00
przed gmachem KW PZPR zebrał się wielotysięczny tłum domagający się cofnięcia podwyżki. Sekretarz KW,
rozmawiający ze zgromadzonymi przez tubę, powiedział, że musi się skomunikować z Warszawą, i przyrzekł odpowiedź w ciągu 2 godzin. Do godz. 12.00 ludzie, których przybywało coraz więcej, czekali przed komitetem. Gdy
ok. 12.00 weszła do środka grupa robotników, nie zastała tam nikogo prócz niższego personelu administracyjnego
i kilkunastu cywilnych funkcjonariuszy MO. Wywołało to oburzenie czekających. Oburzenie wzrosło jeszcze, gdy
w bufecie KW znaleziono pokaźne zapasy wędlin, puszek szynki. Zawartość bufetu wyrzucono przed komitet.
Zaczęło się demolowanie gmachu. Przez okna wyrzucano telewizory, biurka, dywany. Obecni wewnątrz milicjanci
i pracownicy biurowi nie doznali obrażeń. Ok. godziny 15.00 podłożono ogień, komitet został wewnątrz całkowicie wypalony, mury nie zostały naruszone. Podpalono również samochody osobowe stojące na parkingu przed
komitetem. Wtedy najprawdopodobniej przy stawianiu barykady w celu niedopuszczenia wozów straży pożarnej
miał miejsce nieszczęśliwy wypadek śmierci pod przyczepą traktora. Wszystko to działo się na ulicy 1 Maja, w
pobliżu komitetu. W tym czasie na stosunkowo pustej ulicy Żeromskiego kilku- lub kilkunastoosobowa grupa,
zaopatrzona w kije, zaczęła po kolei rozbijać szyby wystaw sklepowych. Nikt im w tym nie przeszkadzał. Milicja
nie interweniowała, mimo że interwencja kilkunastu funkcjonariuszy mogłaby przerwać to systematyczne rozbijanie witryn. Ok. godz. 17.00 z rozbitych sklepów zaczęto wyrzucać towary. Rozpoczęło się demolowanie i grabież.
Do akcji wkroczyły Zmotoryzowane Odwody MO (ZOMO), od kilku godzin czekające na lotnisku. Interweniujący
milicjanci nie mieli broni palnej (tak samo jak w Ursusie i Płocku). Ok. godz. 19.00 miasto zostało opanowane
przez milicję.
W Płocku strajkowali robotnicy dwóch największych zakładów – Petrochemii i fabryki maszyn żniwnych produkującej m.in. „bizony”. Około południa na wiecu na terenie zakładu część robotników Petrochemii wyszła na
ulice i udała się pod siedzibę KW PZPR, dokąd napływali później dalsi manifestanci. Przedstawiciele KW rozmawiali z demonstrantami. Nie doszło do większych incydentów poza wybiciem kilku szyb w budynku KW PZPR.
Ok. godz. 20.00 wkroczyły do akcji sprowadzone ze Zgierza oddziały MO i rozpędziły manifestantów.
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***
Oprócz Ursusa, Radomia i Płocka wiadomo jeszcze o strajkach w Warszawie (m.in. w zakładach [im.] Świerczewskiego, Nowotki, Kasprzaka, FSO, PZO, ZELMOT), w Łodzi (co najmniej w 16 zakładach, głównie przemysłu
włókienniczego, dziewiarskiego i odzieżowego), we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Elblągu, Grudziądzu, Radomsku i Starachowicach (FSC). Są to tylko dane fragmentaryczne. Z wielu informacji wynika, że strajki 25 czerwca 1976 r. objęły właściwie całą Polskę. Z wielu miast nie ma jednak wiarygodnych
informacji. Oficjalne dane nie zostały ujawnione.
Wydaje się, że reakcja robotników była w czerwcu 1976 r. bardziej zdecydowana i szybsza niż w grudniu 1970
r. Zasięg strajków 25 czerwca był najprawdopodobniej dużo większy niż początkowo w 1970 r. (Duża część zakładów strajkujących 25 VI 1976 r. w grudniu 1970 r. przez pierwsze dni po ogłoszeniu podwyżki pracowała
normalnie). Należy pamiętać, że w 1970 r. wydarzenia na Wybrzeżu rozwijały się przez kilka dni, rozszerzając się
na kolejne miasta. Można przypuszczać, że gdyby 25 czerwca nie odwołano podwyżki, to mogłoby dojść do zaburzeń większych niż kiedykolwiek w PRL.
II. REAKCJA PROPAGANDY NA WYSTĄPIENIA ROBOTNICZE
W oświadczeniu złożonym przed mikrofonami radia i telewizji wieczorem 25 czerwca 1976 premier Jaroszewicz nie wspomniał ani o trwających w całym kraju strajkach, ani o demonstracjach w Ursusie, Radomiu i
Płocku. Premier powiedział, że w ciągu dnia w większości zakładów całego kraju odbywały się konsultacje,
których uczestnicy w przeważającej większości wyrażali zrozumienie dla motywów i intencji rządowego projektu. W toku konsultacji zgłoszono tak wiele wniosków, uwag i konkretnych propozycji, że rozpatrzenie ich
wymaga co najmniej kilkumiesięcznej pracy. Premier stwierdził, że z tego właśnie powodu rząd wycofał z
sejmu przedstawiony poprzedniego dnia projekt podwyżki i zarządził utrzymanie dotychczasowych cen (patrz
„Trybuna Ludu”, 26 VI 1976 r.).
W następnych dniach w środkach masowego przekazu mówiono już o zajściach w Radomiu i Ursusie.
Przedstawiano je jako zakłócenie konsultacji przez chuliganów i kryminalistów, którzy niszczyli mienie społeczne i rabowali sklepy. Telewizja, radio i prasa zaczęły zamieszczać sprawozdania z wieców wyrażających
poparcie dla polityki partii i rządu, na których potępiano demonstrantów z Ursusa i Radomia i określano ich
jako „warchołów” i „wichrzycieli”. Środki masowego przekazu informowały o listach i depeszach z wyrazami
poparcia od przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, nieprzerwanie napływających do E. Gierka i P.
Jaroszewicza. Wiece potępiające organizowano w całym kraju. Np. 29 czerwca 1976 urządzono więc na Stadionie X-Lecia w Warszawie. W godzinach pracy ściągnięto tu urzędników. Przed wyruszeniem sprawdzano
listy obecności. Z zakładów przemysłowych sprowadzono jedynie pracowników administracji i aktyw. Dn. 30
czerwca 1976 zorganizowano wiec w Radomiu, na który autobusami zwożono ludzi spoza miasta. Przemawiając na wiecu, prezydent Radomia powiedział, że początek wydarzeniom dała załoga Waltera, i przypomniał,
iż jej zarobki w ciągu ostatniego roku wyraźnie wzrosły. Prezydent podkreślił, że na wydziale P-6 Waltera,
którego pracownicy jako pierwsi przerwali pracę i wyszli na ulicę, średnie zarobki wynoszą ponad 4 tys. zł.
Jak pisała prasa, moralny stosunek uczestników wiecu do demonstrantów z 25 czerwca wyrażał transparent:
„Piętnujemy tych, którzy zakłócili demokratyczny dialog partii z narodem” (wg relacji „Życia Warszawy” z 1
VII 1976 r.).
Wiadomo o wypadku sprzeciwu wobec tej kampanii propagandowej. 30 czerwca w Nowym Targu przerwali
pracę robotnicy Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale (25 czerwca zakład ten pracował).
Bezpośrednim powodem strajku było ogłoszenie przez radiowęzły, że na zebraniu zakładu uchwalono list
popierający politykę partii i potępiający demonstrantów z Radomia i Ursusa. Dyrektor usiłował rozmawiać z
robotnikami, ale został wyśmiany, następnego dnia stanął cały zakład. Ściągnięto milicję, odcięto łączność,
otoczono miasto i fabrykę, ale nie próbowano użyć siły wobec strajkujących. W mieście rozeszły się plotki,
że władze są zdecydowane rozwiązać fabrykę, jeżeli strajk będzie trwał nadal. W tej sytuacji po dwóch dniach
robotnicy podjęli pracę. W lipcu 1976 zwolniono dyscyplinarnie z Podhala ok. 150–250 osób za udział w
strajku.
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Przypomnienie reakcji propagandy w 1956 i 1970 r.
Powtarzające się wystąpienia robotnicze połączone z paleniem lub niszczeniem gmachów komitetów wojewódzkich partii stały się już prawidłowością systemu politycznego w PRL. Pierwsza reakcja propagandy była za każdym
razem podobna.
Nazajutrz po wypadkach w Poznaniu 28 czerwca 1956 r. komunikat PAP mówił o „agenturze imperialistycznej
i reakcyjnym podziemiu”, o „wrogu”, który chciał „rzucić cień na dobre imię Polski Ludowej, utrudnić rozwijanie
naszej pokojowej współpracy międzynarodowej” („Trybuna Ludu”, 29 VI 1956 r.). Tego samego dnia premier
Józef Cyrankiewicz w przemówieniu do ludności Poznania wypowiedział słynne później słowa:
„Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej,
niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie
chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny” („Trybuna Ludu”, 30 VI 1956 r.).

W następnych dniach prasa zamieszczała informacje o zebraniach partyjnych, masówkach i wiecach w zakładach
przemysłowych w całym kraju, których uczestnicy potępiali sprawców prowokacji w Poznaniu.
W niecałe cztery miesiące później oficjalna ocena wypadków poznańskich była już krańcowo inna. Na VIII
Plenum KC PZPR Władysław Gomułka mówił:
„Klasa robotnicza dała ostatnio kierownictwu partii i rządu bolesną nauczkę. Robotnicy
Poznania, chwytając za oręż strajku i wychodząc manifestacyjnie na ulice w czarny czwartek
czerwcowy, zawołali wielkim głosem: Dosyć! Tak dalej nie można! Zawrócić z fałszywej
drogi! Klasa robotnicza nigdy nie chwytała się strajku jako oręża walki o swoje prawa w
sposób lekkomyślny. (…) Wielką naiwnością polityczną była nieudolna próba przedstawienia bolesnej tragedii poznańskiej jako dzieła agentów imperialistycznych i prowokatorów”
(„Nowe Drogi” nr 10 z 1956 r.).

***
17 grudnia 1970 r. prasa po raz pierwszy zamieściła informację o trwających już od trzech dni wypadkach na
Wybrzeżu. Na pierwszych stronach gazet publikowano zdjęcia przedstawiające rabunek sklepu, z podpisem: „Zajścia w Gdańsku wywołane przez elementy awanturnicze przejawiły się również w grabieży sklepów”. Komunikat
PAP mówił:
„Wykorzystując sytuację, jaka wytworzyła się wśród załogi Stoczni Gdańskiej, elementy
awanturnicze i chuligańskie, nie mające nic wspólnego z klasą robotniczą, zdemolowały i
podpaliły kilka budynków publicznych i obrabowały kilkadziesiąt sklepów” („Życie Warszawy”, 17 XII 1970 r.).

Przedrukowywany szeroko komentarz „Trybuny Ludu” zwracał m.in. uwagę na to, że zarobki robotników
Stoczni Gdańskiej są „znacznie wyższe niż przeciętnie w innych gałęziach produkcji”. Komentarz podkreślał, że
„wszelkie problemy związane z położeniem materialnym ludzi pracy” mogą być rozwiązywane na „zebraniach
organizacji partyjnych, związkowych i społecznych”, i że „załoga Stoczni miała wszelkie dane, aby z tych możliwości skorzystać” („Trybuna Ludu”, 17 XII 1970 r.).
Wieców, na których klasa robotnicza całego kraju potępiłaby „elementy awanturnicze i chuligańskie” z Wybrzeża, nie zdążono już zorganizować. 20 grudnia 1970 r. ustąpił Władysław Gomułka (oficjalnie podano, że z
powodu choroby oczu), I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Zmieniła się oficjalna ocena wydarzeń na
Wybrzeżu. W materiale Biura Politycznego, przygotowanym na VIII Plenum KC PZPR w lutym 1971 r., zatytułowanym „Ocena wydarzeń grudniowych i wynikające z niej wnioski” stwierdzono m.in.: „U podłoża tych wydarzeń leżał protest klasy robotniczej, czołowej klasy w naszym socjalistycznym systemie, przeciw istotnym decyzjom
partii i rządu”. Podczas wydarzeń grudniowych 1970 r. zarówno straty materialne w wyniku zniszczeń, jak i liczba
rozbitych i obrabowanych sklepów były wielokrotnie większe niż 6 lat później, w czerwcu 1976 r. Mówiąc w lutym
1971 r. o niedawnych jeszcze wydarzeniach grudniowych, Edward Gierek stwierdził jednak:
„...destrukcyjne zjawiska były tylko ubocznym skutkiem rozwoju wydarzeń, u których podstaw
leżał konflikt o charakterze społecznym” (oba cytaty wg numeru specjalnego „Nowych Dróg”
– VIII Plenum KC PZPR, 6–7 lutego 1971 r.).
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III. REPRESJE WOBEC UCZESTNIKÓW WYSTĄPIEŃ 25 CZERWCA
1. Masowe stosowanie przemocy fizycznej wobec zatrzymanych w Radomiu i Ursusie. Wyroki sądów i kolegiów
Zatrzymanych w Ursusie i Radomiu doprowadzano do komend milicyjnych, gdzie przepuszczano ich przez szpalery bijących pałkami i kopiących milicjantów. Funkcjonariusze MO nazywali to „ścieżkami zdrowia”. W trakcie
przeszukań podejrzanych w celu wymuszenia fałszywych zeznań bito i kopano, często do utraty przytomności.
Niektórzy doznali ciężkich uszkodzeń ciała i przebywali później w szpitalu więziennym.
W Radomiu milicja podjęła specjalne działania, po to by odpowiednio dużą liczbę osób móc oskarżyć o grabież.
Wiele osób biciem zmuszano do przyznania się do grabieży znajdujących się w KWMO przedmiotów pochodzących z rozbitych sklepów. Wieczorem 25 czerwca zdarzało się, że zabierano po kilku zatrzymanych do samochodu,
wożono po mieście i kazano zbierać porozrzucane po ulicach rzeczy. Do aresztu wracał samochód z „rabusiami”
i „dowodami przestępstwa”. Przez kilka tygodni zatrzymywano osoby figurujące w kartotekach milicyjnych, które
niekoniecznie brały udział w zajściach 25 czerwca, ale za to swoją przeszłością uzasadniały określenia: pasożyty,
kryminaliści, margines społeczny. Osoby te były następnie oskarżane i skazywane za udział w zajściach. W wielu
wypadkach, gdy zatrzymani podawali świadków, którzy mogli stwierdzić, że podejrzany nie rabował i nie demolował, świadków tych doprowadzano i również stawiano w stan oskarżenia.
Po 25 czerwca przeprowadzono liczne rewizje w mieszkaniach. Wielu osobom udowodniono kradzież lub posiadanie przedmiotów pochodzących z kradzieży. W stan oskarżenia stawiano również ludzi, u których niczego nie
zakwestionowano. Oskarżano ich wtedy o udział w zajściach lub ubliżanie funkcjonariuszom MO.
W opracowaniu pt. Czerwiec 1976 w Radomiu Mirosław Chojecki pisze m.in.:
„...znakomitej większości oskarżonych, mimo nawet nierzetelnych zeznań funkcjonariuszy
MO, nie można byłoby niczego konkretnego zarzucić, gdyby władze nie posłużyły się zasadą
odpowiedzialności zbiorowej. Wszystkich demonstrantów oskarżono »...o to, że dnia 25
czerwca w Radomiu, działając w sposób chuligański, wzięli udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy publicznych i urządzenia gospodarki uspołecznionej, powodując w następstwie
tego zamachu uszkodzenia ciała 75 funkcjonariuszy MO oraz szkodę w mieniu społecznym
wysokości ponad 28 mln zł« (cytat ten znajduje się we wszystkich aktach oskarżenia). Przy
tak sformułowanym zarzucie można by skazać każdego, kto 25 VI przez chwilę choćby
znajdował się na ulicy, czyli praktycznie każdego mieszkańca Radomia. Obciążając wszystkich pobiciem 75 funkcjonariuszy MO i 28 mln strat, nie trzeba było niczego udowadniać
poza obecnością na ulicy (do czego sprowadzało się postępowanie dowodowe w wielu sprawach, w których uczestniczyłem)”.

Warto zatrzymać się nad dwoma listami załączonymi do aktów oskarżenia. Jedna lista zawiera nazwiska i dolegliwości 75 poszkodowanych funkcjonariuszy MO. Znajdują się w niej takie obrażenia, jak niestrawności żołądkowe,
rozstrój nerwowy, zasinienie nadgarstka. Za najpoważniejsze uznano następujące przypadki: Antoni Adamowicz –
poparzenie I i II stopnia uda prawego i oparzenia obu dłoni; Dariusz Krajewski – wstrząs mózgu; Henryk Falkowski – rany tłuczone wargi dolnej i górnej; Witold Żmudziński – uraz obojczyka prawego; Henryk Tomczyk – rana
tłuczona lewej skroni z krwiakiem; Józef Mózg – uraz prawego stawu kolanowego; Jan Kasprzak i Witold Rdzanek
– uraz gałki ocznej lewej oraz rany powieki z wylewem krwawym (powyższy wybór najpoważniejszych obrażeń
dokonany został przez Sąd Wojewódzki w Radomiu). Liczba 75 poszkodowanych funkcjonariuszy wzywa do surowych represji. Inna lista obejmuje wykaz poszkodowanych w Radomiu instytucji. Na liście tej zabrakło Komitetu
Wojewódzkiego partii, w aktach oskarżenia mówi się o „jednym z budynków”, unikając określenia, o jaki budynek
chodzi.
Liczba zatrzymanych i skazanych. W „Komunikatach” Komitetu Obrony Robotników na podstawie szacunkowych obliczeń liczbę zatrzymanych w Radomiu oceniono na 2000, zaś w Ursusie na 300 osób. Komitetowi
znanych jest 398 przypadków skazania przez sądy lub kolegia (w Radomiu 261, w Ursusie 125, w Płocku 10, w
Gdańsku 2).
W numerze 3 „Zagadnień i Materiałów” (do użytku wewnątrzpartyjnego) prokurator generalny PRL Lucjan
Czubiński stwierdził:
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„Po zajściach w Radomiu zatrzymano 634 osoby, w Ursusie 172, w Płocku 55. Z ogółu
zatrzymanych 155 osób zwolniono bez wyciągania konsekwencji, 354 sprawy skierowano do
kolegiów, 51 w trybie przyspieszonym do sądów, 59 spraw przekazano sądom dla nieletnich.
W stosunku do 239 osób zastosowano areszt tymczasowy i często postępowanie karne, z
czego [do] 173 osób w Radomiu”.

***
Sądy skazywały na kary więzienia do 10 lat w Radomiu i 5 lat w Ursusie, orzekając przy tym wysokie grzywny.
Kolegia skazywały na areszt do 3 miesięcy i również na grzywny. Na przełomie lipca i sierpnia 1976 r. przerwano
wykonywanie prawie wszystkich kar aresztu orzeczonych przez kolegia. W Radomiu prawie wszystkie orzeczenia
kolegiów zostały zaskarżone przez Prokuraturę Wojewódzką, skierowane do ponownego rozpatrzenia, gdzie orzekano kary grzywny. W Ursusie niektóre orzeczenia kolegiów zostały – w wyniku rewizji nadzwyczajnej ministra
sprawiedliwości – uchylone ze względu na rażące naruszenie procedury.
2. Zwolnienia z pracy za udział w strajku
Najbardziej powszechnym rodzajem represji było dyscyplinarne zwalnianie z pracy. Nieznana jest liczba zwolnionych w skali całego kraju. Poza Radomiem, Ursusem i Płockiem strajki nie przekroczyły bram fabryk. Zazwyczaj
zwalnianym pracownikom nie zarzucano niczego poza udziałem w strajku. Np. winę jednego z wyrzuconych z
Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych Terenowa Komisja Odwoławcza (TKO) ds. Pracy określiła dosłownie:
„...przyszedł do pracy o 6.30, stanął przy maszynie i nie pracował, lecz dyskutował z innymi pracownikami na
temat wynagrodzeń”.
Edwarda Szredera z gdańskiego ZREMB-u zwolniono tylko dlatego, że „cieszył się on dużym autorytetem i
zaprzestając pracy, spowodował, że zaprzestali pracować inni” (cytat z „Informacji” podpisanej przez przewodniczącego TKO ds. Pracy w Gdańsku.
TKO ds. Pracy w Grudziądzu tak uzasadniła odrzucenie odwołania Wandy Szarek, zwolnionej z Pomorskiej
Odlewni i Emalierni: „Przedstawiciel dyrekcji zarzucił wnioskodawczyni, że jako mąż zaufania, nie podejmując
pracy na wydziale, dała tym samym zły przykład pozostałym pracownikom, tym bardziej iż według rozeznania
dyrekcji wnioskodawczyni cieszyła się na wydziale dużym autorytetem”.
Uzasadniając orzeczenie w sprawie Maksymiliana Moździńskiego, zwolnionego również z POiE w Grudziądzu,
TKO stwierdziła: „Nie ulega żadnej wątpliwości, że ani podwyżka cen, ani mająca być wprowadzona korekta norm
nie stanowiła podstawy do odmowy podjęcia pracy”.
Henryk Kicha został zwolniony z Stoczni Gdańskiej za to, że będąc przewodniczącym koła SZMP, zwołał
zebranie w obronie zwolnionego Jana Trzaski i usiłował w tej sprawie zbierać podpisy.
Mieczysław Traczyk ze Stoczni Gdańskiej na zebraniu konsultacyjnym domagał się ponownego rozpatrzenia
podwyżki cen przez ekonomistów i został zwolniony z pracy.
Podobne przykłady można by mnożyć. Zwolniono wielu mężów zaufania załóg, przodowników pracy, pracowników o 25-letnim, 30-letnim i dłuższym nienagannym stażu pracy, posiadających liczne dyplomy, odznaki,
medale. Urzędy zatrudnienia odmawiały skierowania zwolnionych do jakiejkolwiek pracy. Znane jest pismo gdańskiego Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z dnia 8 lipca 1976 r., stwierdzające m.in.:
„...poinformowano dyrektorów o bezwzględnym stosowaniu się do aktualnych zasad państwowego pośrednictwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem (…) nieprzyjmowania do
pracy osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę w trybie natychmiastowym”.

W Łodzi znany jest przypadek odebrania koncesji rzemieślnikowi, który zatrudnił robotników zwolnionych za
udział w strajku.
3. Totalny charakter represji
Wypadki represji ekonomicznych, nadużyć władz i policji zdarzają się w różnych krajach. Tam jednak, gdzie istnieją
niezawisłe sądy, wolna prasa, związki zawodowe – obywatele nie są wobec tych nadużyć bezbronni. Represje wobec uczestników wystąpień czerwcowych miały charakter totalny, możliwy w kraju, w którym wszystkie instytucje,
łącznie z sądami, są zależne od władzy politycznej. Stosowano nieprzewidzianą w żadnych kodeksach i sprzeczną
z Konstytucją karę przymusowego bezrobocia.
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Przed represjami i łamaniem praworządności nie broniła robotników żadna z powołanych do tego instytucji.
Nie broniły ich związki zawodowe, rady zakładowe wyrażały nawet zgodę na zwalnianie mężów zaufania załóg.
Terenowe komisje odwoławcze ds. pracy i sądy pracy w olbrzymiej większości przypadków utrzymywały w mocy
zwolnienia dyscyplinarne mimo jaskrawych naruszeń kodeksu pracy. O atmosferze, jaka temu towarzyszyła, świadczyć może fakt, że w Grudziądzu miejscowi adwokaci bali się bronić robotników zwolnionych z pracy i odmawiali
swego udziału w rozprawach przed sądem pracy. Jeden z robotników z Płocka został zwolniony, gdy kierownik
oskarżył go o nawoływanie do demonstracji ulicznej. Na rozprawie odwoławczej w Okręgowym Sądzie Pracy w
Warszawie kierownik ten przyznał, że 25 czerwca 1976 r. w ogóle nie był w zakładzie, a do oskarżenia został
zmuszony groźbami w dziale kadr. Mimo to sąd utrzymał w mocy orzeczenie TKO ds. Pracy.
Zwolnieni robotnicy składali wnioski o rewizje nadzwyczajne, m.in. do Sądu Najwyższego i do CRZZ, pisali
listy z prośbami o interwencje do KC PZPR. Żadna z tych instytucji nie wystąpiła przeciwko zwalnianiu z pracy
za udział w pokojowym strajku.
Wielokrotnie łamały prawo sądy i kolegia. Niektóre osoby były dwukrotnie skazywane przez sąd tej samej
instancji za ten sam czyn, a wyrok poprzedni był za każdym razem prawomocny. Byli ludzie, którzy za ten sam
czyn trzykrotnie odpowiadali przed kolegium i za każdym razem otrzymywali inne orzeczenie.
Sądy łamały zasadę obiektywnej oceny dowodów, uznając wszystkie zeznania świadków oskarżenia – funkcjonariuszy MO – za bezwzględnie prawdziwe, nie zwracając uwagi na liczne sprzeczności. Często np. ten sam milicjant na różnych rozprawach ten sam czyn przypisywał różnym oskarżonym lub na różnych rozprawach zeznawał
o wydarzeniach odbywających się jednocześnie w różnych miejscach. Warto dodać, że w wielu wypadkach ten sam
milicjant zatrzymywał, przesłuchiwał, a następnie występował jako świadek oskarżenia wobec tego samego podsądnego.
Obrońca Wiesława Kobyłki, oskarżonego o demolowanie KW PZPR, na rozprawie rewizyjnej przed Sądem
Najwyższym (w wyniku której utrzymano wyrok 8 lat więzienia) mówił:
„...zeznania świadków, umieszczone w materiale dowodowym czterech kolejnych rozpraw, nie
tylko nie pokrywają się ze sobą, ale wręcz sobie przeczą. Świadek Chochowski zeznaje w tej
sprawie, że oskarżony Kobyłko w gmachu KW złapał go za szyję i zaczął dusić. Ten sam świadek
w sprawie braci Mitaków, rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy dnia 11 grudnia 1976 r., zeznaje,
że za szyję złapał go Zabrowski, a zawołany na pomoc Kobyłko powiedział do Zabrowskiego
»puść go«. Z zeznań świadka Pierzchały, również funkcjonariusza MO, w poprzedniej sprawie
wynikało, że pierwszy do gmachu KW wdarł się Zabrowski. W tej sprawie świadek Pierzchała
zeznaje, że pierwszy uczynił to Skrzypek i Kobyłko. Zaś w materiale dowodowym sprawy, która
dopiero będzie rozpatrywana, znajdują się zeznania tegoż świadka, z których wynika, że pierwszy
był Chomicki...”.

„Świadek Jabłoński, funkcjonariusz MO, zeznaje, że nie spuszczał Kobyłki z oka. Oskarżony miał iść korytarzem
i po kolei wybijać szyby w drzwiach pokojów. Z innych zeznań wynika, że to samo przypisuje się innym oskarżonym o demolowanie. Więc ile razy wybijano te same szyby?” (wg nieautoryzowanego skrótu przemówienia mecenasa Stanisława Szczuki, zamieszczonego w broszurze pt. ...w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wydanej przez
KOR w kwietniu 1977 r.).
Sędziowie ignorowali oświadczenia oskarżonych o biciu i wymuszaniu zeznań w śledztwie i nie dopuszczali do
składania na ten temat szerszych wyjaśnień. W wielu wypadkach zeznania złożone w śledztwie – wg oświadczeń
oskarżonych wymuszane brutalnym biciem – były mimo ich odwołania przed sądem podstawą wyroku skazującego.
Przekroczenia te były w olbrzymiej większości wypadków sankcjonowane przez sądy wyższych instancji, łącznie z Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy zaakceptował również wspomnianą wyżej zasadę odpowiedzialności
zbiorowej, stosowaną przez Sąd Wojewódzki w Radomiu.
IV. PIERWSZE GŁOSY W OBRONIE ROBOTNIKÓW
Listy solidarności ogłoszone w ciągu kilku dni po 25 czerwca
Wiadomo o paru listach – oświadczeniach, ogłoszonych w ciągu pierwszych kilku dni po wydarzeniach 25 VI 1976
r. przez w sumie kilkudziesięciu przedstawicieli inteligencji i studentów. W oświadczeniach tych (przesyłanych m.in.
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do „Życia Warszawy” i „Trybuny Ludu”) wyrażano solidarność z robotnikami i stwierdzano, że polityczną odpowiedzialność za drastyczne formy wystąpień w Radomiu, Ursusie i Płocku ponoszą władze, które pozbawiły społeczeństwo innych możliwości wyrażania swej woli. Przypominano wydarzenia z czerwca 1956 i z grudnia 1970
roku i stwierdzano, że sytuacja, w której jedyną formą wpływu społeczeństwa na władze są strajki i wystąpienia
uliczne, grozi nieobliczalną katastrofą, oraz że aresztowania, represje i kampania oszczerstw wobec demonstrantów
nie rozwiązuje żadnego problemu społecznego.
Wkrótce pojawiły się pierwsze informacje z więzień, sal sądowych, mówiące m.in. o masowym stosowaniu
przemocy fizycznej wobec zatrzymanych, o wymuszaniu biciem fałszywych zeznań i o surowych wyrokach. Spowodowało to następne wystąpienia w obronie robotników.
List Kuronia do Berlinguera. Jacek Kuroń, były więzień polityczny, inicjator wielu wystąpień opozycyjnych, w
lipcu 1976 r., prawdopodobnie w związku z napiętą sytuacją w kraju, został mimo złego stanu zdrowia powołany
na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe. W przeddzień wyjazdu do wojska, 18 lipca 1976 r., przekazał warszawskiemu
korespondentowi włoskiej agencji ANSA list otwarty do sekretarza generalnego Włoskiej Partii Komunistycznej
Enrico Berlinguera. W liście tym Kuroń apelował, by Berlinguer wykorzystał swój autorytet w obronie polskich
robotników i domagał się dla nich amnestii. List Kuronia był szeroko omawiany w zachodniej prasie, m.in. w
organie KC [WłPK] „Unita”. Kilka dni później „Unita” poinformowała, że KC WłPK zwrócił się do polskich
władz o zachowanie umiaru.
Apel 13. Pod koniec lipca 1976 r. 13 polskich intelektualistów skierowało list do redakcji lewicowego tygodnika
francuskiego „Le Nouvel Observateur”. Na zakończenie listu pisali oni: „Apelujemy do wszystkich, którym droga
jest sprawa demokratycznego socjalizmu, do wszystkich, którzy bronili prześladowanych w Chile i w Hiszpanii, w
Czechosłowacji i ZSRR. (…) Zwracamy się do wszystkich ludzi, którzy solidaryzują się z walką robotników całego
świata o wyzwolenie pracy. Domagajcie się uwolnienia uczestników robotniczego protestu w Polsce”.
List Jerzego Andrzejewskiego. W lipcu 1976 r. Jerzy Andrzejewski ogłosił list „Do prześladowanych uczestników robotniczego protestu”, w którym w imieniu własnym i grona swoich przyjaciół pisarzy mówił m.in.: „Dopóki
choć jeden z Was, uczestników robotniczego protestu, będzie narażony na przemoc i gwałt, przymusowo oddzielony od rodziny i społeczeństwa lub szykanowany w pracy oraz życiu cywilnym – będziemy wedle naszych, niestety
bardzo ograniczonych możliwości stawać w obronie Waszej”.
Stanowisko Episkopatu Polski. W dniach 8 i 9 września 1976 r. pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała
Stefana Wyszyńskiego obradowała 154. konferencja plenarna Episkopatu Polski. Zupełnie wyjątkowym wydarzeniem było zamieszczenie przez prasę informacji PAP o konferencji. Usiłowano wprowadzić czytelników w błąd,
gdyż cytowano tylko fragment komunikatu konferencji, w którym biskupi, powołując się na trudną sytuację gospodarczą, apelowali do społeczeństwa o „wzmożenie wysiłku i rzetelnej pracy, a nawet o gotowość poniesienia wyrzeczeń na rzecz wspólnego dobra oraz o zachowanie ładu społecznego” („Życie Warszawy”, 11–12 IX 1976 r.).
W opuszczonym przez prasę fragmencie komunikatu konferencji biskupi stwierdzili m.in.:
„Konferencja plenarna Episkopatu zwraca się do najwyższych władz państwowych, aby zaniechały wszelkich represji wobec robotników biorących udział w protestach przeciwko zamierzonej przez rząd w czerwcu br. zbyt wygórowanej podwyżce cen artykułów żywnościowych. Uczestniczącym w tych protestach robotnikom trzeba by przywrócić utracone prawa,
pozycję społeczną i zawodową, wyrządzone krzywdy odpowiednio wynagrodzić, wobec skazanych zastosować amnestię” (cyt. za „Biuletynem Informacyjnym” nr 2 z 1976 r.).

V. POCZĄTEK AKCJI POMOCY I POWSTANIE KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
W dniach 17–20 lipca 1976 r. odbywał się w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie proces 7 robotników z Ursusa.
Oskarżonym zarzucano obecność w tłumie, który przetoczył elektrowóz do przerwy w szynach. Zapadły wyroki
od 3 do 5 lat więzienia. Rozprawa była formalnie otwarta, lecz by wejść na salę, trzeba było mieć karty wstępu,
których mimo wolnych miejsc odmawiano osobom spoza rodzin oskarżonych. Rodziny (najczęściej żony i matki)
były całkowicie załamane, bliskie uwierzenia, że pokazywane w telewizji wiece wyrażały opinię społeczeństwa, że
prawie wszyscy uważają ich synów i mężów za „warchołów” i „wichrzycieli”, którzy zakłócili konsultacje władzy
ze społeczeństwem i których należy za to surowo ukarać. W tej sytuacji duże znaczenie miało samo życzliwe zainteresowanie ze strony osób, którym nie udało się dostać na salę rozpraw. Rodzinom oskarżonych przekazano
naprędce zebrane pieniądze, skontaktowano z adwokatami, którzy zgodzili się złożyć wnioski o rewizję wyroków.
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Od rodzin skazanych uzyskano kilka adresów innych osób z Ursusa aresztowanych lub wyrzuconych z pracy,
z którymi wkrótce nawiązano kontakt. Inicjatorem akcji był Antoni Macierewicz, 28-letni historyk, wykładowca w
Instytucie Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był on przedtem drużynowym w 1. Warszawskiej Drużynie
Harcerskiej im. Romualda Traugutta, zwanej od koloru chust Czarną Jedynką, działającej przy liceum im. Rejtana.
Przy Czarnej Jedynce działał klub dyskusyjny Gromada Włóczęgów, skupiający również byłych harcerzy. W pierwszym okresie w akcji pomocy w Ursusie uczestniczyli głównie członkowie Gromady. Docierano do kolejnych ofiar
represji lub do ich rodzin. Oprócz pomocy finansowej i prawnej zdarzało się, że opiekowano się dziećmi i pomagano rodzinom aresztowanych w pracach domowych (np. przerzucanie węgla). Głównymi organizatorami pomocy, obok A. Macierewicza, byli Henryk Wujec, 35-letni fizyk, kierownik laboratorium w zakładach półprzewodników TEWA, działacz warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, oraz dawni instruktorzy Czarnej Jedynki:
Dariusz Kupiecki, 22-letni student matematyki UW, i byli drużynowi – podharcmistrz Piotr Naimski, 25-letni biochemik, doktorant w PAN, i Wojciech Onyszkiewicz, 28-letni historyk, pracownik Instytutu Badań Pedagogicznych. Poza nimi w akcji uczestniczyło wiele innych osób.
Usiłowano rozszerzyć akcję pomocy na Radom. Próby dotarcia do represjonowanych w tym mieście nie dawały
początkowo rezultatu. Wreszcie dopomógł przypadek, gdy jeden z robotników Ursusa pamiętał adres robotnika z
Radomia, z którym zetknął się podczas pobytu w areszcie. Dzięki temu nawiązano pierwszy kontakt w Radomiu.
Akcję pomocy w Radomiu organizowali m.in.: Mirosław Chojecki, 27-letni fizykochemik, pracownik Instytutu
Badań Jądrowych, Zbigniew Romaszewski, 36-letni fizyk, pracownik naukowy PAN, i jego żona Zofia Romaszewska, również fizyk. Warto wspomnieć, że w pierwszych, nieudanych jeszcze próbach dotarcia do represjonowanych
w Radomiu uczestniczył m.in. Bogumił Studziński, 45-letni radca prawny w Głównym Urzędzie Telekomunikacji
Międzymiastowej, działacz warszawskiego KIK.
Szybko okazało się, że rozmiar represji był tutaj dużo większy niż w Ursusie. W Ursusie głównym problemem
byli ludzie pozbawieni pracy, w Radomiu zaś – duża liczba uwięzionych i wciąż nowe procesy. Uczestnicy akcji
pomocy musieli też prowadzić żmudne śledztwa w sprawie wypadków śmiertelnych.
Zupełnie niezależnie od starań podejmowanych w Warszawie i nie wiedząc o nich, pomoc dla robotników
usiłowała zorganizować grupa studentów związanych z duszpasterstwem akademickim z Lublina i grupa studentów z Gdańska. W Gdańsku zrobiono w sierpniu zbiórkę pieniędzy wśród znajomych. Zbieranie pieniędzy okazało
się jednak łatwiejsze niż dotarcie do represjonowanych. M.in. kilkakrotnie z Gdańska do Radomia przyjeżdżał
Bogdan Borusewicz, 25-letni absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W połowie września udało
mu się zdobyć pierwszy adres represjonowanego robotnika. Wtedy też, zupełnie przypadkowo, doszło w Radomiu
do zaskakującego dla obu stron spotkania B. Borusewicza z uczestnikami akcji pomocy z Warszawy.
Powstanie Komitetu Obrony Robotników
Akcja pomocy prowadzona była w tajemnicy, co przy jej rozwoju zaczynało powodować trudności. Z chwilą gdy
zbiórka pieniędzy zaczęła wykraczać poza krąg znajomych, ludzie dawali pieniądze, nie bardzo wiedząc, jak i przez
kogo będą one wykorzystane. Ograniczało to możliwość dalszego rozszerzania zbiórki.
Po drugie, w niewielkim Ursusie powszechnie stawało się wiadome, że studenci pomagają rodzinom aresztowanych i wyrzuconych z pracy. O studentów z Warszawy zaczynali wypytywać się milicjanci i donosiciele.
W tej sytuacji młodzi ludzie zajmujący się pomocą zwrócili się do osób znanych szerszej opinii publicznej, od
których – ze względu na ich wcześniejszą postawę – można się było spodziewać poparcia. Ludzie, do których się
zwrócono, wielokrotnie dawali wyraz swej postawie moralnej, ostatnio przede wszystkim w listach w związku z
wydarzeniami 25 czerwca. Zaproponowano im, by powołali komitet obejmujący patronat nad akcją pomocy. Organizatorzy pomocy liczyli na to, że autorytet patronów ułatwi zbiórkę pieniędzy i zabezpieczy działających przed
represjami Służby Bezpieczeństwa. Rozmowy na temat ewentualnego powstania komitetu toczyły się dość długo.
Wiele osób, do których się zwrócono, uważało, że powstanie jawnego komitetu jedynie zwiększy szansę represji.
Liczono również na to, że władze wkrótce same rozwiążą problem, zwalniając uwięzionych i przyjmując z powrotem wyrzuconych z pracy.
23 września 1976 r. 14 osób ogłosiło „Apel do społeczeństwa i władz PRL”, zawiadamiając o powołaniu Komitetu Obrony Robotników – ofiar represji w związku z wydarzeniami 25 VI 1976 r. i apelując do społeczeństwa
o solidarność z represjonowanymi i pomoc dla nich, zaś do władz o amnestię dla uwięzionych i przywrócenie do
pracy zwolnionych robotników. Apel ten został m.in. przesłany przez Jerzego Andrzejewskiego do marszałka
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sejmu Stanisława Gucwy. Z polecenia marszałka apel został odesłany z powrotem ze stwierdzeniem, że „Tekst ten
nie nadaje się do rozpatrywania zarówno ze względów formalno-prawnych, jak i zawartą w nim treść”.
Informacje o członkach KOR (podawane w „Komunikatach” KOR nr 3, 6, 9, 12). Założycielami Komitetu
Obrony Robotników byli:
1. Jerzy Andrzejewski, pisarz;
2. Stanisław Barańczak, poeta i teoretyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego;
3. Ludwik Cohn, adwokat, przedwojenny działacz PPS, obrońca Warszawy w 1920 i 1939 r., jeniec oflagów,
więzień polityczny okresu stalinowskiego;
4. Jacek Kuroń, wychowawca, więzień polityczny w latach 1965–71;
5. Edward Lipiński, ekonomista, profesor, członek PAN, laureat Nagrody Państwowej, b. działacz PPS;
6. Jan Józef Lipski, historyk literatury i krytyk, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, b. prezes
Klubu Krzywego Koła;
7. Antoni Macierewicz, historyk, uczestnik ruchu studenckiego 1968 r., działacz harcerski;
8. Piotr Naimski, biochemik, podharcmistrz;
9. Antoni Pajdak, adwokat, działacz PPS i żołnierz Legionów, w latach okupacji działacz WRN, zastępca delegata rządu na kraj, sądzony w Moskwie w procesie 16 przywódców Polski Walczącej, 1945–1956 więziony
w ZSRR;
10. Józef Rybicki, dr filozofii, b. dyrektor gimnazjum i liceum, działacz przeciwalkoholowy, komendant Kedywu
Okręgu Warszawa AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, kawaler Krzyża Virtuti Militari, wieloletni więzień polityczny okresu stalinowskiego;
11. Aniela Steinsbergowa, adwokat, przed wojną obrońca polityczny m.in. w sprawie strajkujących robotników
Semperitu w Krakowie, b. członek PPS, po wojnie obrońca polityczny m.in. w rehabilitacyjnych procesach
żołnierzy AK;
12. Adam Szczypiorski, historyk, profesor, b. działacz PPS;
13. ks. Jan Zieja, kapelan WP w roku 1920 i w kampanii wrześniowej, kawaler Krzyża Virtuti Militari, naczelny
kapelan Szarych Szeregów, kapelan pułku Baszta, uczestnik Powstania Warszawskiego;
14. Wojciech Ziembiński, redaktor, grafik, żołnierz ZWZ-AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1942–43
więzień gestapo we Francji i obozów w Niemczech.
Później do KOR przystąpili:
we wrześniu 1976 r.:
15. Halina Mikołajska, aktorka, dwukrotna laureatka Nagrody Państwowej;
w październiku 1976 r.:
16. Mirosław Chojecki, chemik, uczestnik ruchu studenckiego 1968 r., działacz harcerski;
17. Emil Morgiewicz, prawnik, więzień polityczny w latach 1970–74, członek Amnesty International;
18. Wacław Zawadzki, pisarz, b. działacz PPS i prezes Spółdzielni Wydawniczej Wiedza, zmarł 28 lipca 1978
r. w wieku 78 lat;
w listopadzie 1976 r.:
19. Bogdan Borusewicz, historyk, absolwent KUL, w latach 1968–69 więzień polityczny;
20. Józef Śreniowski, etnograf, socjolog, uczestnik ruchu studenckiego 1968 r.;
w styczniu 1977 r.:
21. Anka Kowalska, pisarka, laureatka Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, w marcu 1968 r. wystąpiła ze
stowarzyszenia PAX;
22. Stefan Kaczorowski, b. sekretarz generalny Chrześcijańskiej Demokracji, b. prezes zarządu stołecznego
Stronnictwa Pracy w okresie okupacji, uczestnik Powstania Warszawskiego, publicysta, senior Odrodzenia;
23. Wojciech Onyszkiewicz, historyk, uczestnik ruchu studenckiego 1968 r.;
w kwietniu 1977 r.:
24. Adam Michnik, historyk, więzień polityczny w latach 1968–70 (warto dodać, że od sierpnia 1976 do kwietnia
1977 r. Michnik przebywał w krajach zachodniej Europy, zaproszony przez znanego francuskiego pisarza i
filozofa Jeana-Paula Sartre’a, odbył wiele spotkań z przedstawicielami związków zawodowych, partii politycznych i z intelektualistami, informując ich o sytuacji w Polsce, publikował też na ten temat artykuły w
prasie zagranicznej – S.K.);
w lipcu 1977 r.:
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25. ks. dr Zbigniew Kamiński, były długoletni duszpasterz akademicki, kapelan Armii Krajowej;
26. Jan Kielanowski, profesor, członek rzeczywisty PAN, niemieckiej Akademii Nauk Rolnych, dr h.c. Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i uniwersytetu w Edynburgu, żołnierz AK.
VI. FORMY DZIAŁANIA KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
KOR domagał się bezwarunkowego amnestionowania skazanych za udział w demonstracjach 25 czerwca 1976 r.,
przyjęcia do pracy zgodnej z kwalifikacjami wszystkich wyrzuconych i przywrócenia im ciągłości pracy i wszelkich
innych utraconych uprawnień. Komitet domagał się także ujawnienia pełnych rozmiarów represji i wszelkich innych okoliczności związanych z robotniczymi wystąpieniami oraz ujawnienia i ukarania osób winnych naruszania
prawa, bicia i torturowania robotników.
15 listopada 1976 r. KOR zwrócił się do sejmu o powołanie nadzwyczajnej komisji poselskiej dla zbadania i
publicznego ujawnienia wypadków łamania prawa przez organy porządku publicznego w związku z wydarzeniami
25 czerwca 1976 r.
Komitet stwierdzał, iż po spełnieniu tych postulatów jego istnienie straci rację bytu.
KOR organizował pomoc finansową, prawną i lekarską dla represjonowanych robotników.
Komitet objął ewidencją ponad 1000 osób represjonowanych z Ursusa, Radomia, Płocka, Warszawy, Łodzi,
Gdańska, Grudziądza i Poznania.
Pomoc finansowa. Starano się zwracać całkowicie koszty sądowe i wydatki poniesione na adwokatów, udzielano
zapomóg rodzinom aresztowanych. Wyrzuconym z pracy płacono w zależności od sytuacji materialnej rodziny od
1000 do 3000 zł za każdy miesiąc bezrobocia. Tym, którym udało się podjąć nową pracę, pomagano przez pewien
czas nadal, jeśli – w wyniku obniżenia zarobków – na jedną osobę w rodzinie przypadało mniej niż 1200 zł.
Powyższe zasady nie zawsze były realizowane, niektórzy robotnicy rezygnowali z pomocy pieniężnej, uważając,
że ich sytuacja w porównaniu z innymi jest nie najgorsza. Czasami także brakowało pieniędzy.
Pieniądze dawano robotnikom bez żadnych pokwitowań. Nie dawano także pokwitowań osobom wpłacającym
na cele pomocy. Ludzie dawali pieniądze znajomym lub obcym osobom i ufali, że dotrą one do KOR i zostaną
przekazane robotnikom. Pieniądze napływały od różnych środowisk: od inteligencji, studentów, chłopów, duchownych, emerytów i ze środowisk robotniczych. Niektórzy proboszczowie przeprowadzali publiczne zbiórki w
kościołach.
Pieniądze napływały także od Polonii w Kanadzie, USA, Australii i krajach europejskich. Pieniądze na pomoc
dla polskich robotników przekazały centrale związków zawodowych z Włoch, Francji i Norwegii, Amnesty International – międzynarodowa organizacja broniąca więźniów politycznych na całym świecie, a także wielu zachodnich intelektualistów, takich jak Eugène Ionesco, Jean-Paul Sartre, Günter Grass czy francuscy biologowie, laureaci
Nagrody Nobla Jacques Monod i André Lwoff. M.in. pisarze Max Frisch i laureat Nagrody Nobla Heinrich Böll
przekazali swoje honoraria za książki wydane w Polsce. We Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, RFN i Australii z
inicjatywy intelektualistów, Polonii bądź też działaczy związków zawodowych powstały komitety solidarności z
polskimi robotnikami.
Do dnia 25 września 1977 r. pod patronatem KOR udzielono pomocy 604 rodzinom z Radomia, Ursusa, Łodzi,
Warszawy, Gdańska, Grudziądza i Płocka, wydając na ten cel 3 126 590 zł, z czego ponad 2/3 pochodziło ze
zbiórki w kraju. (W sumie podanej wyżej uwzględniono również 160 tys. zł wydanych na pomoc dla robotników
przed powstaniem KOR).
Pomoc prawna. Zapewniono bezpłatną opiekę adwokatów w sądach karnych i sądach pracy. Udzielano porad
prawnych w pisaniu odwołań i skarg. KOR gwarantował również opiekę prawną wszystkim swoim współpracownikom.
Pomoc lekarska. Udzielono jej kilkudziesięciu osobom, przede wszystkim w Radomiu.
Informowanie opinii publicznej. „Komunikaty” KOR
Od początku akcji pomocy jej uczestnicy zbierali relacje o przebiegu wydarzeń czerwcowych i akcji represyjnej.
Kolejne „Komunikaty” KOR zawierały nowe informacje oparte na relacjach w sumie kilkuset świadków, na bez-
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pośredniej obserwacji przez wysłanników KOR blisko stu rozpraw sadowych w związku z wydarzeniami czerwcowymi (w sądach: Rejonowym i Wojewódzkim w Radomiu, Wojewódzkim i Najwyższym w Warszawie, Rejonowym w Pruszkowie oraz w sądach pracy) oraz na dokumentach takich jak akta sądowe, orzeczenia komisji odwoławczych ds. pracy, skargi wysyłane do prokuratury. Oprócz informacji w „Komunikatach” i oświadczeniach KOR
osobno wydawano sprawozdania z rozpraw sądowych i zbiory skarg. W lutym 1977 r. członek KOR Mirosław
Chojecki przesłał m.in. na ręce marszałka sejmu oraz do redakcji „Polityki” i „Życia Warszawy” sporządzone wraz
z innymi uczestnikami akcji pomocy opracowanie pt. Czerwiec 1976 w Radomiu.
Dzięki działalności KOR o wydarzeniach czerwcowych 1976 r. wiemy bez porównania więcej niż np. o wydarzeniach z grudnia 1970 r. Jak wiadomo, przebieg zajść grudniowych zbadać miała specjalna komisja Biura Politycznego KC PZPR. Do dziś jednak nie przedstawiła opinii publicznej wyników swej pracy.
„Komunikaty” KOR. 29 września 1976 r. ukazał się „Komunikat” nr 1 Komitetu Obrony Robotników.
Wydawane mniej więcej co miesiąc „Komunikaty” KOR oprócz danych dotyczących przebiegu wydarzeń
czerwcowych informowały m.in. o przebiegu akcji pomocy, jej rozmiarach (podawano liczby objętych pomocą i
sumy wydanych pieniędzy w poszczególnych miastach), o aktualnej sytuacji represjonowanych robotników, o nowych represjach wobec robotników oraz członków i współpracowników KOR. Zamieszczano także liczbę osób
szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom, wymieniano tam m.in. funkcjonariuszy MO
bijących przesłuchiwanych, członków kierownictw i aktywu zakładów pracy szczególnie aktywnych w akcji zwalniania z pracy, sędziów i ławników z komisji odwoławczych ds. pracy i sądów.
W „Komunikatach” podawano nazwiska, adresy i telefony członków KOR.
„Komunikaty” i oświadczenia KOR początkowo przepisywano tylko na maszynach do pisania, później zaczęto
także odbijać na powielaczach. Od początku rozchodziły się one stosunkowo szeroko, gdyż ludzie, którzy dostali
jeden „Komunikat”, przepisywali go w kilku egzemplarzach i dawali znajomym. Tworzył się w ten sposób łańcuszek, po którym w drugą stronę przekazywano pieniądze na pomoc dla robotników.
„Komunikaty” i oświadczenia KOR przekazywano także akredytowanym w Polsce dziennikarzom zagranicznym.
***
Działalność prowadzona pod patronatem Komitetu Obrony Robotników była wynikiem pracy wielu osób w rozmaity sposób uczestniczących w pomocy dla robotników. Warto wymienić niektóre formy aktywności.
– Adwokaci, lekarze wykorzystywali swoje umiejętności fachowe.
– Co najmniej sto kilkadziesiąt osób (głównie studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni) jeździło
do represjonowanych robotników, utrzymując z nimi bezpośredni kontakt.
– Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w obserwowaniu rozpraw w różnych sądach.
– Nie sposób podać liczby osób zbierających pieniądze w swoich środowiskach i liczby osób przepisujących
i rozpowszechniających „Komunikaty” KOR.
Wyjazdy do sądu w Radomiu
Osobnym rozdziałem w działalności KOR stało się obserwowanie rozpraw sądowych przeciwko uczestnikom
wystąpień czerwcowych, a szczególnie wyjazdy do sądu w Radomiu, które przerodziły się w uporczywą walkę o
respektowanie zagwarantowanej w Konstytucji jawności rozpraw sądowych. Walkę, w której jedyną bronią KOR
było informowanie opinii publicznej.
Po raz pierwszy do sądu w Radomiu udali się 16 września 1976 r. Ludwik Dorn, Zofia Krajewska, Jan Tomasz
Lipski, Antoni Macierewicz, Stanisław Puzyna i Zofia Winawer. Stojący przed salą milicjanci nie wpuszczali nikogo
na rozprawę. Przybyłym z Warszawy udało się wejść dzięki interwencji adwokata Władysława Siły-Nowickiego.
Po zakończeniu rozprawy funkcjonariusze MO zatrzymali ich na korytarzu sądowym. Mężczyznom założono kajdanki, wszystkich przewieziono do KWMO i próbowano przesłuchiwać przez około 8 godzin. Studenta socjologii
UW L. Dorna duszono i bito po żebrach.
23 września do sądu w Radomiu przybyli Ludwik Dorn, Grażyna Jaglarska, Antoni Macierewicz i Marek Tomczyk. Na rozprawę dostali się bez przeszkód. Po wyjściu z sądu zostali zatrzymani, a następnie poddani próbie
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przesłuchania w KWMO. L. Dorn był bity pałką w gołe stopy, student Politechniki Warszawskiej M. Tomczyk
został kilkakrotnie uderzony pięścią w głowę.
1 października 1976 r. rozprawie w Radomiu przypatrywali się Jan Tomasz Lipski oraz członkowie KOR Jan
Józef Lipski i Antoni Macierewicz. Po wyjściu z sądu zostali zatrzymani i – tak jak w poprzednich wypadkach –
poddani szczegółowej rewizji połączonej z rozbieraniem do naga. Przy J.J. Lipskim znaleziono „Komunikat” nr 1
KOR (wydany przed 2 dniami), w którym m.in. opisane były dwa poprzednie wypadki zatrzymań, z podaniem
nazwisk oficerów biorących udział w przesłuchaniach, w tym oficera, który bił L. Dorna. Janowi J. Lipskiemu
oświadczono, że pewnie chciałby dostać pałką po głowie, ale mu się to nie uda. Zapowiedziano także, że każdy,
kto przyjedzie do Radomia na rozprawę, zostanie osadzony w areszcie.
Na następną rozprawę do Radomia udali się 7 października 1976 r. Antoni Macierewicz, Antoni Pajdak i Wacław Zawadzki – i po raz pierwszy bez przeszkód wrócili do Warszawy.
Następne kilkanaście wyjazdów na rozprawy do Radomia odbyło się bez większych przeszkód. Jedynie dwa
razy przybyłych legitymowano. Zdarzało się, że nieznani sprawcy wypuszczali powietrze z opon samochodu.
W grudniu 1976 i w styczniu 1977 r. w sądzie w Radomiu pojawiały się bojówki mające demonstrować oburzenie radomskiej klasy robotniczej.
23 grudnia szarpano i obrzucono obelgami mecenasa Władysława Siłę-Nowickiego i broniących go Andrzeja
Drawicza, Bogusławę Blajfer i Mirosława Chojeckiego.
30 grudnia członek KOR Mirosław Chojecki był obecny na kilku rozprawach. W przerwach między rozprawami bojówkarze popychali go, szarpali, kopali. Nie pomagały interwencje mecenasa Andrzeja Grabińskiego w
sądowym posterunku MO i w znajdującej się w tym samym budynku Prokuraturze Wojewódzkiej. Na koniec bojówkarze pobili Chojeckiego przed drzwiami pokoju milicjantów i zepchnęli go ze schodów. Pobito także robotników Józefa Szczepanika i Ryszarda Figurę, którzy stanęli w obronie Chojeckiego.
Na następną rozprawę 10 stycznia 1977 r. udało się do sądu w Radomiu 10 osób z Warszawy. Po zakończeniu
rozprawy obserwatorzy KOR zostali zaatakowani przez dwudziestu kilku osobników. Pełniący służbę w sądzie
milicjanci odmówili interwencji. Obserwatorzy KOR i obrońca Wł. Siła-Nowicki byli popychani, szarpani, lżeni
(jeden z napastników uderzył w twarz Jacka Kuronia) i zostali obrzuceni jajkami na korytarzu sądowym w obecności wzywających pomocy świadków. Jajka wpadły także do jednej z sal sądowych, przerywając toczącą się rozprawę. W oczekiwaniu na przybycie milicji sędziowie przerwali swoje czynności. Kiedy po ponad dwóch godzinach
przybyli dwaj funkcjonariusze MO, napastników już nie było. Jak się później okazało, napastnikami byli członkowie aktywu niektórych radomskich zakładów pracy (np. komendant ORMO w Radomskiej Wytwórni Telefonów),
którzy za udział w awanturze otrzymali bony towarowe w wysokości od 500 do 1500 zł.
Po incydencie z 10 stycznia 1977 r. (który tak jak poprzednio podany został do wiadomości publicznej w „Komunikacie” KOR) przez ponad trzy miesiące wysłannicy KOR bez przeszkód obserwowali rozprawy w sądzie w
Radomiu. Pod koniec kwietnia 1977 r., w okresie pewnego nasilenia akcji MO i SB przeciw KOR, dwukrotnie
uniemożliwiono wysłannikom komitetu udział w jawnych rozprawach sądowych w Radomiu. 22 kwietnia na
dworcu PKS w Radomiu zatrzymano i osadzono na 48 godzin w areszcie Bogusławę Blajfer i Mirosława Chojeckiego. 28 kwietnia jadący samochodem do Radomia Halina Mikołajska, Anka Kowalska i Wincenty Heinrich zostali
zatrzymani koło Białobrzegów i 7 godzin przetrzymani w komendzie MO.
VII. LIST 110 ROBOTNIKÓW URSUSA DO EDWARDA GIERKA I LISTY 3000 OSÓB W SPRAWIE POWOŁANIA SPECJALNEJ KOMISJI SEJMOWEJ
Działalność KOR była próbą znalezienia innych metod rozwiązywania problemów społecznych niż wystąpienia
uliczne. Kontakt z uczestnikami akcji pomocy miał wpływ na to, że w listopadzie 1976 r. robotnicy Ursusa spróbowali innej niż w czerwcu metody działania. 4 XI 1976 r. 889 robotników skierowało do Edwarda Gierka list z
prośbą o przyjęcie do pracy ich wyrzuconych kolegów. Wkrótce do listu przyłączyły się następne osoby, w sumie
podpisało go ponad 1100 pracowników ZM Ursus. Jedyną odpowiedzią na list było wzywanie jego sygnatariuszy
na rozmowy, w których przedstawiciele kierownictwa zakładu grozili wyrzuceniem z pracy.
KOR konsekwentnie starał się stosować swoje metody działania. Robotnikom pobitym w czasie pobytu w
areszcie radzono pisanie skarg do prokuratury. Dla wielu robotników fakt, że milicja brutalnie bije zatrzymanych,
wydawał się rzeczą naturalną, z którą trzeba się pogodzić.
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Skargi indywidualne i zbiorowe wysłało do Prokuratury Generalnej ponad stu robotników, głównie z Radomia.
Zbiór tych skarg jest chyba najbardziej wstrząsającym dokumentem, jaki powstał w związku z wydarzeniami czerwcowymi. Odpowiedzią na skargi było zabieranie ich autorów na wielogodzinne przesłuchania do KWMO, grożenie
zastosowaniem takich metod przymusu fizycznego jak poprzednio, straszenie wieloletnim więzieniem, zapowiadanie przypadkowej śmierci oraz zapewnienie spokoju w wypadku wycofania skargi lub złożenia oświadczenia, że
podpis został sfałszowany. Efektem tych metod było wycofanie skarg przez kilkanaście osób. Jednak ponad sto
osób skargi podtrzymało.
O skargach tych wspomniał 5 stycznia 1977 r. prokurator generalny PRL Lucjan Czubiński. Stwierdził on, że
zarzuty o stosowanie przez milicję w Radomiu i Ursusie niedozwolonych metod są bezpodstawne.
„Wśród kilkudziesięciu osób podpisanych pod tego typu skargami 20 oświadczyło kategorycznie, że podpisów swych nie składało, kilkanaście natomiast stwierdziło, iż do złożenia
byli nakłaniani namową i zasiłkami pieniężnymi. Prawie połowę podpisanych stanowią ludzie, którzy poprzednio (…) byli karani za przestępstwa kryminalne” („Życie Warszawy”, 6
I 1977 r.).

Wobec zastraszania autorów skarg Komitet Obrony Robotników ogłosił 29 XI 1976 r. apel do społeczeństwa o
pisanie do sejmu listów z żądaniem powołania specjalnej komisji poselskiej dla zbadania i publicznego ujawnienia
wypadków łamania prawa przez organy porządku publicznego w związku z wydarzeniami 25 czerwca 1976 r.
Po apelu KOR przez kilka miesięcy napływały do sejmu listy, w których zwracano się o powołanie specjalnej
komisji poselskiej. Tej fali listów nie przerwało ani wymienione wyżej oświadczenie prokuratora generalnego z 5
stycznia 1977 r., ani też ogłoszona w lutym 1977 r. zapowiedź zastosowania przez Radę Państwa prawa łaski wobec
skazanych za udział w zajściach 25 VI 1976 r. Warto wymienić niektóre listy zbiorowe: list 65 robotników radomskich bitych podczas przesłuchań, list 34 profesorów, list do przedstawicieli kultury i nauki w sejmie podpisany
przez 304 osoby (list ten podpisali m.in. pisarze: Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys,
Marian Brandys, Andrzej Braun, Andrzej Drawicz, Jerzy Ficowski, Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski, Tadeusz
Konwicki, Ryszard Krynicki, Hanna Malewska, Jerzy Narbutt, Marek Nowakowski, Seweryn Pollak, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajewski; aktorzy i artyści: Małgorzata Braunek, Marek Kondrat, Zdzisław Mrożewski, Daniel
Olbrychski, Andrzej Seweryn, Barbara Wrzesińska, Hanna Skarżanka i inni), list 31 obserwatorów procesów sądowych przeciwko uczestnikom wydarzeń czerwcowych, listy 283 księży diecezji przemyskiej, 231 pracowników naukowych i studentów z Gdańska, 791 studentów z Warszawy, 285 studentów i pracowników KUL oraz młodzieży
z duszpasterstw akademickich, 40 wiernych z parafii św. Teresy z Łodzi, 4 inżynierów z Nowej Huty, 517 osób ze
środowiska studenckiego z Krakowa, 176 studentów z Łodzi.
KOR został powiadomiony o listach podpisanych w sumie przez ponad 3 tysiące osób. Nie wiadomo, ile osób
wysłało listy, nie zawiadamiając o tym KOR.
VIII. DZIAŁANIA PRZECIW KOR (do początku maja 1977 r.)
Opisane powyżej wypadki zastraszania obserwatorów jawnych rozpraw sądowych stanowiły mały fragment akcji
prowadzonej przeciw Komitetowi Obrony Robotników.
2 października 1976 r. dokonano pierwszej rewizji w mieszkaniu – u zatrzymanego wcześniej w Radomiu organizatora akcji pomocy Mirosława Chojeckiego, którego przez całą noc usiłowano przesłuchiwać.
Kilka dni później, 8 października, osobnicy legitymujący się odznaką milicyjną porwali sprzed Instytutu Fizyki
UW studenta Andrzeja Zdziarskiego. Wywieźli go za Radzymin, w okolice Beniaminowa, podczas jazdy grożąc
„likwidacją” fizyczną. Po odebraniu m.in. materiałów KOR zostawili go późną nocą w lesie.
Następnego dnia rano osobnicy podający się za pracowników kontrwywiadu porwali znajomą A. Zdziarskiego
Grażynę Kowalczyk sprzed jej domu i wywieźli do motelu w Świdrze Małym. Grozili jej wyrzuceniem z pracy, a
w zamian za współpracę obiecywali pomoc w dostaniu się na studia.
Ogółem od września 1976 do początku maja 1977 r. zatrzymano na czas do 48 godzin około stu współpracowników i członków KOR. Wiele osób zatrzymywano w tym okresie kilkakrotnie. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła ponad trzydzieści rewizji w mieszkaniach. Początkowo zabierano przede wszystkim materiały KOR,
później także maszyny do pisania i pieniądze przeznaczone na pomoc dla robotników.
Zatrzymań dokonywano bez podania przyczyn lub pod różnymi pretekstami. Np. Stanisławowi Barańczakowi,
zatrzymanemu wraz z żoną 24 marca 1977 r., wyjaśniono, że jest podobny do ściganego przestępcy dewizowego,
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jego żonie Annie Barańczak powiedziano natomiast, że milicja poszukuje pary włamywaczy. Podobnych przykładów można by przytoczyć wiele. Kolejnej rewizji u M. Chojeckiego dokonano w styczniu 1977 r. pod pretekstem
otrzymania doniesienia, że gromadzi on środki trujące i grozi, że spowoduje „skutki tragiczne dla całej stolicy”.
Zakwestionowano materiały KOR i buteleczkę przyprawy do potraw „curry”.
W większości wypadków zatrzymanych usiłowano wprowadzić w błąd co do ich uprawnień. Współpracownicy
i członkowie KOR zazwyczaj nie zgadzali się na nieformalne rozmowy. Formalne przesłuchania zdarzały się bardzo rzadko – przesłuchiwani korzystali ze swych praw i odmawiali odpowiedzi na pytania.
Około 10 razy MO i SB wkraczały na spotkania w mieszkaniach prywatnych, np. 12 XI 1976 r. na spotkanie
kręgu instruktorskiego Gromada Włóczęgów, 26 XI 1976 r. na spotkanie członków KOR, 30 XI 1976 r. na imieniny studenta Andrzeja Zdziarskiego, 16 IV 1977 r. na wykład prof. Edwarda Lipińskiego nt. propozycji reform
ekonomicznych w Polsce. Obecnych legitymowano i najczęściej rewidowano. Zwykle część osób lub wszystkich
zatrzymywano i usiłowano przesłuchiwać.
W grudniu 1976 r. poczta zaczęła zatrzymywać pieniądze przysyłane członkom KOR. W styczniu kolegium ds.
wykroczeń orzekło przepadek zatrzymanych pieniędzy, a także pieniędzy zabranych podczas rewizji i ukarało 13
członków KOR grzywnami od 3000 do 5000 zł za organizowanie publicznej zbiórki bez wymaganego zezwolenia
(jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny).
Członkowie KOR otrzymywali listy i telefony z pogróżkami, prześladowano ich różnymi sposobami. Dla przykładu przytoczyć można wymienione w „Komunikacie” nr 5 KOR z 21 XII 1976 r. szykany wobec Haliny Mikołajskiej:
„Stosowano m.in. stałe telefony i listy z pogróżkami (»to bardzo łatwo zabić człowieka«),
niszczenie zamków w drzwiach do mieszkania, pozorowanie napadu na mieszkanie, próba
napadu w pociągu do Krakowa, zatrzymanie przez MO w Krakowie pod pozorem kradzieży,
uszkodzenie urządzenia zapłonnego samochodu w taki sposób, że mogło to spowodować
wybuch, wtargnięcie do mieszkania kilkunastu mężczyzn podających się za robotników z
Ursusa, ale ukrywających swoje nazwiska. Zapowiedzieli oni m.in. pobicie Haliny Mikołajskiej oraz obrzucenie jej zgniłymi jajami na scenie. Halina Mikołajska występuje stale w
Teatrze Współczesnym”.

Próby przerwania kontaktów KOR z robotnikami
W Radomiu, Ursusie, Łodzi, Gdańsku i Grudziądzu osoby represjonowane po 25 czerwca 1976 r. i ich rodziny
były w następnych miesiącach nachodzone w domach przez funkcjonariuszy MO i SB oraz wzywane na nieformalne przesłuchania trwające czasem wiele godzin. Usiłowano ustalić, czy zgłaszali się do nich wysłannicy KOR.
We wrześniu i październiku 1976 r. zdarzało się, że próbowano odbierać zasiłki, później starano się tylko ustalić
ich wysokość. Funkcjonariusze MO i SB przedstawiali KOR jako przestępczą organizację Żydów pracujących dla
„Wolnej Europy”. Zostawiali numery telefonów i polecali dzwonić w razie pojawienia się przedstawicieli KOR.
Robotnikom, o których wiadomo było, że utrzymują kontakty z KOR, grożono odpowiedzialnością karną do 5
lat, a czasem nawet do 15 lat więzienia.
Pozorowanie oburzenia klasy robotniczej
Oburzenie klasy robotniczej działalnością Komitetu Obrony Robotników miały demonstrować bojówki pojawiające się w sądzie w Radomiu i w mieszkaniach niektórych członków KOR (działanie tych bojówek zostało przedstawione wyżej.
W styczniu 1977 r. członkom KOR przysłano odbitki kserograficzne listu pracowników Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego im. Nowotki Zastal w Zielonej Górze. Pod listem, żądającym położenia kresu działalności KOR i usunięciu jego członków poza granice PRL, znajdowało się 159 podpisów. W zakładach Zastal
pracuje ok. 5 tys. osób. Podobny list usiłowano zorganizować w Radomiu w fabryce butów Radoskór. Mimo presji
wywieranej na pracowników przez dyrekcję i władze partyjne, w ciągu kilku tygodni zebrano tylko około stu podpisów i zrezygnowano z wysłania listu. W styczniu niektórzy członkowie KOR i adwokat Karol Głogowski z Łodzi
otrzymali pocztą rezolucję łódzkich Zakładów im. Obrońców Pokoju potępiającą działalność KOR. Sekretarz
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Rady Zakładowej w rozmowie z członkiem KOR Józefem Śreniowskim zaprzeczył jednak, jakoby rezolucja taka
została uchwalona.
Fałszerstwa
Rozsyłanie fałszywej rezolucji robotniczej było częścią prowadzonej z dużą pomysłowością i rozmachem akcji
fałszerstw.
Nieznani sprawcy rozsyłali pocztą do wielu osób, instytucji kulturalnych i do korespondentów zagranicznych
m.in. fałszywe „Komunikaty” KOR. Np. rozsyłany w listopadzie fałszywy „Komunikat” nr 4 zawiadamiał, że z
powodu dużej liczby prowokatorów SB, jaka dostała się w ogniwa Komitetu, KOR zawiesza swoją działalność. W
falsyfikacie tym pisano m.in.:
„Nie ufajcie rzekomym wysłannikom Komitetu, zaprzestańcie zbiórki pieniędzy, nie przyjmujcie od nikogo dalszych komunikatów czy biuletynów informacyjnych, bo i tutaj przygotowywana jest prowokacja (…). Nie wierzcie w niczyją pomoc czy obronę, bo może okazać
się fałszem. Nie angażujcie się w żadne wystąpienia publiczne na zebraniach wśród waszego
otoczenia (...)”.

Później rozsyłano teksty m.in. anonimowo podpisane „Sympatycy z robotniczej Łodzi” i „Filia radomska KORu”, w których insynuowano, że członkowie i sympatycy KOR zdefraudowali pieniądze napływające od społeczeństwa. Wiele osób otrzymywało sfałszowane oświadczenia i listy różnych działaczy i grup emigracyjnych (ze stemplami pocztowymi Paryża, Londynu, Nowego Jorku, Monachium), z których miało wynikać np., że KOR jest
finansowany przez „Wolną Europę”.
W marcu 1977 r. nieznani sprawcy wysłali do redakcji „Deutsche Nazional Zeitung” – skrajnie nacjonalistycznej
gazety niemieckiej – list rzekomo podpisany przez przebywających za granicą współpracowników KOR – Adama
Michnika i Leszka Kołakowskiego. Wydrukowany przez tę gazetę sfałszowany list został przedrukowany następnie
przez „Życie Warszawy” (8 IV 1977 r.) i posłużył polskiej prasie do oszczerczych ataków na KOR, wiążących jego
działalność z aktywnością nacjonalistycznej prawicy w RFN. Zmuszona wyrokiem sądu „Deutsche Nazional Zeitung” zamieściła później sprostowanie.
Zwolnienia z pracy. Listy w obronie nauczycieli z Liceum im. Rejtana
Zdarzały się wypadki zwalniania lub szykanowania w pracy członków i współpracowników KOR oraz sygnatariuszy listów do władz.
W styczniu 1977 r. jeden z listów domagających się powołania specjalnej komisji poselskiej dla zbadania okoliczności wydarzeń czerwcowych podpisało 6 nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana
w Warszawie: mgr Anna Modrzejewska, mgr Anna Sosin, mgr Ireneusz Gugulski, mgr Maria Kikolska, mgr Maria
Ostrowska i mgr Stefania Światłowska (troje ostatnich – to emerytowani nauczyciele zatrudnieni na godzinach
zleconych). W lutym 1977 r. władze oświatowe powiadomiły A. Sosin, A. Modrzejewską i I. Gugulskiego, że z
początkiem następnego roku szkolnego zostają służbowo przeniesieni do innych szkół. W obronie nauczycieli
wystąpiło 411 ich aktualnych i byłych uczniów (252 absolwentów Rejtana skierowało list protestacyjny do ministra
oświaty i wychowania; drugi list z prośbą o cofnięcie krzywdzącej decyzji wystosowało 159 uczniów liceum).
Wkrótce przeniesienia A. Sosin i A. Modrzejewskiej zostały anulowane. I Gugulski długo nie otrzymywał odpowiedzi na swoje odwołanie, wreszcie w lecie, gdy uczniowie byli na wakacjach, otrzymał decyzję odmowną.
IX. ZMIANY POSTĘPOWANIA WŁADZ WOBEC UCZESTNIKÓW WYSTĄPIEŃ CZERWCOWYCH W
OKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOR (do początku maja 1977 r.)
27 września 1976 r. (4 dni po oficjalnym zawiązaniu się KOR i ponad dwa miesiące po rozpoczęciu akcji pomocy
dla robotników) Sąd Najwyższy w wyniku rozprawy rewizyjnej zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary wobec
7 robotników Ursusa skazanych we wspomnianym wyżej procesie o udział w wykolejeniu elektrowozu. Poprzednie
wyroki w wysokości od 3 do 5 lat więzienia obniżono wszystkim do 1 roku z zawieszeniem na 3 lata i wszystkich
wypuszczono na wolność.
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W październiku 1976 r. zwolniono z więzień wiele osób skazanych w pierwszej instancji i oczekujących na
rozprawy rewizyjne. Z aresztów zwolniono część osób, przeciwko którym toczyło się nadal śledztwo. Po tych
zwolnieniach w końcu października 1976 r. w więzieniach i aresztach przebywało jeszcze 78 uczestników wydarzeń
z 25 VI 1976 r. (3 osoby z Ursusa i 76 z Radomia). Począwszy od października 1976 r. wydawano łagodniejsze niż
poprzednio wyroki w odbywających się nieprzerwanie do kwietnia 1977 r. procesach przed sądem rejonowym i
wojewódzkim w Radomiu: z reguły zawieszano wykonanie kary więzienia, zdarzały się wyroki uniewinniające, niektóre sprawy sąd wojewódzki kierował do ponownego rozpatrzenia.
Złagodzenie wyroków nie objęło jednak wszystkich spraw. W grudniu 1976 i w styczniu 1977 r. na rozprawach
rewizyjnych Sąd Najwyższy skazywał na kary do 10 lat więzienia oskarżonych, którym zarzucano udział w demolowaniu i podpalaniu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu. W tym czasie wobec osób oskarżonych o
kradzież i rabunek sądy nie stosowały już kary bezwarunkowego pozbawienia wolności.
Sytuacja robotników zwolnionych z pracy
Mniej więcej na przełomie września i października 1976 r. nastąpiła zmiana w postępowaniu komisji odwoławczych
ds. pracy i sądów pracy, które dotychczas z reguły odrzucały wnioski pracowników o przywrócenie do pracy. W
kilkudziesięciu przypadkach unieważniono dyscyplinarne zwolnienia z pracy. Zdecydowana większość zwolnień
dyscyplinarnych pozostała jednak w mocy.
Po okresie przymusowego bezrobocia, trwającym często kilka miesięcy, prawie wszyscy wyrzuceni znaleźli jakąś
pracę. Jako zwolnieni dyscyplinarnie otrzymywali zaszeregowanie o dwie stawki płacowe niższe, tracili dodatek za
wysługę lat pracy, wypracowane prawo do dłuższego urlopu. Wiele osób nie mogło znaleźć pracy, która choć w
przybliżeniu odpowiadałaby ich kwalifikacjom. Czasami zarobki ich były ponad trzy razy mniejsze niż przed czerwcem 1976 r.
Ujawnienie zaleceń Rady Państwa dla sądów
3 lutego 1977 r. na relacjonowanym w radiu i telewizji spotkaniu z aktywem zakładów Ursus Edward Gierek powiedział:
„Jak zapewne wiecie, we wrześniu ubiegłego roku wystąpiłem do Rady Państwa, aby zaleciła
prokuraturze i sądom wielkoduszne traktowanie tych spośród winnych przestępstw popełnionych w czasie zajść 25 czerwca, którzy byli robotnikami i którzy cieszyli się uprzednio
dobrą opinią” („Trybuna Ludu”, 4 II 1977 r.).

Mimo iż I sekretarz KC PZPR użył sformułowania „jak zapewne wiecie...”, była to pierwsza informacja o nigdzie
nieopublikowanym zaleceniu Rady Państwa.
4 lutego 1977 r. w sprawozdaniu z odbytego poprzedniego dnia posiedzenia Rady Państwa prasa podała, iż
prokurator generalny, I prezes Sądu Najwyższego i minister sprawiedliwości poinformowali Radę Państwa,
„że podległe im instytucje konsekwentnie kierowały się zaleceniami Rady Państwa (…) w
szczególności wobec winnych, którzy byli robotnikami i cieszyli się uprzednio dobrą opinią
społeczną, sądy stosowały nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstępowały od wymierzenia
kary bezwzględnego pozbawienia wolności” („Życie Warszawy”, 4 II 1977 r.).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie sprawy:
1) Informacja przekazana na posiedzeniu Rady Państwa przez prokuratora generalnego, I prezesa SN i ministra
sprawiedliwości nie odpowiadała w pełni prawdzie, gdyż bezpośrednio wcześniej, w grudniu 1976 i w styczniu 1977 r. zapadały wyroki kilkuletniego bezwarunkowego pozbawienia wolności także wobec oskarżonych, „którzy byli robotnikami i cieszyli się uprzednio dobrą opinią”.
2) Według obowiązujących w Polsce praw Rada Państwa nie może sądom niczego zalecić. Artykuł 62 Konstytucji PRL mówi: „Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom”. Rada Państwa na podstawie art. 30
Konstytucji dysponuje prawem łaski. Decyzje o zastosowaniu prawa łaski Rada Państwa może podjąć zawsze, tzn. może np. ułaskawić skazanego po odbyciu przez niego części kary. Decyzja taka nie oznacza podważenia prawidłowości wyroku sądowego ani jego obalenia (jak to się dzieje w przypadku rozprawy rewizyjnej), do tego bowiem Rada Państwa nie ma prawa. Nie kwestionując wyroku sądu, może ona natomiast
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uznać, że jego wykonanie, np. ze względu na dobro społeczne, jest niewskazane. Czym innym jest stosowanie prawa łaski, a czym innym wydawanie zaleceń dla sądów, co oznacza ingerencję w ich orzecznictwo.
Publiczne stwierdzenie, że Rada Państwa wydała nieujawnione przez 5 miesięcy zalecenie dla sądów, było zarazem
oficjalnym przyznaniem, iż polskie sądy nie są niezawisłe.
Akt łaski Rady Państwa z 3 lutego 1977 r. i jego realizacja
3 lutego 1977 r. Rada Państwa na wniosek Edwarda Gierka
„zaleciła Komisji Ułaskawień, Prokuraturze i organom wymiaru sprawiedliwości przygotowanie wniosków o darowanie kary bądź jej warunkowe zawieszenie oraz przerwanie odbywania kary wobec tych skazanych w związku z zajściami 25 czerwca 1976 r., którzy okazali
skruchę i rokują nadzieję, że nie wejdą ponownie na drogę przestępstwa”.

W tym czasie w więzieniach przebywało 55 uczestników wydarzeń 25 czerwca 1976 r. Wkrótce po decyzji Rady
Państwa zaczęto ich zwalniać na przerwę w odbywaniu kary. Jednak na początku marca 1977 r. wykonywanie aktu
łaski przerwano. W kwietniu 1977 r. KOR wydał broszurę pt. ...w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zawierającą
materiały z rozpraw sądowych przeciwko osobom nadal pozostającym w więzieniu, wobec których nie zastosowano prawa łaski. We wstępie do broszury KOR stwierdzał:
„Do końca marca akt łaski nie objął ponad 20 skazanych. Opinii publicznej wpaja się przekonanie, że osoby pozostające w więzieniu pochodzą z marginesu społecznego, były prowodyrami zajść i należały do najaktywniejszych ich uczestników. W naszym przekonaniu,
opartym na dokumentach i obserwacjach przebiegu rozpraw sądowych, niesłusznie oskarżono i skazano niewinne, przypadkowe osoby. Dobór oskarżonych miał być czynnikiem
kompromitującym podłoże społeczne robotniczego protestu 25 czerwca 1976 roku”.

W kwietniu wznowiono wykonywanie aktu łaski i wypuszczono wszystkich poza pięcioma osobami. Pozostawiono
nadal w więzieniu 3 osoby z Radomia z wyrokami 9 i 10 lat za demolowanie budynku KW PZPR i 2 robotników
z Ursusa skazanych na 3 lata za uszkodzenie szyn w celu zablokowania linii kolejowej. Czterej z nich byli uprzednio
kilkakrotnie karani, jeden zaś był niekarany i cieszył się bardzo dobrą opinią w pracy. Obrońca jednego z tej ostatniej piątki, Zygmunta Zabrowskiego, na rozprawie rewizyjnej przed Sądem Najwyższym (w wyniku której utrzymano wyrok 10 lat więzienia) mówił m.in.:
„Nagromadzono tu tyle błędów rozpoznania i tyle błędnych ocen, że w sumie stworzyły one nową
jakość procesu, nowe zjawisko procesowe: uchybienia, przekroczenia i nieprzyznawanie żadnych
praw oskarżonym. Kodeks karny wprowadza konsekwentnie zasadę indywidualizacji czynu przestępczego, ściśle określa granice czynu, jego czas, miejsce i skutki (art. 4 i 8 kk). Oskarżenie wszystkie te zasady łamie. Czy można przypisać komukolwiek z oskarżonych wszystkie globalne skutki
zajść czerwcowych? A więc np. uszkodzenie ciała 75 funkcjonariuszy MO, powstałe zresztą (co akt
oskarżenia podaje) w dniach 25 i 26 VI, więc jaki tu jest właściwie czas czynu? A przecież przed
upływem tego czasu oskarżeni są już w areszcie. Ale gdy znajdują się w zamknięciu, na ich rachunek
w dalszym ciągu rabuje się sklepy, demoluje, uszkadza ciała milicjantom. Lista uszkodzeń ciała to
też swoiste curiosum; np. „bóle żołądka”, „skłonności do nerwicy”... Jakże można coś takiego wstawiać do aktu oskarżenia? A przyjmijmy, że Zabrowski rzeczywiście rozbija szybę w KW, rzeczywiście krzyczy. Skąd bierze się jednak jego odpowiedzialność za Składnicę Harcerską, obrabowane
sklepy, odpowiedzialność za całe 28 mln strat poniesionych globalnie przez całe miasto podczas
rozruchów? Jak można jego i jak można obciążać każdego innego skutkami wszystkimi i wszystkiego? Świetlaną postacią Zabrowski nie jest, był karany. Ale gdy staje przed sądem, ma takie same
prawa jak każdy obywatel. Obronie wiadomo, że istnieje pismo oskarżonego do najwyższych władz
śledczych, w którym Zabrowski żali się, że w śledztwie był bity. I wiadomo też, że na pismo to
nigdy nie otrzymał on odpowiedzi. Zignorowano ten ciężki zarzut przeciwko czystości wymiaru
sprawiedliwości. Prokurator generalny nie zareagował na to wstrząsające doniesienie” (wg nieautoryzowanego skrótu przemówienia mecenasa Jana Olszewskiego, zamieszczonego w broszurze pt.
...w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

Komitet Obrony Robotników w dalszym ciągu domagał się m.in. bezwarunkowego amnestionowania wszystkich
skazanych za udział w demonstracjach.
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X. INNE OPRÓCZ KOR FORMY DZIAŁALNOŚCI NIEZALEŻNEJ OD WŁADZ (do początków maja 1977 r.)
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Od wiosny 1976 r. działalność pisarską prowadziła grupa pod nazwą Polskie Porozumienie Niepodległościowe,
ogłaszając w omawianym okresie (tj. do początku maja 1977 r.) kilka tekstów, z których pierwszy i najobszerniejszy
był Program PPN, datowany: maj 1976 r., opublikowany m.in. w paryskim miesięczniku „Kultura” (nr 7/8 z 1976
r.). Cele przyświecające PPN – to przede wszystkim odzyskanie przez Polskę rzeczywistej suwerenności i stworzenie systemu wielopartyjnej demokracji.
„Biuletyn Informacyjny”
W końcu września 1976 r. ukazał się pierwszy numer pisma „Biuletyn Informacyjny” z podtytułem „Aktualności
życia publicznego”. W formule wstępnej, powtarzającej się później we wszystkich numerach, redakcja stwierdzała:
„Biuletyn ma na celu przełamanie państwowego modelu informacji obwarowanego przez
istnienie cenzury w naszym kraju. Zamieszczone w nim informacje służą jawności życia
publicznego i składają się na kronikę represji stosowanych tak przeciwko obywatelom, jak i
kulturze narodowej (...)”.

Pierwsze numery „Biuletynu” przepisywano na maszynach do pisania, następne odbijano już na powielaczu.
Pismo ukazywało się mniej więcej co miesiąc w objętości kilku, później kilkunastu stron. „Biuletyn” redagowali m.in. Joanna Szczęsna, Seweryn Blumsztajn, Jan Lityński, Antoni Libera i Adam Wojciechowski (do nr.
6 włącznie). Redakcja początkowo nie podawała swojego składu. Począwszy od nr. 9 (marzec 1977 r.) „Biuletyn” w imieniu redakcji podpisywały pierwsze trzy z wymienionych wyżej osób.
„U Progu”
Począwszy od października 1976 r. co miesiąc ukazywało się powielane pismo „U Progu” z orłem w koronie
na winiecie. W piśmie obok informacji zamieszczano także krótkie artykuły publicystyczne. Autorów tekstów,
jak i składu redakcji nie ujawniano.
„Zapis”
Na wiosnę 1976 r., po protestach wobec zmian w Konstytucji, wielu pisarzy objętych zostało zakazem druku.
Zrodził się wtedy pomysł wydawania poza cenzurą pisma literackiego. W efekcie z datą: styczeń 1977 r. ukazał
się w maszynopisie w objętości ok. 250 stron „Zapis” nr 1 z podtytułem „Poezja – proza – eseje – felietony”.
W piśmie znajdowały się teksty: Jerzego Andrzejewskiego, Stanisława Barańczaka, Jacka Bocheńskiego, Kazimierza Brandysa, Tomasza Burka, Marka Nowakowskiego, Barbary Toruńczyk, Wiktora Woroszylskiego (którzy, jak podano na karcie tytułowej, publikację przygotowali) oraz Andrzeja Drawicza, Jerzego Ficowskiego,
Jakuba Karpińskiego, Jana Komolki, Ryszarda Krynickiego, Jerzego Narbutta, Kazimierza Orłosia, Barbary
Sadowskiej i Antoniego Słonimskiego.
W artykule wstępnym Stanisław Barańczak pisał, iż „Zapis” jest „jedną z pierwszych prób czynnej odpowiedzi” na sytuację, w której „jedna trzecia pisarzy polskich ma zakneblowane usta, jedna trzecia musi ulegać
naciskom cenzury, ilekroć napisze prawdę, a pozostała jedna trzecia prawdy świadomie nie pisze”.
W kwietniu 1977 r. ukazał się „Zapis” nr 2.
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (RUCH OBRONY)
26 marca 1977 r. na konferencji prasowej w Warszawie przedstawiony został dziennikarzom zagranicznym i
przedstawicielowi BI (zaproszeni dziennikarze oficjalnej prasy krajowej nie przybyli) podpisany przez 18 osób apel
„Do społeczeństwa polskiego”. Sygnatariusze apelu, powołując się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka i
Obywatela uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka i Obywatela
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ratyfikowane przez PRL 3 marca 1977 r. oraz na zobowiązanie zawarte w Akcie końcowym konferencji w Helsinkach w 1975 r., stwierdzali:
„Postanawiamy podjąć wspólne i solidarne działania, aby:
1. Przestrzegać oraz dbać o przestrzeganie wszystkich praw obywatela oraz o jego godność;
2. Ujawniać wobec opinii publicznej oraz sygnalizować właściwym organom władzy fakty
łamania praw i wolności człowieka oraz udzielać w miarę możliwości pomocy i ochrony
ofiarom;
3. Propagować w społeczeństwie i postulować wobec władz państwowych zmiany w obowiązującym ustawodawstwie oraz przepisach wykonawczych zmierzające do realnego i nieprzerwanego zagwarantowania praw i wolności określonych w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Obywatela oraz Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka;
4. Propagować potrzebę przystąpienia do Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, wraz
z tzw. protokołem opcyjnym, wszelkich państw europejskich dla stworzenia wspólnej
prawno-politycznej płaszczyzny rozwoju procesów rzeczywistego odprężenia i porozumienia w Europie;
5. Współpracować z wszelkimi organizacjami międzynarodowymi broniącymi praw człowieka, a zwłaszcza z Komisją Praw Człowieka przy ONZ, by idea wolności zatryumfowała
w świecie.
Nie tworzymy organizacji ani stowarzyszenia. Inicjatywę naszą dyktuje silna potrzeba społeczna. W Polsce powstał silny prąd społeczny – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
(...)”.

Apel podpisali: Mieczysław Boruta-Spiechowicz (gen. brygady w stanie spoczynku, żołnierz II Rzeczypospolitej),
Andrzej Czuma (prawnik, więzień polityczny w latach 1970–74), Karol Głogowski (prawnik, współzałożyciel
Związku Młodych Demokratów w 1956 r.), Leszek Moczulski (historyk, wieloletni publicysta tygodnika „Stolica”),
Kazimierz Janusz (inżynier, wieloletni więzień polityczny okresu stalinowskiego), Stefan Kaczorowski (członek
KOR […]), Marek Myszkiewicz-Niesiołowski (inżynier, więzień polityczny 1970–72), Antoni Pajdak (członek
KOR), ksiądz Bogdan Papiernik (wikariusz w Łodzi), Zbigniew Sekulski (socjolog, członek Amnesty International), Zbigniew Siemiński (polonista, działacz społeczny), Bogumił Studziński (prawnik, działacz warszawskiego
KIK), Piotr Typiak (b. członek władz naczelnych PSL i poseł na Sejm Ustawodawczy), ksiądz Ludwik Wiśniewski
(dominikanin, duszpasterz akademicki w Gdańsku, a następnie w Lublinie), Adam Wojciechowski (prawnik, członek Amnesty International), Andrzej Woźnicki (chemik, więzień polityczny 1979–71), ksiądz Jan Zieja* (członek
KOR), Wojciech Ziembiński (członek KOR).
Na konferencji prasowej poinformowano także o powołaniu dwóch rzeczników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela: Andrzeja Czumy i Leszka Moczulskiego. (Warto od razu odnotować, że instytucja rzeczników
Ruchu Obrony została zniesiona w czerwcu 1978 r.).
W kwietniu 1977 r. rzecznicy Ruchu Obrony wydali m.in. oświadczenie „W sprawie cofnięcia represji, powołania nadzwyczajnej komisji sejmowej oraz gwarancji zachowania praworządności”.
W Warszawie w mieszkaniu Kazimierza Janusza oraz w Łodzi w mieszkaniu Benedykta Czumy uruchomiono
punkty konsultacyjno-informacyjne (PKI) RUCHU OBRONY. W punktach tych, czynnych raz lub dwa razy w
tygodniu, m.in. przyjmowano informacje o naruszaniu praw obywateli i udzielano porad prawnych osobom poszkodowanym.
Z datą 30 kwietnia 1977 r. ukazał się wydany na powielaczu pierwszy numer miesięcznika „Opinia” – pismo
Ruchu Obrony, z podanym adresem i telefonem redakcji i terminami stałych dyżurów. „Opinię” początkowo redagowali Kazimierz Janusz, Leszek Moczulski i Wojciech Ziembiński (w „Komunikacie” nr 12 KOR z 23 lipca
1977 r. poinformowano, że W. Ziembiński w związku z aktywną działalnością w Ruchu Obrony i redagowaniem
„Opinii” czasowo zrezygnował z udziału w pracach KOR).

*Ksiądz Jan Zieja od chwili podpisania deklaracji nie uczestniczył w działalności Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
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XI. WYDARZENIA ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ STUDENTA STANISŁAWA PYJASA. ARESZTOWANIA
Anonimowe groźby, skarga do prokuratury i śmierć Stanisława Pyjasa
Już w lutym 1977 r. studenci krakowscy współpracujący z KOR otrzymywali anonimy, w których insynuowano
im, że przepili pieniądze zebrane na pomoc dla robotników. 29 marca 517 osób ze środowiska studenckiego Krakowa skierowało do sejmu wniosek o powołanie nadzwyczajnej komisji poselskiej. Znowu pojawiły się anonimy
insynuujące tym razem m.in., że zbierający podpisy pod petycją do sejmu Stanisław Pyjas jest prowokatorem SB.
W związku z groźbami zawartymi w anonimach sześciu studentów skierowało 26 kwietnia 1977 r. do Prokuratury
Rejonowej dzielnicy Podgórze w Krakowie pismo z załączonymi kserokopiami listów anonimowych. Pisali oni
m.in.:
„W treści tych anonimów oprócz niewybrednych, niezwykle ordynarnych obelg i fałszywych
pomówień, dotyczących szczególnie naszego kolegi Stanisława Pyjasa (a także innych adresatów), znalazły się sformułowania, w których nieznany autor domaga się brutalnego rozprawienia się ze studentem Stanisławem Pyjasem (np. »tępić takich … wszelkimi sposobami,
to najważniejsze zadanie chwili obecnej« – cytat z listu do L. Maleszki). Tego rodzaju podburzanie do przestępstwa i tworzenie atmosfery zagrożenia w stosunku do człowieka stanowi działalność przestępczą w świetle art. 166”.

Pismo podpisali: Lesław Maleszka, Bogusław Bek, Stanisław Pyjas, Bronisław Wildstein, Andrzej Balcerek i Mieczysław Godyń.
W jedenaście dni po wysłaniu pisma do prokuratury, 7 maja 1977 r. Stanisław Pyjas zginął.
Oświadczenie KOR
9 maja 1977 r. KOR wydał następujące oświadczenie:
„Dnia 7 maja w Krakowie na klatce schodowej domu przy ulicy Szewskiej znaleziono zwłoki
współpracującego z KOR Stanisława Pyjasa, studenta V roku filologii polskiej UJ.
W dniu 26 kwietnia b.r. Stanisław Pyjas wraz z pięcioma kolegami skierował do Prokuratury
Rejonowej dzielnicy Podgórze w Krakowie następujące pismo [po przytoczeniu omówionego
wyżej pisma KOR stwierdzał dalej:] Stanisław Pyjas zginął prawdopodobnie ok. godz. 3 w nocy
na skutek obrażeń głowy.
Komitet Obrony Robotników przypomina, że zabiciem przez nieznanych sprawców grożono w
trakcie przesłuchania członkowi KOR M. Chojeckiemu i współdziałającemu z KOR Eugeniuszowi Klocowi. Gwałtowną śmierć zapowiadali A. Zdziarskiemu funkcjonariusze SB, którzy porwali go do samochodu i wywieźli za miasto. W anonimowych listach i telefonach krwawą rozprawę zapowiadano wszystkim członkom Komitetu Obrony Robotników.
4 maja funkcjonariusze MO i SB porwali z własnego mieszkania Władysława Suleckiego, górnika
kopalni Gliwice, i wlokąc za włosy pobili na oczach świadków. Dokonana bezpośrednio potem
obdukcja wykazała kontuzję prawej strony klatki piersiowej. Wł. Sulecki był wielokrotnie przesłuchiwany w związku ze swoimi kontaktami z członkami KOR. W styczniu b.r. skierował on do
Sejmu PRL wniosek o powołanie specjalnej komisji dla zbadania wydarzeń czerwcowych.
Okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa wymagają publicznego wyjaśnienia przez kompetentne
organa władzy i pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej winnych zbrodni bez względu na to,
jakie zajmują stanowisko”.

9 maja 1977 r. „Oświadczenie w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa” ogłosili także rzecznicy Ruchu Obrony –
Andrzej Czuma i Leszek Moczulski.
Uroczystości żałobne w Krakowie i innych miastach
12 maja, w dzień pogrzebu Stanisława Pyjasa, jego koledzy z wydziału polonistyki, grupa studentów krakowskich
współpracujących z KOR, studenci z krakowskiego KIK oraz duszpasterstwa akademickiego podjęli decyzję o
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uczczeniu zmarłego żałobą. W sobotę 14 maja po południu i w niedzielę 15 maja studenci z czarnymi opaskami
rozdawali klepsydry i oświadczenia KOR w związku ze śmiercią Pyjasa. W wielu punktach pod rozklejonymi klepsydrami zapalano znicze, mieszkańcy Krakowa składali kwiaty. O przyłączenie się do żałoby proszono uczestników
odbywających się w tym czasie juwenaliów. W niedzielę większość zaplanowanych imprez juwenaliów już się nie
odbyła. Wyłączone były głośniki centralnej estrady, umieszczone w pobliżu Rynku.
W niedzielę 15 maja o godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. za Stanisława Pyjasa. Uczestniczyło w niej ok. 5 tys.
osób. Po Mszy kilkutysięczny pochód żałobny z czarnymi flagami ruszył przez Rynek do miejsca śmierci St. Pyjasa
na ulicy Szewskiej 7. Odczytano tam oświadczenie KOR z 9 maja i uczczono pamięć St. Pyjasa minutą ciszy.
Proszono wszystkich o udział w zgromadzeniu żałobnym o godz. 21.00, by po raz ostatni oddać hołd zmarłemu.
O godz. 21.00 wielotysięczny (niektóre szacunki mówią o 10 tys. osób) milczący pochód z czarnymi flagami, z
zapalonymi świecami i zniczami ruszył z ul. Szewskiej na Wawel. Pod murami zamku odczytano oświadczenie o
powołaniu Studenckiego Komitetu Solidarności. Oświadczenie stwierdzało m.in.:
„Żałoba studentów i mieszkańców Krakowa była wielokrotnie naruszana przez funkcjonariuszy SB i SZSP [Socjalistycznego Związku Studentów Polskich], m.in. zatrzymano i aresztowano wielu naszych kolegów biorących udział w żałobie, wielokrotnie dopuszczano się
profanacji miejsc żałoby. Tym samym SZSP utracił ostatecznie moralne prawo do reprezentowania środowiska akademickiego. Dlatego z dniem 15 maja 1977 r. powołaliśmy STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI dla zainicjowania prac nad utworzeniem niezależnej i autentycznej reprezentacji studentów”.

W oświadczeniu wymieniono nazwiska i adresy 10 studentów upoważnionych do reprezentowania SKS. Byli to:
Andrzej Balcerek, Liliana Batko, Wiesław Bek, Joanna Barczyk, Małgorzata Gądkiewicz, Elżbieta Majewska, Lesław Maleszka, Bogusław Sonik, Józef Ruszar i Bronisław Wildstein.
Po odczytaniu oświadczenia SKS uczczono St. Pyjasa minutą ciszy. Odśpiewano hymn narodowy, po czym
zgromadzeni rozeszli się do domów. Milicja w zasadzie nie interweniowała.
W następnych dniach Msze św. za St. Pyjasa odbyły się m.in. w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku
i we Wrocławiu, gdzie w Mszy uczestniczyło kilka tysięcy osób. Studenci z Łodzi i Poznania skierowali listy solidarności do krakowskiego SKS, podpisane przez 150 i 133 osoby. Deklarację solidarności z SKS odczytano również po Mszy w Lublinie.
Akcja prewencyjna milicji i Służby Bezpieczeństwa
14 i 15 maja 1977 r. zatrzymywano osoby udające się do Krakowa na Mszę św. za St. Pyjasa, zatrzymano m.in. 8
studentów KUL jadących pociągiem z Lublina, kilkanaście osób czekających na pociąg na Dworcu Centralnym w
Warszawie, kilka osób jadących do Krakowa samochodem, 4 osoby przybyłe już do Krakowa. (Mimo to w uroczystościach żałobnych w Krakowie uczestniczyła grupa współpracowników i członków KOR przybyłych z innych miast).
Po uroczystościach żałobnych w Krakowie władze usiłowały nie dopuścić do Mszy w innych miastach. Wiadomo o naciskach władz na kurię biskupią w Gdańsku, aby nie pozwoliła na odprawienie Mszy za St. Pyjasa. W
Warszawie dwukrotnie zmieniano miejsce wyznaczonej na 20 maja Mszy św. za St. Pyjasa. Do ostatniej chwili nie
było wiadomo, czy Msza w ogóle zostanie odprawiona. W końcu Msza odbyła się w kościele św. Marcina z udziałem ok. 1000 osób. Przed Mszą wiele osób zostało zatrzymanych, m.in. w dniu Mszy w kilku mieszkaniach SB
urządziła tzw. kotły, zatrzymując gospodarzy i wszystkich przychodzących. Ogółem w czasie Mszy w aresztach
MO i SB przebywało w Warszawie około 70 współpracowników i członków KOR.
Sankcje prokuratorskie
Po 15 maja 1977 r. prokuratura zastosowała areszt tymczasowy w stosunku do 12 członków i współpracowników
KOR. Aresztowani zostali członkowie KOR: M. Chojecki, J. Kuroń, J.J. Lipski, A. Macierewicz, A. Michnik i P.
Naimski (zarzut z artykułu 132 kodeksu karnego), redaktorzy „Biuletynu Informacyjnego” S. Blumsztajn i J. Lityński (art. 271 i 273 kk), dwaj działacze Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie – 27-letni fizyk Wojciech
Arkuszewski (art. 271 i 273 kk) i 27-letni asystent w Instytucie Ekonomicznym UW Wojciech Ostrowski (art. 11
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w związku z art. 271 kk), urzędniczka z Radomia będąca na rencie zdrowotnej Anna Ostrowska (art. 271 i 273 kk)
oraz Marian Piłka – student historii KUL, uczestnik akcji pomocy robotnikom, działacz Ruchu Obrony.
Areszt w stosunku do M. Piłki został po 7 dniach uchylony. J.J. Lipski był poważnie chory, oczekiwał ciężkiej
operacji serca. W sprawie zwolnienia go z aresztu interweniowali u władz m.in. prymas Polski kardynał Stefan
Wyszyński, prezes ZLP Jarosław Iwaszkiewicz, polski i międzynarodowy PEN Club. 8 VI 1977 r. J.J. Lipskiego
zwolniono z aresztu. Ze względu na stan zdrowia 13 VI 1977 r. uchylono również areszt w stosunku do A. Ostrowskiej, przebywającej w szpitalu więziennym.
XII. WYSTĄPIENIA W OBRONIE ARESZTOWANYCH I KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI MIMO
NASILONYCH REPRESJI
Głodówki protestacyjne
Dwaj uczestnicy wydarzeń czerwcowych w Radomiu: Czesław Chomicki skazany na 9 lat i Zygmunt Zabrowski
skazany na 10 lat prowadzili w więzieniu głodówkę, protestując w ten sposób przeciw niesłusznym wyrokom. O
głodówce Zabrowskiego KOR nie wiedział. Wiadomo było natomiast, że Chomicki od lutego 1977 r. co kilka dni
podejmuje 100-godzinne tury głodówki i że na dzień 25 maja 1977 r. zapowiedział podjęcie głodówki tygodniowej.
W związku z tą wiadomością wieczorem w przeddzień 25 maja 1977 r. w kościele św. Marcina w Warszawie 8 osób
rozpoczęło tygodniową głodówkę. Wkrótce dołączyło do nich kolejne 6 osób. Głodujący domagali się zwolnienia
przebywających jeszcze w więzieniu 5 uczestników wydarzeń czerwcowych z Radomia i Ursusa, a także zwolnienia
niedawno aresztowanych członków i współpracowników KOR. W głodówce wzięli udział: Danuta Chomicka –
żona uwięzionego Czesława Chomickiego, Lucyna Chomicka – siostra Cz. Chomickiego, Ozjasz Szechter – ojciec
aresztowanego Adama Michnika, członek KOR Stanisław Barańczak, współpracownicy komitetu: Bogusława Blajfer, Jerzy Geresz, Eugeniusz Kloc, Joanna Szczęsna, Barbara Toruńczyk i Henryk Wujec, oraz publicysta katolicki,
redaktor naczelny miesięcznika „Znak” Bohdan Cywiński i ksiądz dominikanin o. Aleksander Hauke-Ligowski, a
także technik elektronik z Wrocławia Zenon Pałka i radiotechnik z Katowic Kazimierz Świtoń, którzy po pierwszej
informacji o rozpoczęciu głodówki przybyli do Warszawy i dołączyli do głodujących.
Głodujący w kościele św. Marcina swoim mężem zaufania uczynili Tadeusza Mazowieckiego, działacza katolickiego i redaktora naczelnego miesięcznika „Więź”. Na jego ręce złożyli przeznaczone dla opinii publicznej i
władz oświadczenie o celu głodówki.
Gdańsk. W połowie czerwca 1977 r. trzej studenci Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej:
Zdzisław Pietkun, Zbigniew Wysocki i Błażej Wyszkowski odbyli dwudniową głodówkę w pokoju w domu akademickim. W oświadczeniu, które ogłosili, domagali się zwolnienia uwięzionych robotników i aresztowanych działaczy KOR.
Listy i oświadczenia w obronie aresztowanych
18 maja 1977 r., bezpośrednio po aresztowaniu pierwszych członków i współpracowników KOR, 17 przedstawicieli kultury polskiej skierowało do prokuratora generalnego list domagający się uwolnienia aresztowanych. Tego
samego dnia oświadczenie w obronie aresztowanych wydali w imieniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
jego rzecznicy: Andrzej Czuma i Leszek Moczulski. Wkrótce do władz zaczęły napływać następne listy, m.in. 629
studentów krakowskich, 343 mieszkańców wsi Zbrosza Duża i wsi okolicznych z regionu Grójca, 42 przedstawicieli środowiska naukowego Wrocławia, 99 studentów z Łodzi, 425 osób z różnych środowisk i miast. Poza tym
140 osób zwróciło się do Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości z wnioskiem o
interpelację poselską (do sejmu dotarł tekst tylko z 18 podpisami, ponieważ funkcjonariusze MO zatrzymali jednego z sygnatariuszy, Mariana Piłkę, i odebrali mu listę z pozostałymi podpisami). Do KOR przekazano także list
solidarności podpisany przez 97 górników kopalni Gliwice.
Kilkakrotnie występowano w obronie poszczególnych aresztowanych. O zwolnienie z aresztu Piotra Naimskiego zwróciło się do władz 40 jego kolegów z pracy – pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Zarząd
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie domagał się zwolnienia z aresztu członków KIK: W. Arkuszewskiego
i W. Ostrowskiego. O interwencjach w sprawie zwolnienia J.J. Lipskiego wspomniano wyżej.
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Uwolnienia wszystkich aresztowanych domagali się pozostający na wolności członkowie KOR. W liście do
prokuratora generalnego z 23 V 1977 r. stwierdzali oni:
„Jako członkowie KOR uważamy się za współodpowiedzialnych za całą działalność KOR
w tej samej mierze co nasi uwięzieni koledzy. Zarazem domagamy się ich uwolnienia, ponieważ jesteśmy przekonani, że nie popełnili oni żadnego przestępstwa, a ich działalność nie
była sprzeczna z prawem, lecz służyła interesowi społecznemu”.

25 VI 1977 r. w liście ogłoszonym w związku z rocznicą wydarzeń czerwcowych uwolnienia uwięzionych i aresztowanych domagało się po raz kolejny 80 uczestników Ruchu Obrony (większość z nich poprzednio podpisała
wspomniany wniosek o interpelację poselską).
Za granicą w obronie przebywających w więzieniu robotników i aresztowanych działaczy KOR występowały
przede wszystkim związki zawodowe. Zwolnienia więźniów i aresztowanych domagały się od polskich władz największe włoskie centrale związkowe: kierowana przez komunistów Włoska Powszechna Konfederacja Pracy
(CGIL) oraz Włoska Konfederacja Chrześcijańskich Zw. Zaw. Wobec aresztowań solidarność z KOR deklarowali
m.in. przewodniczący Federacji Holenderskich Zw. Zaw. i przewodniczący Chrześcijańskich Narodowych Zw.
Zaw. Holandii. Federacja Metalowców Włoskich, protestując przeciwko represjom w Polsce, zwróciła się zarazem
do polskiej Centralnej Rady Zw. Zaw. o wystąpienie w obronie aresztowanych i uwięzionych. W wielu wypadkach
domagano się od własnych rządów interwencji w obronie aresztowanych w Polsce. Np. do prezydenta Francji
zwrócił się o to przewodniczący Force Ouvrière (kilkusettysięcznej organizacji związkowej), do prezydenta Cartera
zwrócił się Kongres Polonii Amerykańskiej, we włoskiej Izbie deputowanych wniesiono w tej sprawie interpelację
do ministra spraw zagranicznych, w Wielkiej Brytanii złożono do Izby Gmin wniosek podpisany przez 97 posłów
Partii Pracy i 2 posłów konserwatywnych.
Do władz polskich napływało wiele listów indywidualnych i zbiorowych oraz oświadczeń różnych organizacji
protestujących przeciwko represjom, np. list 81 profesorów uczelni szwajcarskich, list 35 slawistów włoskich, list
intelektualistów amerykańskich podpisany przez 136 osób, protest JUSO (organizacja młodych socjalistów niemieckich przy SPD). W obronie aresztowanych występowała Amnesty International (wspomniana wyżej międzynarodowa organizacja broniąca na całym świecie tzw. więźniów sumienia – więźniów politycznych, którzy nie
używali przemocy; w roku 1977 nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla). Zaniepokojenie aresztowaniami wyraził
Włoski Komitet na rzecz Bezpieczeństwa w Europie na Morzu Śródziemnym podczas wizyty swoich przedstawicieli w Polsce. Także 22 zachodnioniemieckich intelektualistów (m.in. H. Böll i G. Grass) w liście do Adama Michnika pisało:
„Nie przestaniemy upominać się o pana i pańskich przyjaciół tak długo, jak długo będziecie
przebywać w więzieniu […]. Takie posunięcia komunistów w Polsce jak wasze aresztowanie
dostarczają pożywki antykomunistom w RFN”.

W Sztokholmie (podczas wizyty ministra spraw zagranicznych PRL Emila Wojtaszka), a także w Paryżu, Londynie
i Sydney w Australii odbyły się demonstracje przeciwko represjom w Polsce. W Genewie na znak protestu okupowano polską placówkę LOT.
Sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim przekazał Komisji Obrony Praw Człowieka ONZ list napisany w
imieniu KOR przez J.J. Lipskiego, informujący o przetrzymywaniu w więzieniu robotników i aresztowaniu członków i współpracowników KOR. (List ten wręczyli Waldheimowi Bogusława Blajfer i Jan Ajzner podczas uroczystości przyznania mu tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Warszawskim 12 lipca 1977 r. Zostali oni natychmiast zatrzymani przez SB, a u B. Blajfer przeprowadzono rewizję w mieszkaniu).
Kontynuowanie działalności mimo nasilonych represji
Druga połowa maja i w pewnym stopniu także czerwiec 1977 r. były okresem nasilonej – w porównaniu z poprzednimi miesiącami – akcji represyjnej wobec opozycji. Aresztowano 10 spośród najaktywniejszych działaczy
KOR, także kilku innym osobom pozostającym na wolności przedstawiono oficjalne zarzuty popełnienia przestępstwa. MO i SB dokonały blisko 150 zatrzymań na okres do 48 godzin i przeprowadziły ok. 50 rewizji w mieszkaniach, czyli więcej niż przez poprzednie 7 miesięcy. Towarzyszyła temu kampania w środkach masowego przekazu. Można wymienić kilka przykładowych tytułów prasowych: B. Roliński – Prawda o jednej prowokacji, B. Roliński
– Wszystkie anteny na Polskę, A. Wysocki – Wymuszona obecność, A. Kłodzińska – Mistyfikacja i boczne wyjście („Życie
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Warszawy” z 18 V, 28 V, 27 V i 1 VI 1977 r.); D. Horodyński – Ekshibicjonizm polityczny i M. Misiorny – Zorganizowane kłamstwo („Trybuna Ludu” z 27 V i 6 VI 1977 r.); R. Łukasiewicz – Działanie na zamówienie („Sztandar Młodych” z 26 V 1977 r.); W. Machejek – Ciszej nad tą trumną („Życie Literackie”, 22 V 1977 r.); Wydarzenia, fakty, opinie
(listy od czytelników „Życia Warszawy” w nr. z 4–5 VI 1977 r.). Nie spowodowało to jednak przerwania niezależnej
od władz działalności.
Akcja pomocy dla uczestników strajków i demonstracji 25 VI 1976 r. zbliżała się do końca, gdyż prawie
wszyscy podjęli już pracę; części osób nadal udzielano pomocy.
Rozpoczynało swoją pracę Biuro Interwencyjne KOR, powołane 10 maja 1977 r. w związku z napływającymi do KOR skargami i prośbami o pomoc dla ludzi będących ofiarami niezwiązanych z wydarzeniami
czerwcowymi nadużyć administracyjnych zakładów pracy i milicji. Biuro Interwencyjne udzielało pomocy
prawnej, a w przypadkach koniecznych także finansowej. Powołując Biuro Interwencyjne, KOR zapowiedział,
że w przyszłości, po rozliczeniu działalności finansowej Komitetu, powstanie Fundusz Samoobrony Społecznej umożliwiający trwałą pomoc ofiarom prześladowań i łamania prawa.
Rozwijała się działalność wydawnicza. Wydawano i powielano kolejne „Komunikaty” KOR i numery „Biuletynu Informacyjnego”. W czerwcu po raz pierwszy ukazał się odbity na powielaczu numer 1 kwartalnika
literackiego „Zapis”, przedtem krążący w maszynopisach. Wydano drugą część broszury pt. ...w imieniu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, zawierającej materiały z rozpraw sądowych przeciwko demonstrantom z Radomia i
Ursusa.
W maju i czerwcu ukazały się kolejne (2 i 3) numery „Opinii” – pisma Ruchu Obrony Praw Człowieka i
Obywatela. W Warszawie, Łodzi i Poznaniu działały punkty konsultacyjno-informacyjne (PKI) Ruchu
Obrony. Studencki Komitet Solidarności w Krakowie m.in. wydał w końcu maja dokument programowy pt.
Cele i założenia niezależnego ruchu studenckiego. Studenci z kilku miast przygotowywali wspólne obozy dyskusyjne,
które odbyły się w czasie wakacji.
XIII. AMNESTIA
19 lipca 1977 r. Rada Państwa wydała dekret o amnestii. W oparciu o ten dekret 23 lipca 1977 r. wypuszczono
na wolność ostatnich skazanych za udział w demonstracjach 2 czerwca 1976 r. oraz zwolniono z aresztu
członków i współpracowników KOR i umorzono toczące się przeciw nim śledztwo.
***
Amnestia – zwolnienie z więzienia ostatnich uczestników wystąpień czerwcowych – oznaczała spełnienie jednego z dwóch podstawowych postulatów wysuwanych przez Komitet Obrony Robotników, a wcześniej jeszcze przez Episkopat Polski. Drugi z tych postulatów – przyjęcie do pracy zgodnej z kwalifikacjami wszystkich
wyrzuconych i przywrócenie im utraconych uprawnień – nie został w pełni zrealizowany. Zwolnionym nie
przywrócono uprawnień utraconych w wyniku dyscyplinarnego zwolnienia. Wiele osób nie mogło znaleźć
pracy choć w przybliżeniu zgodnej z kwalifikacjami. Dzisiaj, dwa lata po wydarzeniach czerwcowych, choć
zdarzają się osoby zarabiające nawet więcej niż przed zwolnieniem, to zdecydowana większość ma zarobki
dużo niższe niż poprzednio.
Już po amnestii, w lipcu, sierpniu 1977 r. i później, robotnicy (m.in. z Gdańska i Grudziądza) zwolnieni za
udział w strajku w listach do władz bezskutecznie domagali się cofnięcia dyscyplinarnego zwolnienia i pełnej
rehabilitacji. Jeszcze w maju 1978 r. o przywrócenie utraconych praw robotnikom zwolnionym za udział w
strajku zwróciło się do Rady Państwa ponad 200 mieszkańców Grudziądza. Warto przypomnieć, że 3 marca
1977 r. Rada Państwa ratyfikowała w imieniu PRL Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych, którego artykuł 8 gwarantuje prawo do strajku.
Nie ujawniono pełnych rozmiarów represji i innych okoliczności związanych z wystąpieniami robotniczymi
25 VI 1976 r., a także osób winnych bicia i torturowania robotników.
Mimo wniosku skierowanego do sejmu przez ponad 3 tysiące obywateli nie utworzono specjalnej komisji
poselskiej dla zbadania nadużyć popełnionych przez organa powołane do ochrony prawa.
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XIV. ZAKOŃCZENIE ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW I PRZEKSZTAŁCENIE SIĘ KOR-u W KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ „KOR”
We wrześniu 1977 r. Komitet Obrony Robotników zwrócił się do trzech osób z prośbą, by spełniły rolę czynnika
społecznej kontroli nad całokształtem działalności Komitetu. Osobami tymi byli: Władysław Bieńkowski – publicysta, były minister oświaty; Andrzej Kijowski – pisarz, krytyk; Stefan Kisielewski – publicysta katolicki piszący
stale w „Tygodniku Powszechnym”, w latach 1957–65 poseł na sejm z ramienia środowiska Znak.
Wyżej wymienieni po zapoznaniu się z dokumentacją KOR wydali 29 IX 1977 r. oświadczenie, w którym po
dokonaniu krótkiej analizy działalności Komitetu stwierdzili, że:
„Komitet Obrony Robotników postępował zgodnie z wyznaczonymi sobie celami i zasadami, niósł doraźną pomoc potrzebującym i poruszył opinię publiczną. Nie naruszając praw
PRL, stworzył nowe formy działania zbiorowego oraz zbierania i rozpowszechniania informacji (…). Po zapoznaniu się ze stanem funduszów pozostających w dyspozycji Komitetu
Obrony Robotników niżej podpisani uważają za celowe przekazanie ich na cele określone
uchwałą Komitetu o powołaniu Biura Interwencyjnego”.

29 września 1977 r. dwudziestu trzech członków Komitetu Obrony Robotników postanowiło rozszerzyć cele i
zadania Komitetu i przekształcić go w KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ „KOR”. W uchwale powołującej KSS „KOR” stwierdzono:
„Komitet Samoobrony Społecznej KOR domagać się będzie spełnienia niezrealizowanych
do chwili obecnej postulatów Komitetu Obrony Robotników i udzielać pomocy tym spośród ofiar czerwcowych represji, którzy tej pomocy nadal potrzebują.
Zadaniem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR będzie:
1. walka z represjami stosowanymi z powodów politycznych, światopoglądowych, wyznaniowych, rasowych i udzielanie pomocy ludziom z tych powodów prześladowanym;
2. walka z łamaniem praworządności i pomoc pokrzywdzonym;
3. walka o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich;
4. popieranie i obrona wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do realizacji praw
człowieka i obywatela”.

Do KSS „KOR” przystąpili wszyscy członkowie KOR oprócz Stefana Kaczorowskiego, Emila Morgiewicza i
Wojciecha Ziembińskiego, którzy podjęli działalność w drugim ośrodku opozycyjnym – Ruchu Obrony Praw
Człowieka i Obywatela.
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The Lost Treasure of Solidarity
Abstract
The article discusses the political changes in Poland. The author offers information on Solidarity, a social
movement between 1971 and 1981. The Solidarity miracle that disappeared with the terror of martial law imposed
in December 1981 reemerged only briefly in a more limited version to hover over the spectacular Roundtable
negotiations in April 1989. The surge in both the volume and the diversity of civil initiatives in the mid-1970s
coincide with the signing of the Helsinki Accords and with the country's dramatically worsening economic
situation.
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Zakłopotanie i amnezja
Dwadzieścia jeden lat po swych narodzinach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność nadal
wymyka się próbom kategoryzacji, bo nie mieści się w żadnej znanej formule organizacyjnej. Okoliczności i skutki
gdańskich Porozumień Sierpniowych roku 1980 z komunistyczną władzą, które zalegalizowały niezależny ruch
związkowy, najlepiej chyba streszcza obserwacja Michaela Walzera: na przekór przeważającej normie, jaką jest
naturalna ludzka skłonność do wzorowania nowotworzonych organizacji na już istniejących, w momencie
kulturowego przełomu twórcze jednostki potrafią wykreować zupełnie inne formy1. Taki, jak się wydaje, był
przypadek Solidarności.
Listę postulatów strajkujących gdańskich robotników otwierało żądanie powołania samorządnego, tzn.
niezależnego od państwa, związku zawodowego. Związek, znany potem jako Solidarność, nie był w istocie ani
związkiem zawodowym, ani partią polityczną. Najczęściej mówiło się o ruchu społecznym, niemal automatycznie
kojarzonym z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Chcę zaproponować inne spojrzenie na fenomen Solidarności,
obejmujące lata 1971-1981.
Niektóre koncepcje społeczne i pomysłowe rozwiązania wynalezione i zastosowane nie tylko w Polsce – także
na Węgrzech, w Czechosłowacji a nawet w Niemieckiej Republice Demokratycznej – wzbudziły ogromne
zainteresowanie, stając się inspiracją dla licznych zachodnich intelektualistów, teoretyków polityki i reprezentantów
nauk społecznych. Tu bowiem, jak wkrótce stwierdzili, powracało do życia społeczeństwo obywatelskie. I tu
właśnie zachodnia lewica, uważnie śledząca fenomen Solidarności, ulokowała nadzieje na wykreowanie świata
1

M. Walzer, On Involuntary Association [w:] Freedom of Association, (ed.) A. Gutmann, Princeton 1998, s. 66.
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społecznego, który od Zachodu wziąłby kojarzone z nim swobody obywatelskie i demokrację, ale już nie wolny
rynek i nieodłączne nierówności2.
Skala reakcji tych outsiderów – uczonych, polityków i związkowców – była imponująca. To niezliczone
reprezentujące różne punkty widzenia konferencje, książki, monografie, eseje i artykuły, wiążące niesłabnące
nadzieje z wydarzeniami w regionie. Mniej liczne relacje i analizy były dziełem autorów miejscowych.
Minęło ponad 20 lat. Cud, jakim była Solidarność, unicestwiony przez ogłoszony w grudniu 1981 roku stan
wojenny, odrodził się na krótko w okrojonej wersji jako kontekst spektakularnych negocjacji Okrągłego Stołu,
toczących się od lutego do kwietnia 1989 roku. Jakby polscy intelektualiści, ogłaszający na wyprzódki koniec
transformacji, nie chcieli pamiętać o jakże inspirujących formach działania wypracowanych podczas tamtych
pamiętnych 16 miesięcy lat 1980-1981, radując się zamiast tego odzyskaną „normalnością” – jak np. Adam Michnik
w eseju Szare jest piękne3. Czy imponujące dziedzictwo Solidarności poszło w zapomnienie? Czy ten skarb został
na zawsze pogrzebany? A jeśli tak, to dlaczego?
Dwudziestej rocznicy Solidarności, przypadającej w sierpniu 2000 roku, towarzyszyło umiarkowane
zainteresowanie, zważywszy silny instynkt historyczny Polaków. Jedna z nielicznych dyskusji opublikowanych z tej
okazji w prasie z opozycyjnym rodowodem4 świadczy nie tyle o niepamięci (w końcu minęło zaledwie 20 lat), ile o
pewnym zażenowaniu, z jakim jej uczestnicy myśleli o Solidarności. Filozof, socjolog, poeta, politolog i krytyk
literacki – znakomici twórcy i znani intelektualiści – rozmawiali o destrukcji pamięci tamtych czasów i o własnym
niepokoju czy skrępowaniu, z jakim poruszali ten temat. Nie to, że to temat passé. I nie jest tak, by legendę
Solidarności zniszczyły wszystkie bratobójcze walki stoczone po 1989 roku. Okazuje się, że mówienie o niej nie
jest najwyraźniej „cool”.
Z perspektywy osoby, która wyjechała z Polski przed 20 laty, niechętnie rezygnując ze wspaniałego
doświadczenia Solidarności, by podjąć długo oczekiwane roczne studia zagranicą – i której oszczędzono,
przynajmniej w formie bezpośredniej, traumy stanu wojennego i wielu późniejszych rozczarowań – chciałabym
poddać analizie pierwsze 16 miesięcy niezależnego samorządnego związku. Mam skromne zamiary. Po pierwsze
chcę spojrzeć na narodziny Solidarności ze szczególnej, historyczno-socjologicznej perspektywy, która umożliwi
postrzeganie jej w określonym kontekście i może stać się punktem wyjścia dla zupełnie nowej definicji tego
zjawiska. To zaś może, po drugie, pomóc zrozumieć zażenowanie polskich intelektualistów i zastanowić się, czy
ten skarb został naprawdę utracony.
W moich rozważaniach kieruję się utrwalonym przekonaniem, że łatwiej zrozumieć zjawisko, jakim była
Solidarność i szerzej kultura opozycji, poświęcając więcej uwagi specyficznym relacjom między sferą prywatną i
publiczną w epoce późnego komunizmu. Co zrozumiałe, odwoływać się będę do perspektywy nakreślonej przez
Jürgena Habermasa w pracy Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej 5, gdyż to klasyczne dzieło wpłynęło mocno na
moje myślenie.
Polska lat siedemdziesiątych – sfera prywatna i publiczna
Ogromna skala i zróżnicowanie inicjatyw obywatelskich pojawiających się w Polsce połowy lat siedemdziesiątych
zbiegły się z podpisaniem Porozumień Helsińskich i dramatycznie pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju.
Robotnicze protesty w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku były jawnym dowodem kruszenia się poststalinowskiego modelu relacji między rządzącymi a rządzonymi. Pojawiły się pęknięcia w konstrukcji tego, co
Antonin Liehm nazwał „nową umową społeczną”6, w ramach której obywatele cedują na państwo swoje
indywidualne i zbiorowe prawa, otrzymując w zamian – za minimum pracy przy minimalnym osobistym
E. Mokrzycki, Demokracja negocjacyjna, maszynopis, Warszawa 2000.
A. Michnik, Szare jest piękne, „Gazeta Wyborcza”, 4 stycznia 1997.
4 „Res Publica Nowa” 2000, nr 8/143.
5 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
6 A. Liehm, Nowa umowa społeczna, „Aneks” 1975, nr 10, s. 339.
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zaangażowaniu – zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie. Polski socjolog Stefan Nowak opisywał zjawisko
psychologicznego wycofywania się z publicznych struktur organizacyjnych w sferę prywatności7. Według mnie
zjawisko to – chyba najwyraźniej widoczne w Czechosłowacji, gdzie doszło do najsilniejszej polaryzacji – w Polsce
połowy lat 70. zeszłego wieku przybrało bardziej złożony charakter.
Z perspektywy podejścia reżimu do działań społecznych wyróżnić można cztery typy społecznego
zaangażowania: po pierwsze dozwolone i nagradzane, po drugie dozwolone w ograniczonym zakresie, po
trzecie nieoficjalne i po czwarte zakazane. Z perspektywy społeczeństwa te cztery typy zaangażowania
przedstawiały sobą cztery sposoby radzenia sobie z systemem, a więc reprezentowały cztery obszary działania.
Pierwszy to oficjalna, wspierana przez państwo sfera publiczna, składająca się z całego szeregu
ustrukturyzowanych pionowo organizacji od Związku Młodzieży Socjalistycznej i związków zawodowych po Ligę
Kobiet. Ich publiczność, czy jawność, jak powiedziałby Habermas, była inscenizowana z zamiarem manipulacji8.
Udział w niektórych organizacjach był obowiązkowy, a przynajmniej nie całkiem dobrowolny – do akcesu skłaniała
chęć zyskania dostępu do ograniczonej puli dóbr i świadczeń. Członkostwo wynikało często z przekonania, że nie
ma realistycznej alternatywy – czegoś, co Krzysztof Nowak nazwał „teorią niemożności”9. Victor Pérez-Díaz
opisał podobny efekt, jaki powodowało wspierane przez państwo hiszpańskie społeczeństwo obywatelskie
sprawiające, że „nadmiernie zorganizowani” Hiszpanie nie czuli do tego rodzaju organizacji większego
entuzjazmu10.
Drugi obszar, do którego zaliczyłam inicjatywy „dozwolone w ograniczonym zakresie”, pojawił się po
październikowej odwilży 1956 roku i obejmował działania Kościoła katolickiego i tzw. Kluby Inteligencji
Katolickiej, Kościołem czasopisma o ograniczonym nakładzie, niezależne intelektualnie i często związane z jak
„Znak”, „Więź”, „Tygodnik Powszechny”, wreszcie pewne działania w obrębie harcerstwa, odtworzonego przez
śmiałych wizjonerów z myślą o przechowaniu przedkomunistycznego etosu osobistego zaangażowania, odwagi,
samopomocy i refleksji nad strategiami antyhitlerowskiego ruchu oporu.
Do obszaru tego zaliczyć też trzeba ruch studencki z jego wyrazistą, awangardową i krytyczną kulturą,
obejmującą teatr, sztuki wizualne, poezję i muzykę. Jego częścią była też działalność niektórych towarzystw
naukowych, a zwłaszcza konferencje z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych organizowane poza wielkimi
miastami dla starannie wybranej publiczności, często, co bardzo istotne, z udziałem gości zagranicznych.
Działalność dozwolona w ograniczonym zakresie wykorzystywała nieznaczne luki w systemie. Obszar ten otwierał
dostęp do nieautoryzowanych przez państwo myśli i idei. Istniał względnie długo (od roku 1956), ożywiany
ideałami protestu studenckiego roku 1968 i polskiej kontrkultury, stając się zaczynem tego, co nieoficjalne a wreszcie
zakazane. W eseju Nowy ewolucjonizm z roku 1976 Adam Michnik pisał, że powinnością demokratycznej opozycji
jest „systematyczny i nieustanny udział w życiu publicznym, stwarzanie politycznych faktów w postaci zbiorowych
wystąpień, formułowanie programów alternatywnych”, wytyczając tym samym obszar działań nieoficjalnych i
zakazanych11.
Działania nieoficjalne koncentrowały się na budowaniu alternatywy wewnątrz systemu. Wykorzystywały szarą
strefę w trójkącie preferowane-dozwolone-zakazane, w której mogły de facto funkcjonować jako obszar emancypacji
i dialogu. Dialog nastawiony był na negocjacje i kompromis, a jego retorykę najtrafniej ilustruje sławne wezwanie
Jacka Kuronia: „zamiast palić komitety, twórzcie własne!” (miał on tu na myśli siedziby PZPR).
Obszar działań nieoficjalnych, kierujących się zasadą samoograniczenia, tworzył się na przełomie lat 1975 i
1976, kiedy setki intelektualistów, artystów i naukowców sprzeciwiły się proponowanym zmianom konstytucji,
które wedle nich ograniczałyby jeszcze bardziej prawa obywatelskie, pogłębiając niebezpiecznie przepaść między
S. Nowak, Values and Attitudes of Polish People, „Scientific American” 1981, Vol. 245, No. 1.
J. Habermas, Strukturalne…, s. 418.
9 K. Nowak, Kryzys legitymizacyjny systemu w perspektywie doświadczenia życia codziennego [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, red. S. Nowak, t. 1,
Warszawa 2004, s. 197.
10 V. Pérez-Díaz, Spain At the Crossroads, Cambridge 1999.
11 A. Michnik, Nowy ewolucjonizm [w:] 1956. W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości, Londyn 1978, s. 124.
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władzą a społeczeństwem. Często trudno wyznaczyć subtelną granicę oddzielającą to, co nieoficjalne od tego, co
zakazane. Przesuwając się od jednego do drugiego przechodzimy stopniowo z obszaru dialogu w obszar działania.
Najlepszym przykładem inicjatywy granicznej, mającej cechy obu, jest KOR czyli Komitet Obrony Robotników,
praktykujący filozofię samoograniczenia. Powołajmy się znów na Kuronia, który ostrzegał przed syndromem siły
i przemocy, które mogą doprowadzić do zmiany rządzącej ekipy, ale nigdy nie przyniosą wolności.
Działania zaliczone do obszaru zakazanych rozwijały się po strajkach w czerwcu 1976 roku w Radomiu i Ursusie.
Podczas podobnych protestów w stoczniach Trójmiasta 17 grudnia 1970 roku zastrzelono kilkunastu robotników,
którzy szli na poranną zmianę. W roku 1976 milicja aresztowała około 1000 robotników – niemal wszystkich
dotkliwie pobito. Z perspektywy reżimu zdławienie robotniczych protestów zaowocowało najgorszym możliwie
skutkiem – powstał KOR, będący pierwszym krokiem na drodze do rodzącego się inteligencko-robotniczego
sojuszu.
Inicjatywy zakazane to m.in. kolportaż w obiegu niezależnym komunikatów KOR (czytanych także, co istotne,
w Radiu Wolna Europa), łamiący monopol informacyjny państwa, rozrastający się rynek publikacji niezależnych,
w tym specjalistycznych czasopism i książek, wykłady w ramach Latającego Uniwersytetu, któremu patronowało
niezależne Towarzystwo Kursów Naukowych, kontakty prasą zagraniczną i jej korespondentami w Polsce i
wreszcie rozbudowa szybkich i niezawodnych kanałów przekazywania wiadomości z kraju, zwłaszcza do mediów
retransmitujących je do polskiej publiczności.
W komunistycznym państwie zakazane były wszelkie formy zinstytucjonalizowanego protestu, właśnie dlatego
strajki lat z 1970 i 1976 spotkały się z tak ostrą, siłową reakcją. Z kolei KOR stanowił dla władz osobliwie trudny
orzech do zgryzienia, bo starał się funkcjonować otwarcie, w granicach prawa, zatajając zarazem pewne obszary
swojej działalności, które wprawdzie nie miały w sobie nic nielegalnego, jednak wymagały dyskrecji i poufności.
Imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów członków KOR widniejące pod każdym oświadczeniem i
komunikatem były powszechnie znane. Doraźne cele komitetu zostały szeroko rozpropagowane – najpierw pomoc
represjonowanym robotnikom i ich rodzinom, następnie zaś zmuszenie rządzących, by zaniechali ostatecznie
polityki siły. Nie ogłaszano natomiast nazwisk darczyńców, osób zbierających pieniądze i przekazujących je do
Radomia i Ursusa, ani też danych rodzin korzystających z finansowej, prawnej i medycznej pomocy KOR. W owym
czasie członkowie KOR byli nękani, zatrzymywani i zwalniani z pracy, a mimo to powstawały kolejne organizacje
obywatelskie, m.in. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Wolne Związki Zawodowe, Komitety
Samoobrony Chłopskiej i Studenckie Komitety Solidarności (SKS).
Jednak największym novum w obszarze tego co zakazane był ilościowy i jakościowy rozwój publikacji
niezależnych, zyskujących na poły jawny status. Wydawało się, że czytają je wszyscy – wymieniano się
egzemplarzami, dyskutowano poruszane tematy, autorzy i redaktorzy podpisywali się własnym nazwiskiem. Jednak
proces druku, składania i rozwożenia do punktów dystrybucji utrzymane były w tajemnicy.
Kiedy wszelako patrzymy na polską panoramę działań obywatelskich końca lat siedemdziesiątych, jedno wydaje
się oczywiste: mimo ogromnej skali, zasięgu i żywiołowości działalność dozwolona, nieoficjalna i zakazana wyrastała
ze sfery prywatności i do niej była nadal spychana. W Polsce istniała ogromna, złożona i wielofunkcyjna sfera
prywatna, umożliwiającą powstanie tego, co Robert Putnam nazywa „siecią obywatelskiego zaangażowania”12.
Zachodni uczeni wkrótce dostrzegli w tym zdolne do artykulacji i mobilizacji – konstruowane cierpliwie oddolnie
przez łączące się poziomo grupy pierwotne, czyli kręgi rodzinne, sąsiedzkie i przyjacielskie – odradzające się
społeczeństwo obywatelskie.
Społeczeństwo obywatelskie końca lat 70., zwane w Polsce potocznie „drugim obiegiem”, zgromadziło godny
uwagi kapitał społeczny, którego wartość sprawdziła się latem 1979 roku podczas pierwszej podróży do Polski
nowego papieża Jana Pawła II. To wtedy, jak wielokrotnie podkreślano, stało się oczywiste, że mimo imponującej
infrastruktury władze utraciły monopol w zakresie organizowania i kontrolowania wydarzeń publicznych na
masową skalę.
12

R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa 1995.
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Ale chyba najważniejszym skutkiem odradzania się (na tym etapie) społeczeństwa obywatelskiego – skutkiem,
który pojawił się w obszarze działań nieoficjalnych podejmowanych w imię dobra wspólnego – był nagromadzony kapitał
ludzki. Działalność w ramach KOR, SKS, Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA i jej rozbudowanej sieci
dystrybucji opierała się na silnych więziach międzyludzkich i byłaby niemożliwa bez wzajemnego zaufania,
bezinteresownej pomocy i zwykłej przyjaźni (według Michaela Walzera społeczność wspólnot obywatelskich jest
ucieleśnieniem arystotelesowskiej przyjaźni13).
Patrząc z tej perspektywy na dzisiejszą sytuację trudno nie spytać, czy faktycznie są społeczeństwem
obywatelskim przestrzegające procedur i wysoce sprofesjonalizowane organizacje pozarządowe (NGO) w nowych
demokracjach powstałych po roku 1989 na tym obszarze (i gdzie indziej).
Solidarnościowa rzeczpospolita
Przemiana prywatnego w publiczne: 16 miesięcy Solidarności
Porozumienia Sierpniowe podpisane w Stoczni Gdańskiej w roku 1980 stworzyły warunki umożliwiające powstanie
sfery publicznej z prawdziwego zdarzenia, zapoczątkowując zaskakująco szybkie przejście od tego co prywatne do tego
o publiczne. Już pierwszy punkt porozumień przewidywał ustanowienie instytucjonalnej gwarancji – w postaci
„nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej” –
umożliwiającej tworzenie się i trwanie dyskursywnej sfery publicznej. Przemawiając do tłumu zebranego pod bramą
stoczni tuż po p[odpisaniu porozumień Lech Wałęsa powiedział: „Będziemy mieli swoje własne, niezależne,
samorządne związki zawodowe, nasza własna gazeta drukowana tutaj podczas strajku stanie się naszą gazetą
związkową, a my będziemy mogli pisać bez cenzury, co chcemy”. Zapowiadał otwarcie nowej przestrzeni
wykraczającej poza dom, kościół i garaż, gdzie drukowano w ukryciu biuletyny informacyjne i poezję – przestrzeni
rozpościerającej się pomiędzy czysto prywatnym społeczeństwem obywatelskim a państwem, przestrzeni, w której
można bezpiecznie rozmawiać o tym, co Habermas nazywał „krytycznymi kwestiami o publicznym znaczeniu”,
miejsca, z którego rządzeni mogą bacznie obserwować poczynania rządzących.
Do najwcześniejszych symbolicznych reprezentacji tej przemiany należą zdumiewające sceny – msze
odprawiane w niezwykłej przemysłowej scenerii komunizmu, setki robotników w szarych kombinezonach
klęczących w halach maszyn, modlących się i czekających na przyjęcie komunii. Oto bardzo prywatne, osobiste, a
nawet intymne doświadczenie, które w państwie komunistycznym – a właściwie niemal wszędzie – ogranicza się
do sfery prywatnej, jaką jest kościół i dom, zostało nagle przeniesione do na wskroś publicznego środowiska
najpierw stoczni gdańskiej a potem wielkiej huty itp.
Sceny tego rodzaju, towarzyszące narodzinom związku, wywarły, jak postaram się wykazać, wielki wpływ na
solidarnościowy dyskurs. W owym okresie sfera prywatna traciła na atrakcyjności, a rosła ogromnie atrakcyjność
świata zewnętrznego. Szybki odwrót od nadmiernie rozrośniętej sfery prywatnej spowodował radykalne kurczenie
się tego, co prywatne na rzecz tego, co publiczne. Nie było już powodu, by chronić się w małej rodzinnej „twierdzy”
przed zewnętrznym światem potężnych instytucji. Przez 16 miesięcy legalnego istnienia Solidarności prywatne –
jak w wizerunkach modlących się robotników – zlewało się niemal nierozróżnialnie z publicznym. Ludzie zaczęli
nagle wchodzić w role wykraczające poza rodzinny krąg – pracownika, konsumenta, mieszkańca regionu, członka
na narodu, obywatela państwa. Choć trudno to sobie wyobrazić, dla wielu osób nagle skończyło się życie prywatne.
Dzielili czas między pracę a długie lecz emocjonujące zgromadzenia, wykłady i wszelkiego rodzaju grupy robocze,
próbując odpowiedzieć na wyzwania wyłaniajacej się sfery publicznej – układać statuty nowotworzonych
stowarzyszeń, dyskutować o sprawach poruszanych w niezliczonych związkowych gazetkach i biuletynach, tworzyć
nowe programy nauczania historii i przedmiotów humanistycznych, zastanawiać się jak radzić sobie z inwigilacją i
prowokacjami milicji, domagać się w zakładach pracy przejrzystości procesu decyzyjnego, czy spierać się o to na
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przykład, jak traktować tradycyjne w komunistycznym kraju obchody 1 Maja, zważywszy, że u jego źródeł był strajk
robotników w Chicago, walczących prawie sto lat wcześniej o ośmiogodzinny dzień pracy. Potrzeba publikowania
i upubliczniania wszystkiego była ogromna. Gdyba Hannah Arendt miała okazję śledzić wydarzenia w Polsce ,
zgodziłaby się niewątpliwie, że Polacy zarazili się potrzebą dyskutowania i odkryli na nowo, we własnym wydaniu,
formy demokracji bezpośredniej podobne town meeting w Nowej Anglii.
Co się stało z próżnią socjologiczną?
Wybitny warszawski socjolog Stefan Nowak, badający w latach siedemdziesiątych polskie społeczeństwo, odkrył
„próżnię socjologiczną” (1981) rozpościerającą się pomiędzy tożsamością rodzinno-przyjacielskich grup
pierwotnych a tożsamością narodową, obejmującą szeroko rozumianą ojczyznę14. Polskie społeczeństwo uznał za
federację grup pierwotnych – zjawisko zrekonceptualizowane przez zagranicznych badaczy – z ich nieco odmienną
perspektywą – jako społeczeństwo obywatelskie. Próżnia socjologiczna, którą opisywał, z jej atomizacją i dezintegracją,
powstała wskutek braku tych instytucjonalnych gwarancji, które później umożliwiły powstanie prawdziwej sfery
publicznej. Wczesną jesienią 1980 roku nie tylko wypełniła się próżnia – więcej, to, co prywatne, zostało de facto
skonsumowane na rzecz tego, co publiczne, nowej solidarnościowej rzeczypospolitej, która rozkwitła bogactwem
nowych stowarzyszeń zawodowych, klubów ekologicznych, pism i inicjatyw w obszarze praw człowieka i edukacji.
Wtedy właśnie na Uniwersytecie Warszawskim miał miejsce pierwszy, słabo jeszcze nagłośniony, zjazd feministek.
O zaangażowaniu w tamte sprawy publiczne decydował świadomy wybór. Co więcej, inaczej niż podczas
zwykłych rewolucji, do tej trzeba się było zapisywać. Zdumiewa sama liczba tych, którzy się zapisali, jedna czwarta
polskiego społeczeństwa (blisko 10 milionów), ale może ważniejsza była intensywność, emocjonalna siła
nieustannego zaangażowania, to jak ogarniało ono ogromne rzesze społeczne, jak rodziło się dzięki niemu nowe
rozumienie słów We, the People.
Nowa rzeczpospolita, ustanowiona w drodze negocjacji i kreowana w trybie nieprzerwanej deliberacji jej
uczestników – tego, co Habermas określa „działaniem komunikacyjnym” – skupiła się na kwestii tożsamości15.
Nie narodowej, na pewno nie rodzinnej, nawet niepolitycznej, tylko obywatelskiej. Po dziesięcioleciach
przedmiotowego traktowania polscy intelektualiści nazwali to odzyskiwaniem podmiotowości – fraza ta szybko
weszła do obiegu publicznego.
Cieszące się wielkim powodzeniem kazania katolickiego filozofa Józefa Tischnera, przedrukowywane w
tysiącach biuletynów informacyjnych, wskazywały drogę w procesie zbiorowego odnajdywania siebie. Jak pisał,
„Dialog oznacza, ze ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu –
wyjście z kryjówki – już jest dużym wydarzeniem”16.
„Obywatel” rzadko pojawiał się w tym kontekście jako termin od dawna skompromitowany, przynależny do
nowomowy. Ale tym, co odkrywano i o czym dyskutowano gorączkowo była właśnie potężniejąca obywatelskość
– obywatel, który nie był już „przedmiotem” działań państwa, tylko czynnym „podmiotem” życia społecznego i
stosunkowo nowa, samorządna tożsamość zbiorowa. Okazywana publicznie radość towarzysząca przejściu od
prywatnego do publicznego i od ja do my współtworzyła powszechną wiarę w świętość nowej publicznej zbiorowości.
Przez 16 miesięcy trwania solidarnościowej republiki sfera prywatna kurczyła się, ale państwo oczywiście
istniało, a jego usytuowanie w nowej konfiguracji społecznej wymaga osobnej uwagi. Ze względów historycznych
Polacy skłonni byli postrzegać państwo jako twór zewnętrzny a nie formę społecznej samoorganizacji17.
Scentralizowana władza komunistyczna nie różniła się bardzo od analizowanego przez Habermasa
absolutystycznego państwa. W pamięci Polaków żywe były też strategie obrony czy samoobrony przed państwem.

S. Nowak, Values… .
J. Habermas, Strukturalne… .
16 J. Tischner, Etyka Solidarności, Kraków 1981, s. 15.
17 M. Król, Democracy in Poland [w:] Democratization in Central and Eastern Europe, eds. I. Vejvoda, M. Kaldor,London–New York 1999.
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Jak wiadomo po podpisaniu porozumień gdańskich państwo nie zamieniło się z dnia na dzień w racjonalne,
bezosobowe źródło legitymizowanej władzy – pod rosnącą presją Moskwy zachowywało się raczej jak coraz
bardziej wrogi, nieprzewidywalny, nieudolny i odmawiający współpracy przeciwnik. W tej sytuacji solidarnościowa
rzeczpospolita zmuszona była funkcjonować w stanie najwyższej mobilizacji jako państwowość zastępcza –
tworzyła własne władze, autorytety, grona ekspertów i obszary kompetencji (na przykład w Solidarności, do której
należałam, przy jej Komisji Krajowej powstał mały komitet ds. kultury zastępujący w miarę swych możliwości
Ministerstwo Kultury).
Dlatego związek, który nie był związkiem zawodowym w zwykłym sensie tego słowa, nazywano często
społeczeństwem alternatywnym, samorządną rzeczpospolitą, albo po prostu „strukturą równoległą”. Raport
Komisji Helsińskiej z roku 1986 stwierdza, że większość działań Solidarności w okresie jej legalnego istnienia nie
miała charakteru antypaństwowego – podejmowano mimo czy obok reżimu18.
Najbardziej nowatorskim rozwiązaniem a zarazem osobliwością organizacji zwącej się skądinąd związkiem
zawodowym była jego terytorialna, a nie zawodowa lub branżowa struktura. Kierowcy ciężarówek należeli do tego
samego związku co pielęgniarki, nauczyciele i górnicy. Takie rozwiązanie wzmacniało poczucie
współodpowiedzialności i wzajemną solidarność. Podczas strajku sierpniowego stoczniowcy zażądali uwolnienia
więźniów politycznych – teraz zaś, podobnie, silniejsze zakłady strajkowały w imieniu słabszych lub tych, którzy,
jak lekarze i nauczyciele, nie mogli strajkować ze względów społecznych.
Solidarność, będąca federacją ludzi mieszkających i pracujących w różnych regionach geograficznych, podzieliła
się na regiony, które często przyjmowały tradycyjne nazwy: Region Mazowsze, Region Małopolski, Region
Dolnośląski. Sercem i prawdziwym fundamentem nowej sfery publicznej był zakład – kopalnia, huta, fabryka.
Solidarnościowa rzeczpospolita była wyobrażeniową, ogólnopolską Gemeinschaft ludzi, którzy czuli wzajemną
bliskość opartą na wspólnych wartościach propagowanych w tysiącach gazetek reprezentujących różne środowiska
pracownicze. To tak, jakby każdy, nawet najmniejszy polski zakład pracy miał własną stronę internetową, której
wydruk można było wziąć do domu i pokazać emerytowanym rodzicom lub dzieciom
Realnym nośnikiem tej rozległej przestrzeni dyskursu, deliberującej rzeczypospolitej, było niemal dokładnie to
samo, co badał Habermas – mnogość nieocenzurowanych wydawnictw obejmująca czasopisma literackie i
polityczne oraz druki ulotne drukowane lub powielane i rozpowszechniane wśród szerokiej publiczności.
Powstanie tej rzeczypospolitej możliwe było w znacznej mierze dzięki gwałtownemu rozwojowi dotąd
ograniczonej, na poły nielegalnej kultury samizdatu u której początku były prymitywne, domowe techniki druku.
Jako produkt rewolucji powielaczowej końca lat siedemdziesiątych, w czasach Solidarności świat słowa
drukowanego swymi rozmiarami, zakresem i siłą oddziaływania szybko przerósł to, co go zrodziło.
Mimo publikowanych i kolportowanych przez tę pączkującą infrastrukturę serwisów informacyjnych, a także
programów, statutów, oświadczeń i projektów – w większości dotyczących samorządności terytorialnej i
zakładowej – niełatwo było wskazać długofalowy program Solidarności. Bezprogramowość związku potwierdza
moje wstępne przypuszczenie, że strajk w stoczni gdańskiej nie spowodował powstania ruchu społecznego, tylko
sfery publicznej wprowadzającej element pluralizmu do wszystkich obszarów życia zbiorowego. Solidarność nie
była tyle instrumentem zmiany, co zmianą samą. Świadoma powściągliwość, samoograniczenie się i powszechna
akceptacja rozwiązań opartych na kompromisie miały dla związkowców zasadnicze znaczenie mimo narastającego
przekonania o niereformowalności systemu, jego nieewolucyjnym charakterze19.
Nie chcę przez to powiedzieć, że tworząca się w Polsce sfera publiczna wiernie realizowała habermasowski
„scenariusz”, ani że wyrastała ona na podłożu racjonalno-krytycznej debaty. Moralnie uwrażliwiona sfera publiczna
konstytuowała się wokół dyskusji o tożsamości zbiorowej, wybijającej na plan pierwszy spajającą zbiorowość
wspólnotę wartości. Ten model znany jest lepiej z pism Vaclava Havla, ale właśnie w Polsce został on
najpowszechniej zrealizowany. W prowadzonych wówczas badaniach socjologicznych członkowie Solidarności
18
19

United States Helsinki Watch Committee, Reinventing Civil Society: Poland’s Quiet Revolution. 1980-81, New York 1986.
S. Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu, Warszawa 1990, s. 63.
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kładli największy nacisk na wolność i prawdę. Deklaracje te odzwierciedlały dynamikę strajku sierpniowego w
stoczni gdańskiej, podczas którego strajkujący robotnicy odmówili podpisania porozumienia przewidującego
ustępstwa ekonomiczne ze strony rządzących i zażądali zwolnienia więźniów politycznych, w tym opozycjonistów
aresztowanych „prewencyjnie” pod koniec sierpnia, powstrzymania się od zwalczania niezależnych wydawnictw, a
nade wszystko utworzenia niezależnych od władz partyjno-rządowych związków zawodowych. Stefan Nowak
zauważył, że jednym z kluczowych dla poczucia godności własnej strajkujących był postulat utworzenia własnych,
niezależnych i samorządnych związków20.
Porozumienia podpisane przez przedstawicieli rządu na przełomie sierpnia i września w trzech największych
ośrodkach strajkowych w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu obejmowały łącznie 80 postulatów, z czego 54 dotyczyły
kwestii takich jak prawda, godność człowieka, wolność wyznania, odbudowy polskiej gospodarki i demokracji21.
Uzależnienie robotników i inteligencji od państwa, a także przekonanie, że komunistyczne władze zrobią
wszystko, by ich upokorzyć, kazało żądać godności. Widać to już było podczas sierpniowych negocjacji, kiedy
strajkujący zażądali, aby w obliczu dramatycznych niedoborów na rynku żywności eksportowano jedynie jej
nadwyżkę, domagając się także zamknięcia sklepów z artykułami luksusowymi sprzedawanymi za waluty
wymienialne.
Wkrótce – co Hannah Arendt uznałaby za szczególnie stosowne22 – formą rozliczenia się z latami upokorzeń
stała się także poezja, a zawłaszcza wiersze Czesława Miłosza, laureata ogłoszonej w październiku 1980 roku
literackiej nagrody Nobla. Jego słowa zamieścili w swym biuletynie zakładowym hutnicy z Częstochowy:
„Wolno nam było odzywać się skrzekiem karłów i demonów
Ale czyste i dostojne słowa były zakazane”
(C. Miłosz, z wiersza Zadanie).

W dyskusjach dominowały kwestie etyczne, głęboko moralny charakter miały też wytaczane argumenty. Niektóre
z nich wyryto na cokole pomnika wzniesionego przed bramą stoczni gdańskiej dla uczczenia robotników poległych
w Grudniu 1970. Najdobitniejszy był cytat z innego wiersza Miłosza:
„Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
[...]
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy”.
(C. Miłosz, z wiersza Który skrzywdziłeś).

Sergiusz Kowalski, autor jednej z najwnikliwszych wczesnych analiz Solidarności, pisał w niej o powszechnej
skłonności do eksternalizowania zła. Osiągano to „przez rozdzielenie wszystkich rzeczy na Dobro i Zło; przez
przypisanie pierwszego społeczeństwu, drugiego zaś władzy albo systemowi pojmowanemu jako układ
mechanizmów, sytuacja, lub rodzaj złego, bezcielesnego ducha”23. Myślenie takie prowadziło do uznania, że
„istnieje prawdziwa natura społeczeństwa, jego esencja przeciwstawiona nieprawdziwej egzystencji”24.
Z upływem miesięcy Solidarność tym bardziej koncentrowała się na kwestiach moralnych, im bardziej
frustrująca stawała się sytuacja. Habermasowska idea racjonalizacji publicznego rozumu poprzez oddziaływanie
dojrzałego dyskursu i przemyślanych argumentów okazała się trudna do urzeczywistnienia wkrótce po podpisaniu
porozumień sierpniowych. Jesienią 1981 roku władze nie chciały już negocjować, rozmawiać, ani nawet słuchać.
Było to związane zarówno z sytuacją polityczną wewnątrz partii jak i z geopolityką.
S. Nowak, Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego. Przesłanki do prognozy na tle przemian dotychczasowych, [w:] Społeczeństwo polskie czasu
kryzysu, red. S. Nowak, Warszawa 2004.
21 Ibidem.
22 H. Arendt, Tradycja rewolucyjna i jej zaginiony skarb, [w:] O rewolucji, Warszawa 2003, s. 280.
23 S. Kowalski, Krytyka… .
24 Ibidem.
20

144

Zaginiony skarb Solidarności

Na wrześniowo-październikowym I Walnym Zjeździe Delegatów Solidarności w roku 1981 moralne argumenty
powracały raz po raz, może najwyraźniej w Uchwale Programowej. W jej rozdziale zatytułowanym Kim jesteśmy i
dokąd dążymy delegaci stwierdzali:
„Złączył nas protest przeciwko niesprawiedliwości, nadużyciom władzy i zmonopolizowaniu prawa do określania i
wyrażania dążeń całego narodu. Złączył nas protest przeciwko traktowaniu obywateli przez państwo jako swojej własności,
przeciwko pozbawianiu ludzi pracy prawdziwej reprezentacji w konfliktach z państwem; przeciwko łaskawości rządzących,
którzy lepiej wiedzą ile wolności przydzielić rządzonym [...] Złączyło nas odrzucenie kłamstwa w życiu publicznym,
niezgoda na marnotrawienie rezultatów ciężkiej, cierpliwej pracy narodu”25.

Jak wspomniałam, Solidarność nie wdawała się w teoretyczne rozważania. Była raczej wielką narracją z
hollywoodzkimi bohaterami, operowymi dekoracjami i mnóstwem fascynujących, dramatycznych wątków. Ale pod
wieloma względami Solidarność przypominała habermasowski model sfery publicznej – swą spontanicznością,
wielogłosem opinii i wyraźnie widoczną zaangażowaną jaźń społeczną, jak to ujmował Habermas, możliwą dzięki
rozwiązaniom instytucjonalnym i podtrzymywaną przez media drukowane. Kiedy w roku 1962 filozof, skupiwszy
się na liberalnym modelu sfery publicznej, rozważał perspektywy odrodzenia się sfery publicznej, nie brał
oczywiście pod uwagę możliwości pojawienia się sfery publicznej bez wolnego rynku. Nie dopuszczał myśli, że
sfera publiczna może oderwać się od państwa i nie analizował wariantu sfery dyskursywnej, która nie opiera się na
racjonalno-krytycznej argumentacji.
A jednak polska rzeczpospolita solidarnościowa lat 1980-1981 była taką właśnie specyficzną sferą publiczną
umożliwiającą partycypację na nieznaną dotąd skalę, dyskutowanie poczuciu odpowiedzialności o sprawach
publicznych i iście heroicznych wysiłki wypełniania ważnej funkcji, jaką było informowanie władz o potrzebach i
społeczeństwa obywatelskiego. Ta specyfika wiązała się z szerszym politycznym i geopolitycznym kontekstem, w
którym państwo zdawało się być mniej samodzielne niż rzeczpospolita obywateli, choć obie strony podlegały
ograniczeniom – rządzący zewnętrznym a Solidarność dobrowolnym. O ile państwo przestało być partnerem
dialogu, o tyle rzeczpospolita stała się obszarem dialogu per se, choć był to dialog zepchnięty poza margines
skutecznej polityki, dialog, w którym wymiar społeczno-polityczny zastępowały kwestie moralne.
Cudem Solidarności było to, że przetrwała ona 16 miesięcy, że ten świat bachtinowskiego dialogu i karnawału
przetrwał aż tak długo – świat odwrócony na opak, w którym błazen był królem a król błaznem. Karnawał to
przecież krótki antrakt, długi na tyle, by ludzie zdążyli wyjść z kryjówek, ale zwykle zbyt krótki, by wyprostować
się i jak to ujął Tischner „ponieść na swych plecach ciężar drugiego człowieka”26.
Teoretyczne i praktyczne nieprawdopodobieństwo takiego przedłużonego antraktu, umożliwiającego
okrzepnięcie rzeczypospolitej i zgromadzenie znacznego społecznego i ludzkiego kapitału, dostrzegł jeden z
czołowych intelektualistów Solidarności, który na ostatnim posiedzeniu jej Komisji Krajowej obradującej w
Gdańsku ledwie parę godzin przed wprowadzeniem stanu wojennego powiedział: „Jest społeczeństwo
demokratycznie zorganizowane, a system władzy jest totalitarny”27.
Zakłopotanie i żal po utraconym bogactwie
Ówczesna polska sfera publiczna miała pewna osobliwa cechę – jako res publica czy rzeczpospolita była zjawiskiem
przednowoczesnym, a pod wieloma względami także antynowoczesnym. Miała ona pewne cechy plebejskiego
wariantu sfery publicznej, wedle Habermasa stłumionej w procesie historycznym28, gdyż właśnie lud przejął w niej
większość dyskursu będącego zwykle domeną warstw wykształconych.
Sądzę że ten właśnie antymodernistyczny ton solidarnościowej rzeczypospolitej budzi dziś zakłopotanie
polskich intelektualistów – zastąpienie dyskursu racjonalności dyskursem moralnym; desekularyzacja życia
Kim jesteśmy i dokąd dążymy: Uchwała Programowa I KZD NSZZ Solidarność, Gdańsk, 1981.
J. Tischner, Etyka Solidarności, Kraków 1981, s. 6.
27 Solidarność w ruchu 1980-1981, red. M. Kula, Warszawa 2000, s. 143.
28 J. Habermas, Strukturalne…, s. 52.
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publicznego, w tym zwłaszcza widoczna obecność kościelnego ceremoniału i rosnąca popularność symboliki
religijnej, tworzona spontanicznie karnawałowa sceneria białoczerwonych flag, kwiatów, krzyży, figurek Matki
Boskiej, papieża i patriotyczno-romantycznej poezji z górującym nad tym wszystkim charakterystycznym logo
Solidarności; szlachetna intensywność emocjonalne go zaangażowania mas; wreszcie sam Wałęsa, cieszący się
autentyczną popularnością przywódca i ludowy bohater – sprytny choć nieskomplikowany, odważny ale
despotyczny, obdarzony niezwykłym instynktem politycznym ale niewykształcony.
Ta antynowoczesna mieszanka po latach wywołuje u intelektualistów swego rodzaju estetyczny niesmak,
pogłębiony świadomością, że będąc częścia tej kultury stracili dystans do jej nieuniknionej kiczowatości. W takiej
atmosferze trudno było intelektualistom zachować jakikolwiek krytyczny brechtowski dystans, co okazało się
szczególnie szkodliwe, bo zmniejszało zdolność racjonalnej analizy, zasoby intelektualnego sceptycyzmu i
autorefleksji. Z wyjątkiem może Jana Józefa Lipskiego, autora książeczki o polskiej megalomanii29, naprawdę
nieliczni wytrwali na pozycji naprawdę niezależnych intelektualistów, większość bowiem – zwłaszcza jesienią 1981
roku – zastanawiała się jak przez przypadek nie ulec partyjnej propagandzie, co mogłoby zagrozić będącej
historycznym ewenementem na rodowej jedności. Lecz choć trudno to dziś przyznać, to, co było w Solidarności
najlepsze, nie przeżyło systemu, z którym toczyła ona spór i który ostatecznie obaliła.
Trudno mi nie dojść do wniosku, że polscy intelektualiści żyją dziś w poczuciu winy spowodowanej tym, że w
czasach świetności NSZZ Solidarność zabrakło im odpowiedzialności i krytycznego dystansu, co po roku 1989
ułatwiło pojawienie się po prawej stronie politycznego spektrum partii kontynuujących najbardziej kontrowersyjne
tradycje solidarnościowej rzeczypospolitej – partii, które są intelektualnie słabe, uderzają w populistyczne tony i
podejmują odrażające działania. Ale to już inna opowieść.
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1.
Niezależnie od doniosłości publicystyki i eseistyki Jana Strzeleckiego, przedmiotem uwagi powojennej elity
umysłowej był zawsze on sam. Jako postać. Długi Jan – tak nazywał go Andrzej Ziemilski, partner wspinaczkowy, towarzysz wypraw narciarskich i taternickich, socjolog i pisarz. Ascetyczny uśmiech. Mocny uścisk
dłoni. Tak mógłby wyglądać Chrystus, gdyby dożył siedemdziesięciu lat. Człowiek gór. Obdarzony intelektualnym i fizycznym wdziękiem, który wspominają wszyscy go znający.
W środowisku roztrząsano trudne polityczne i ideowe wybory, których dokonywał. I od których się uchylał, co zawsze jakiś wybór oznaczało. Według wewnętrznego przekonania, pozostawał z pewnością wierny
etosowi inteligenckiego lewicowego Żoliborza z WSM-owskich kolonii, gdzie podczas niemieckiej okupacji
osoby podpadające pod ustawy norymberskie nie czuły się, tak jak to bywało gdzie indziej, zagrożone sąsiedzkimi donosami. Czy potem, już za Polski Ludowej, w szkole TPD nr 1 imienia Bolesława Limanowskiego
przy ulicy Felińskiego 15, nawet w latach stalinowskich przedwojenni nauczyciele próbowali dochować wierności korczakowskim zasadom wychowawczym wbrew brutalnej radzieckiej pedagogice Antoniego Makarenki. Toteż mój licealny kolega, który wiele lat spędził we Francji i w Emiratach pomyślnie inżynierując,
tłumaczył znajomym, po co wraca: że nie tyle do PRL-u, ile na Żoliborz.
Magdalena Grochowska napisała biografię Strzeleckiego, według własnych słów, „na przekór drapieżnym
czasom”1. Ale za późno. Bo w tzw. międzyczasie, to znaczy od śmierci tytułowego protagonisty, odeszło zbyt
wielu ważnych dlań osób. Stąd w książce nadreprezentacja rozmówców nawet o pokolenie młodszych od
Strzeleckiego, którzy – szczerze mówiąc – im głębiej pogrążają się w przeszłości, tym mniej mają o niej do
powiedzenia. Zwłaszcza o dramatycznych latach bezpośrednio po wojnie. Po prostu nie było ich jeszcze w
ogóle albo nie było prawie, jako niedorostków, na świecie. A wyobraźnia czy erudycja nie zdoła nigdy zastąpić
doświadczeń, będących udziałem tamtego pokolenia. Takich jak wojna, zagłada, powstanie warszawskie, hitlerowskie czy stalinowskie obozy, zbrodnie władzy ludowej czy znajomość arkanów życia na poszczególnych
etapach ludowej rzeczywistości.
Przekonywająca wydaje się wyrozumiałość autorki dla „utopii lewicowo-humanistycznej Strzeleckiego”
jako taktyki. Ograniczonego przeciwstawiania się złu. Prób wytargowania od deterministycznych praw historii
jak najwięcej. W świadomości sytuacji bez wyjścia, kiedy nadzieję wypada odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość. W przełomowym roku 1948, opuszczony przez starszych, doświadczonych, zasłużonych towarzyszy,
Strzelecki również kapituluje. Błyskotliwy przywódca młodych socjalistów, autor szlachetnego manifestu O
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humanistycznym socjalizmie, którego nie chcieli i nie mogli zrozumieć nadgorliwcy rewolucji, działający z ideowym poświęceniem pod osłoną bagnetów pierwszego na świecie mocarstwa robotniczo-chłopskiego. Więc
wstępuje Jan Strzelecki w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale już 13 sierpnia 1950 roku,
razem z Andrzejem Ziemilskim, powtarza skrajnie trudny środkowy filar północnej ściany Zadniego Mnicha
– jakby nie miał na świecie nic ważniejszego do roboty. Może po tym zwycięstwie na szczycie przynajmniej
uda mu się zapomnieć o klęsce, jaką był dla socjalizmu Kongres Zjednoczeniowy PZPR i PPS, odbywający
się 15 grudnia 1948 roku.
2.
Mogło być gorzej. Bywało gorzej. I trudno zgodzić się z autorką, kiedy w słowie wstępnym pisze od siebie,
że „wśród dramatycznych wątków historii Polski XX wieku, rozprawa z lewicą socjalistyczną należy do kluczowych”2. A co z innymi rozprawami? Trwały o wiele krócej. Nie miały raczej charakteru debat ideowych.
Kończyły się przed sądem, często pod ścianą.
Trudno też zgodzić się z Grochowską kiedy podkreśla, że z okresu PRL-u zamierza wydobyć odcienie
szarości – „wbrew dzisiejszym upodobaniom do krzywdzących kontrastów w obrazie tamtego świata i wbrew
skłonnościom do potępień”3. Szarości istotnie nie brakowało. Jak również tak zwanych – enigmatycznie –
„błędów i wypaczeń”, które stanowiły przecież integralną część ustrojowej ideologii i pragmatyki. A jeśli tylko
zachodziła taka potrzeba, stawały się zbrodnią. Wystarczyło kilka lat stalinizmu, żeby zatruć powojenną pamięć historyczną.
Naszą małą stabilizację, jej marazm, też trudno do końca ocenić. Niektórzy wspominają lata sześćdziesiąte
z zachwyceniem. Jednocześnie nostalgia za życiem codziennym w PRL-u, oparta na ignorancji i niepamięci
(sławna szynka „jak za Gierka”), ma się doskonale. Polska Ludowa w kultowych dzisiaj komediach Stanisława
Barei jest krajem egzotycznie śmiesznym, królestwem absurdów „jak z Mrożka”, oczywiście, jeśli nie pamięta
się tam zbytnio o bolesnym konformizmie, zniewoleniu, poniżeniu, w budowaniu których aktywny udział
brała przez wiele lat peerelowska elita. Dopóki nie oprzytomniała, w znacznym stopniu dzięki arogancji ludowej władzy. Zanim ta ostatnia nie uznała za stosowne przypomnieć, kto tu naprawdę rządzi. A wtedy
niejeden rozczarowany, rozgoryczony, entuzjasta, piewca nowego lepszego świata, jak mówi poeta, „czuły
bywał dla siebie, bo nie był już pewien swojego”. Rozpoczynała się w nim przemiana poglądów, wielka rewizja, która mogła daleko zaprowadzić.
Więc politycznej empatii, niejako na kredyt, nie skąpi Grochowska nawet takim ideologom i koryfeuszom
nauki jak prof. prof. Żółkiewski, Wiatr czy Schaff. Chociaż bilans ich dokonań nie wygląda korzystnie. Działali summa summarum na szkodę idei socjalizmu, zwłaszcza, jeśli rozumieć ją w duchu Jana Strzeleckiego. A
więc skłonnościom do potępień trudno się dziwić. Sławili karykaturę socjalizmu. A to, że w pewnym momencie wyrzekli się kłamstwa, któremu służyli, oznaczało tylko, że nie będą kłamać dłużej. Ale przecież tym
samym nie zadośćuczynili dostatecznie za winy, jakich się dopuścili.
Dlatego też, niezależnie od późniejszej przyjaźni z Długim Janem i zasług wszelakich, uczynienie profesora
Leszka Kołakowskiego niemal równorzędnym bohaterem książki, której tytuł brzmi przecież jednoznacznie
Strzelecki, jest jednak nieporozumieniem.
Zanim zbliżyli się do siebie, byli zupełnie innymi ludźmi. Przyszły profesor, światowa sława, hunwejbinem–jakobinem, pryszczatym filozofem. Zresztą Grochowska wylicza też grzechy, które popełnił wobec starych profesorów. Już nie do naprawienia. Co najwyżej mógł po latach, już jako międzynarodowy autorytet,
ułatwiać zawodowe życie polecanym przez tamtych uczniom.
Poza tym, że byli obaj, Strzelecki – dojrzały socjalista – i młody komunista – Kołakowski – ludźmi lewicy,
różnili się przez wiele lat pod każdym względem. Temperamentem, środowiskiem, pochodzeniem, biografią.
I datą urodzenia. Strzelecki był starszy o lat osiem, co w tamtym powojennym, burzliwym czasie, stanowiło
2
3

Ibidem.
Ibidem.
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różnicę epokową. Kiedy przyszło skonfrontować się z rzeczywistością, Strzelecki był już człowiekiem wewnętrznie uformowanym. Miał za sobą konspirację i powstanie. Chodź ranny wyszedł z tych prób obronną
ręką, to znaczy bez intelektualnego załamania, utraty wiary w wartości; co więcej, z nadzieją na lepsze jutro.
Jego utopia pozostała ewolucyjna, etyczna, sceptyczna. Kołakowskiego tworzyła się agresywnie, radykalnie:
tej nie łagodziły żadne piękne, śnieżne i skaliste góry. W tym czasie Kołakowski wierzył w nowy, nieunikniony
lepszy świat i zbudowania którego pragnął, bez względu na koszty. A nawet uważał, że powinny być one
drastycznie wysokie. A Strzelecki najchętniej, zwłaszcza po doświadczeniach strasznej wojny, chciałby ich w
ogóle uniknąć. Słowem, obaj nie mieszczą się w jednej książce. Niewygodnie im, przeszkadzają sobie, bo
każdy zasługuje na osobną biografię. I dopiero wtedy staje się jasne, że mogli się wreszcie spotkać.
3.
Jakub Karpiński w swoich znakomitych Portretach lat. Polska w latach 1944-1988 syntetycznie i symbolicznie
streszcza dzieje PRL-u. Rok po roku. Na tle sytuacji międzynarodowej. Przedstawia polskie życie ustrojowe,
gospodarcze, codzienne. Obok wybitnych osiągnięć w kulturze i sztuce rażące, zwłaszcza po Październiku,
nadużycia i represje. Jak skazanie na śmierć wiceprezesa Spółdzielni Garbarskiej w Radomiu. W tymże roku
1960 ma miejsce wystawienie Kartoteki Stanisława Różewicza na scenie warszawskiego Teatru Dramatycznego
oraz premiera Zezowatego szczęścia Andrzeja Munka. W roku 1962 skazano na rok więzienia Annę Rudzińską,
sekretarkę Klubu Krzywego Koła i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za paryskie konszachty z Jerzym
Giedroyciem. Ale jednocześnie ukazały się, m.in., Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta i Mit śródziemnomorski Mieczysława Jastruna. Rok 1965: zbrodnia sądowa, czyli kara śmierci dla dyrektora zakładów mięsnych
Stanisława Wawrzeckiego i cztery dożywocia. Jednocześnie wielkie wydarzenia artystyczne: filmowe – Salto
Tadeusza Konwickiego i teatralne, Tango Sławomira Mrożka.
Ja najlepiej zapamiętałem, pominięty zresztą przez Karpińskiego (brak miejsca), fakt rozstrzelania za szpiegostwo na rzecz USA pewnego inżyniera, którego nazwiska nie zachowała historia. Wracałem właśnie z bratniej Rumunii, wysłany tam na dwutygodniową dziennikarską wymianę. I dojeżdżając do Przemyśla rozmyślałem z satysfakcją o jakże łagodnym, w porównaniu z surowym reżimem Geniusza Karpat – Nicolae Ceausescu, życiu w Polsce. Pod liberalnymi rządami towarzysza Wiesława. Aż do chwili, kiedy z dworcowego głośnika popłynęła informacja o egzekucji szpiega. Zapewne żoliborscy liberałowie nie słyszeli o skazanym. I nie
znali osobiście zabitych w majestacie prawa przestępców gospodarczych. Ale podobnie jak w wypadku bliskiej
im Anny Rudzińskiej nie zdobyli się na jakiś zorganizowany akt protestu, jakim mogło być choćby, najprościej,
złożenie legitymacji partyjnej. Podobny skutek usunięcia z partii zapewniało również wystąpienie w obronie
atakowanego na partyjnym zebraniu.
Jan Strzelecki miał wiele lepszych do tego okazji. Korzystali z nich jego przyjaciele, zyskując wolność za
umiarkowaną cenę: odmowę paszportu czy cenzuralną interwencję. Pierwszą z tych okazji były popaździernikowe rozczarowania. Likwidacja „Po prostu” i rozpędzenie demonstracji studenckiej na placu Narutowicza
czy odmowa obiecanej rejestracji czasopismu „Europa”. Walka z Kościołem, środowiskiem literackim, List
34. Rok 1968, wydarzenia marcowe i sierpniowa interwencja w Czechosłowacji. Grudzień 1970 roku na Wybrzeżu. Proces taterników. Radom 1976. Z okazji każdego z tych wydarzeń można było oczekiwać, że kto jak
kto, ale Jan Strzelecki wystąpi z partii, ale do tego nie doszło.
Więc uporczywy fakt pozostawania socjalisty Strzeleckiego w partyjnych szeregach stał się dla wielu punktem odniesienia, komentarzem do sytuacji, jej oceną. Zapewne przed Październikiem apostazja była zbyt ryzykowna, właściwie niemożliwa, zarówno dla Strzeleckiego, jak i dla każdego członka partii. Niezależnie od
fizycznej odwagi, którą Strzelecki dysponował, niebezpiecznej dla niego samego i zadań, jakie mu w czasie
okupacji powierzano (nie miał podobno instynktu samozachowawczego). Ale potem prostu niemożliwa
sprawa po stała się jeszcze trudniejsza. Skomplikowana. Uwikłana w lojalność, zaufanie, nadzieję, choćby były
złudzeniami. Myślę, że w etykę conradowskich kapitanów. Może przemawiało do niego również biblijne „nie
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sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. Może i słuszne, ale politycznie nieskuteczne. Urodzony moralista nie nadawał się Strzelecki, jak wielu, do polityki. Brakowało mu agresji, nienawiści, pewności własnych przekonań.
Cierpiał za to na nadmiar wahań, wątpliwości, na brak decyzji. Cierpiał? A może taki właśnie, przynajmniej
jeden, wyjątkowy, jest potrzebny? I może właśnie dlatego pamięta się go tak wyraźnie, a zapomina mocnych
ludzi, którzy zawsze mają rację, choćby ta racja się zmieniała.
Ja wspominam Strzeleckiego sportowo, nie ideowo. Ze wspinaczkowych igraszek, które uprawialiśmy na
tzw. kogutkach w reglowym masywie Łysanek, oprowadzani przez Michała Jagiełłę. Strzelecki utknął tam w
wysokiej, kruchej ściance. I niepokojąco długi czas wahał się, czy wytrawersować w prawo, czy w lewo. Aż
wreszcie kilkoma mocnymi – krępuję się powiedzieć – małpimi ruchami, znalazł się na bezpiecznej, wyżej
położonej skalnej półce, oświetlonej popołudniowym słońcem.
I wyobrażam sobie, że czasem, niezależnie od wyznawanego przezeń światopoglądu, odwiedza to miejsce.
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Inka Słodkowska, uczennica Jerzego Szackiego, jest autorką ciekawych prac Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980–1989 (2006) oraz Wybory ’91 (2011), kompendium pierwszych po roku 1945 w Polsce
całkowicie wolnych wyborów parlamentarnych. Przedstawiana tu książka jest jej rozprawą habilitacyjną. Autorka
wykorzystała w niej z powodzeniem wydane przez siebie z obszernymi wprowadzeniami dwie prace źródłowe o
zasadniczym wręcz znaczeniu dla tematu (i oczywiście w ogóle dla badań nad najnowszą historią Polski) – Wybory
1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej (t. 1, 2009, t. 2, 2011).
Omawiana książka składa się z pięciu podzielonych na rozdziały części, poprzedzanych wprowadzeniem i zamykanych podsumowaniem. Lata 1989–1991/92 wyznaczające ramy czasowe dysertacji są oczywiste – obejmują
okres od powstania komitetów obywatelskich przez dynamiczny ich rozwój po niemal równie dynamiczny schyłek.
We wstępie sformułowano tematykę, cele badawcze (m.in. „próba opisania tego ruchu jako doniosłego zjawiska z
obszaru najnowszej historii Polski”, s. 9) i podstawowe tezy rozprawy, zakreślono jej ramy problemowo-chronologiczne, ukazano historyczne konotacje, omówiono źródła i literaturę przedmiotu.
Cezury wewnętrzne tematu są właściwe, odzwierciedlają kolejne fazy przekształceń ruchu komitetowego. Panowanie nad problemowo-chronologiczną przestrzenią wykładu okazało się jednak niełatwe ze względu na kwestie
konstrukcyjne i narracyjne. Nie udało się więc ustrzec przed zbyt częstym nawiązywaniem do niektórych zagadnień, choć przy bardziej restrykcyjnym podejściu można by uniknąć niekoniecznych powtórzeń.
W części pierwszej rozprawy ukazano proces powstawania komitetów i ich relacje formalne z ukonstytuowanym w roku 1988 Komitetem Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność, organizację i przebieg
kampanii wyborczej do sejmu kontraktowego i senatu. W części drugiej omówiono m.in. pierwszą fazę sporu o
komitety, wyłonienie rządu Tadeusza Mazowieckiego, powołanie przez solidarnościowo-opozycyjny Obywatelski
Klub Parlamentarny biur poselsko-senatorskich, dyskusję nad dalszą formułą ruchu obywatelskiego. W części trzeciej (przełom 1989 i 1990 r.) przedstawiono różnorakie formy działalności komitetów – m.in. w polityce, w dziedzinach gospodarczej, samopomocowej i charytatywnej, w przywracaniu pamięci historycznej w jej różnych wymiarach, w zakładaniu tytułów prasowych lokalnych i regionalnych, wreszcie zreferowano pierwszą fazę debaty
nad ruchem komitetowym z ważną ich kulminacją – konferencją „Etos Solidarności” (grudzień 1989 r.). Część
czwarta dotyczy uczestnictwa komitetów w wyborach samorządowych wiosną 1990 roku. W ostatniej części skupiono się na przyczynach, przebiegu i skutkach rozłamu w ruchu komitetowym, w tym na jego udziale w tzw.
wojnie na górze z jej kulminacją (wybory prezydenckie jesienią 1990 r.), dynamice rozwoju partii politycznych,
wyborach parlamentarnych jesienią 1991 r., szybkim kresie komitetów obywatelskich. W zakończeniu zebrano i
uszeregowano ustalenia finalne. Z kolei aneks pozwala odczytać zmiany personalne i ilościowe w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność (grudzień 1989 – grudzień 1990 r.). Pracę zamykają bibliografia, indeksy osób i miejscowości, spisy tabel i rycin, wykaz skrótów.
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Nie wydaje się celowe szczegółowe referowanie tak obszernej, bogatej faktograficznie i interpretacyjnie pracy.
Warto natomiast zastanowić się nad kilkoma jej zasadniczymi wątkami i podzielić się uwagami na temat kwestii
budzących pytania czy wątpliwości.
Temat dysertacji jest ważny i ciekawy, ma też swoje znaczące aspekty socjologiczne i politologiczne. Najwcześniejsze interesujące i z ambicjami do całościowego ujęcia tematyki publikacje (autorstwa np. Jacka Kurczewskiego,
Sergiusza Kowalskiego, Zbigniewa Rykowskiego czy Tomasza Żukowskiego) były w dużej części opisem z ciekawą
analizą niemal aktualnej sytuacji; z perspektywy dzisiejszej pozwalają one poznać smak owego przełomowego
okresu, stając się zarazem źródłem do badań nad dziejami komitetów, choć – co naturalne – i na nich odcisnęły
swe ślady ówczesne spory polityczne i światopoglądowe.
25-lecie, jakie mija od kulminacji działalności komitetów obywatelskich, pozwoliło Autorce spojrzeć na przedmiot badania z właściwym dystansem i obiektywizmem. Tym bardziej może jest to warte zauważenia, że będąc
blisko przedstawianych w rozprawie wydarzeń (pracowała m.in. w Ogólnopolskim Biurze Wyborczym Komitetu
Obywatelskiego Solidarność), z powodzeniem uniknęła ona niebezpiecznego statusu „adwokata we własnej sprawie”, cokolwiek by to konkretniej znaczyło.
Plusem pracy jest jej niemal kompletność w zakresie wyzyskania najróżniejszych źródeł, zwłaszcza wytworzonych przez komitety (łącznie z wydanymi już drukiem), wywiadów i wspomnień oraz relacji (tych zapewne mogłoby być więcej). Ważne miejsce zajmują liczne opracowania, w tym dotyczące tła historycznego.
Proporcje między prezentacją tematu a jego kontekstualną obudową są na ogół zachowane, wyjąwszy część ostatnią rozprawy, w której prezentacja wydarzeń politycznych wręcz panuje – z uszczerbkiem jednak dla meritum – nad
wątkami dla pracy podstawowymi. Zastanawia też stosunkowo mała obecność problematyki gospodarczej i dość
skrótowe zaznaczenie dynamiki zmian sytuacji społecznej. Bądź co bądź nic bardziej nie zagrażało obozowi Solidarności i opozycji, a wkrótce wyłonionej przez nie nowej władzy i nowym elitom politycznym, jak dramatyczna sytuacja
ekonomiczna i socjalna lat 1989–1993 (za rządów Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej). Nieco szersza w tym względzie ekspozycja pozwoliłaby lepiej zrozumieć argumentację – prawidłową bądź błędną – przywoływaną przez rozmaite strony obozu solidarnościowego.
Zastanawiać może podtytuł rozprawy. Czy komitety były czynnikiem sprawczym i zarazem, jak za Markiem
Ziółkowskim przyjmuje Autorka, „rdzeniem polskiej transformacji”, rozumianym jako „idee i postawy” stanowiące
„bezcenny depozyt wartości obywatelskich i rynkowych” (s. 18), czy raczej jednym z jej składników i kluczowych
instrumentów zmiany w określonych ramach czasowych? Czyli – czy były komitety nośnikiem transformacji przede
wszystkim politycznej i, do pewnego stopnia, ustrojowej, czy – co bardziej wątpliwe – także gospodarczej i społecznej, jak zdaje się sugerować Inka Słodkowska?
Zauważmy, że powyższe wiąże się do pewnego stopnia z oceną stanu społeczeństwa, rozumianego jako osiągnięty poziom jego obywatelskości. Autorka wielokrotnie wprawdzie określa je (jak większość badaczy) jako obywatelskie, ale również np. zauważa, iż w okresie od jesieni 1989 do wiosny 1990 roku komitety „aktywnie włączając
się w proces transformacji ustrojowej”, budowały „zręby społeczeństwa obywatelskiego” (s. 15, podkr. J.K.). Osobiście podzielam przywołaną w pracy (już po autorewizji) opinię Edmunda Wnuka-Lipińskiego i Xymeny Bukowskiej (s. 22, przyp. 35), że wcześniejsze bardzo dodatnie oceny w tej kwestii formułowano poniekąd na wyrost.
Proces kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oczywiście ma miejsce, jednak nie bez przeszkód i zwrotów.
Że tak właśnie jest, dowodzą niektóre wskaźniki uspołecznienia (i uobywatelnienia) – niski udział mieszkańców w
wyborach, zwłaszcza samorządowych, bardzo niewysokie (w porównaniu ze zdecydowaną większością krajów Unii
Europejskiej) ich uczestnictwo w różnego rodzaju stowarzyszeniach, grupach samopomocowych, organizacjach
kulturalnych itp. na szczeblu lokalnym i regionalnym, rażąco nikły poziom zaufania społecznego.
Inka Słodkowska przekonująco ukazuje, że komitety były siłą nie tylko proobywatelską, ale także polityczną.
Początkowo odcinały się one od odgrywania samodzielnej roli politycznej, choć nawet w świetle ich oświadczenia
z grudnia 1989 r. brzmiało to dość dwuznacznie (komitety „[c]zują się obecnie – i chcą być za takie uważane –
reprezentantami rządu w terenie”, s. 251). Jakkolwiek by oceniać, reprezentowanie i obrona nowej władzy były
rzecz jasna formą polityczności. Jednak i tę deklarację swoistego (i pozornego) samoograniczania trudno brać serio,
gdyż już od wczesnej wiosny 1990 r. i chwili, gdy Lech Wałęsa przystąpił do walki o prezydenturę, powyższa autodefinicja okazała się całkowicie nieaktualna, co zresztą Autorka precyzyjnie wykazała.
Niewątpliwie dynamizm komitetów umożliwił – dodajmy, że z pomocą symboliki Solidarności, charyzmy Wałęsy i gremialnego wsparcia Kościoła – zorganizowanie świetnej kampanii wyborczej do parlamentu w czerwcu
1989 roku; wygrano nią wszystko, co właściwie było można wygrać na mocy kontraktu Okrągłego Stołu. Jednak
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od razu okazało się, że „[d]la liderów Solidarności sytuacja, gdy nieoczekiwanie pojawił się równorzędny partner,
nad wyraz sprawnie organizujący działania opozycyjne i przyciągający do nich rzesze ludzi, niewątpliwie była zaskoczeniem” (s. 125). Rodziło to, jak słusznie podkreśla Autorka, dyskomfort związkowców, którzy obawiali się
nie tylko rozproszenia sił w procesie realizacji przemian ustrojowych, ale i konkurencji na rynku politycznym.
Komitety już wtedy stały się istotną siłą polityczną („samodzielnym graczem”, s. 154) w obozie solidarnościowym i pozostały nią przez następne miesiące. Tym bardziej że niezbędna była – podjęta i przez Solidarność, i nową
ekipę – szybka odbudowa i wręcz rozbudowa ich struktur (zwłaszcza lokalnych) w celu pozyskania poparcia społecznego dla reform, przede wszystkim dla reformy samorządowej. Początkowa szybka autonomizacja komitetów
wobec Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność, związku zawodowego Solidarność i
OKP wraz z ujawnianiem się i nasilaniem tzw. wojny na górze ulega zahamowaniu; ruch komitetowy swą autonomię coraz wyraźniej tracił (czy raczej sam z niej rezygnował), a jego aktywność bardzo wyraźnie malała. Jak wykazuje Inka Słodkowska, największe znaczenie komitetów przypadło na okres od maja 1989 do lata 1990 roku, ale
już na przełomie 1989 i 1990 roku stały się one „bardzo mocną i sprawną grupą nacisku na urzędującą administrację terenową” (s. 219), niejednokrotnie wręcz ją zastępując.
Toteż gdy latem 1989 roku zastanawiano się, jaki segment opozycji – Solidarność, komitety czy partie polityczne
– powinien realizować jej aspiracje, to już jesienią, w radykalnie zmienionej sytuacji, część nowej elity proponowała,
aby zamiast tworzyć partie polityczne (za którymi opowiadali się np. Jarosław i Lech Kaczyńscy), będące wprawdzie
podstawą systemu demokracji liberalnej i niezbędne w dłuższej perspektywie – postawić jednak na komitety obywatelskie jako quasi-partię jednoczącą cały ruch w celu wsparcia programu Mazowieckiego (idea wiązana z Adamem Michnikiem, choć naturalnie nie tylko z nim), koncentrując w ten sposób społeczną energię na jak najszybszych koniecznych reformach. W innym wypadku – argumentowano – rewolucji systemowej zagrożą społeczne i
polityczne skutki nadmiernie rozciągniętego w czasie szoku transformacyjnego, któremu sprzyjać miał właśnie
zbyt szybki podział obozu solidarnościowego wedle klucza partyjnego.
Zauważmy, że ten etap debaty nawet wówczas, gdy na konferencji w grudniu 1989 roku poświęconej formalnie
„Etosowi Solidarności” ujawniły się oficjalnie różnice zdań w kwestii przyszłości komitetów – nie odznaczał się
tak wysoką temperaturą sporu, jak jej kilkutygodniowa kulminacja latem 1990 roku. Referując głośne posiedzenie
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność z 24 czerwca, Autorka poprawnie przedstawia racje głównych stron konfliktu, choć nazwanie dramatycznego przebiegu spotkania „wielką kłótnią” (s. 328) –
jak się wydaje – obniża jego rangę. Miało ono bowiem nader istotne konsekwencje dla jedności strony solidarnościowej (jak opuszczenie Komitetu przez 60 jego członków). Niemniej w „kłótni” tej bardziej ekspresyjni i asertywni byli zwolennicy Lecha Wałęsy i grupa skupiona wokół Porozumienia Centrum.
Autorka negatywnie weryfikuje obecny w obiegu pogląd, że na spotkaniach komitetów obywatelskich 30
czerwca i 1 lipca 1990 roku nastąpił już ich rozłam, choć, jak słusznie dowodzi, nie doszło do niego jeszcze i 22
lipca, kiedy uchwalono powstanie Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich (KKKO) jako forum ich
współpracy. W każdym razie to jednak zwolennicy rządu i rozwiązań bardziej centralistycznych przegrali. Toteż
ostateczne rozejście się protagonistów przeciwstawnych koncepcji dotyczących przyszłej roli ruchu komitetowego
było nieuniknione. Dowodziło tego poparcie zdecydowanej większości wojewódzkich komitetów (na posiedzeniu
KKKO 14 X 1990 r.) udzielone Wałęsie jako kandydatowi na prezydenta (a przeciw kandydaturze Mazowieckiego),
słusznie uznane przez Słodkowską za „rzeczywisty moment rozłamu w ruchu komitetowym” (s. 366). Symboliczną
także była decyzja z końca października 1990 roku, zmieniająca nazwę Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność na KO przy Lechu Wałęsie. Komitet stał się instytucją jednorodną politycznie, mającą
niewiele wspólnego z poprzednią. Było to krok znamienny, skądinąd wart skomentowania.
Rozłamowi sprzyjały i inne wydarzenia, jak nacisk KO przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność na komitety
(wrzesień 1990 r.), aby współtworzyły wyborczy komitet przywódcy Solidarności. Zmierzch komitetów związany
był również z pierwszymi w pełni wolnymi wyborami parlamentarnymi jesienią 1991 roku, dlatego m.in. że właśnie
komitetowym aktywistom partie – w zamian za wsparcie – oferowały miejsca na listach wyborczych.
Bardzo istotną kwestią polityczną wspomnianych wyborów było ustalenie ich terminu. Wypada się zgodzić z
Autorką, że wiele wskazuje, iż wcześniejsze wybory parlamentarne przyspieszyłyby proces przebudowy systemu
politycznego i partyjnego oraz zapewne silniej legitymizowały realizowane już radykalne reformy gospodarcze
Leszka Balcerowicza. Zarazem jednak, jeśli o to drugie chodzi, przypomnieć wypada wysoką falę populizmu, która
mogłaby tym reformom zagrozić...

154

Jan Kofman

Niełatwo jest zdecydować, w jakim stopniu rozprawa odpowiada na pytanie o uwarunkowania socjologiczne
czy politologiczne dynamicznego rozwoju aktywności komitetów obywatelskich i równie szybkiego ich schyłku.
Wprawdzie można zgodzić się z oceną, że od początku spełniały one (formalnie) „wszystkie zadania” uznane przez
Larry’ego Diamonda za najważniejsze i niezbędne „dla przeprowadzenia pokojowej zmiany systemu politycznego,
a także w procesie konsolidacji demokracji” (s. 22–23), ale pozostaje kwestią, w jakiej mierze proces ten realnie
zachodził. Pozytywne rozstrzygnięcie tego zagadnienia nasuwa z kolei pytanie, dlaczego mechanizm ten funkcjonował tak krótko. Można by się zgodzić z konkluzją Inki Słodkowskiej, że był to skutek radykalnej „polityzacji
sfery publicznej” (s. 405), wpływającej skądinąd ujemnie przez jakiś czas na formowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie tak ujęta odpowiedź do pewnego stopnia podważa tezę, że komitety stanowiły rdzeń transformacji, sugerując, iż wspomniane wartości obywatelskie, których nośnikiem miał być ruch komitetowy, nie były
w rzeczywistości ani tak bogate, ani tak trwałe jak przyjmowano...
Poniekąd w związku z powyższym można by też zapytać o skalę dominanty społecznikowskiej w działalności
komitetów, jak i o to, ile w ich aktywności było czystej polityki, ile zaś także dbałości o własne kariery. Wątek ten
pojawia się w pracy jedynie pośrednio, gdyż materiał „dowodowy” jest rozproszony, kwestie te trudno byłoby
dokładniej referować i rozstrzygać. Niemniej pytania te paść powinny, przynajmniej w celu zasygnalizowania problemu badawczego.
Prawdopodobnie więcej by również i na te tematy wiedziano, gdyby możliwe było uzyskanie bardziej szczegółowej odpowiedzi dotyczącej struktury członkowskiej komitetów obywatelskich wojewódzkich i regionalnych (pod
względem zawodowym, wieku, płci, związków wcześniejszych z opozycją i Solidarnością itd.).
Jeśli chodzi o analizę politologiczną, lektura pracy może budzić pewien niedosyt. Wprawdzie są w niej m.in. uwagi
dotyczące fazy przejścia z ustroju dyktatorskiego do demokratycznego (konkretniejsze odwołania m.in. do Diamonda, Alfreda Stepana i Juana Linza), jednak o początkach i przebiegu transformacji ustrojowej w Polsce ukazało
się sporo publikacji, w tym krajowych, inaczej niekiedy ujmujących tę problematykę, co warto było odnotować.
Fakt zdominowania życia politycznego i sfery publicznej przez partie politycznie znalazł swe odbicie w zdecydowanej przewadze problematyki ogólnopolitycznej (np. szeroka prezentacja sporów o ordynacje wyborcze) nad
komitetową w części piątej pracy. Tę nierównowagę można by wyraźnie zredukować, np. jednoznacznie wskazując,
że o komitetach w tym okresie wiadomo niewiele więcej niż to, co wiemy (zresztą dzięki Autorce właśnie) o ich
politycznych już wówczas nadbudowach (KKKO i KO przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność).
Ogólna ocena znaczenia komitetów wydaje się jednak mniej optymistyczna niż wyłożona w książce. Rzeczywistość polityczna okazała się dla nich bezlitosna w tym znaczeniu, że porzuciwszy stosunkowo szybko i otwarcie
pozorną apolityczność, przekształciły się one w „pas transmisyjny” kilku partii – przede wszystkim PC, w mniejszym stopniu ZChN i ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych. Obawy przed instrumentalizacją komitetów
były nie tylko słuszne, lecz sprawdziły się aż nadto. Deklaracja na ostatnim przed wyborami parlamentarnymi
spotkaniu KKKO (sierpień 1991 r.), że będzie ona kontynuowała działalność, nie miała już żadnej wagi, tak samo
jak i rejestracja w maju 1992 roku Związku Stowarzyszeń „Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich”.
Mimo sugestii, że wtedy i potem jeszcze komitety były „ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego Polski
lokalnej” (s. 400), trudno coś na ten temat szerzej powiedzieć.
Czas komitetów minął bezpowrotnie. Zgoda, że komitety „były »drożdżami społeczeństwa obywatelskiego«”,
że odegrały w pierwszym roku swej działalności rolę wręcz kluczową „podczas inicjowania, jak i później – w okresie
konsolidacji demokratycznej, transformacji ustrojowej”. Ale również zgodzić się trzeba, że rozwój i energia komitetów zahamowane zostały przez sferę polityczną, postrzeganie przez polityków ruchu obywatelskiego „jako
sprawnej machiny wyborczej lub potencjalnego aparatu partyjnego” (s. 406–407). Że ich rzeczywista rola minęła
wraz z wyborami prezydenckimi.
Sformułowane w recenzji pytania, wątpliwości czy uwagi polemiczne nie wpływają na końcową wysoką ocenę
książki. Wnikliwa znajomość okresu, dobra orientacja w kontekstach ogólnych, zwłaszcza politycznych, umiejętności analityczne, obiektywizm i ostrożność proponowanych ocen i wniosków uczyniły z rozprawy rzeczywiście
ważne osiągnięcie badawcze. Dzięki badaniom Inki Słodkowskiej zapomniany nieco ruch komitetów obywatelskich
z powodzeniem wprowadzony zostaje ponownie w obieg naukowy.
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Propozycję ustosunkowania się do tej książki przyjąłem jako swoją naturalną powinność. Tyle razy powtarzałem
zdania o potrzebie zbliżenia historii i socjologii, usiłowałem i usiłuję promować socjologię historyczną... Więc gdy
ukazała się książka, która niewątpliwie będzie funkcjonować jako wizytówka polskiej socjologii, a na dodatek poświęcona fragmentowi dziejów, którym historycy, w tym ja sam, się zajmowali, to wydawało mi się, że nie mogę
odmówić. Książka budzi zresztą mój szacunek a priori. Wiele lat temu pierwsze wyniki badań z cyklu „Polacy…”
zdobywałem z wysiłkiem i wspominam z sentymentem. Jeszcze mam te powielane tomiki w jakimś stosie. Nie
były to wprawdzie druki podziemne, ale z pewnością sytuujące się poza establishmentem.
Drugim powodem mego szacunku dla książki oraz także, a może zwłaszcza, dla jej redaktora i całego zespołu
autorskiego, jest fakt prowadzenia badań (jako porównywalnych!) przez trzydzieści lat i doprowadzenie do podsumowania, jakim jest recenzowany tom. Utrzymanie takiej ciągłości i doprowadzenie inicjatywy do przynajmniej
okresowego finału jest w Polsce nad wyraz rzadkie. Doceniam też trudność utrzymania serii powtarzalnych i porównywalnych badań w okresie, kiedy tak silnie zmienia się rzeczywistość i niektóre pytania przestają być relewantne (por. s. 451, Staszyńska). Na przykład drogi uzyskiwania mieszkania tak się w międzyczasie zmieniły, że
obecnie respondenci nie wskazują nawet tego dobra wśród najważniejszych życiowych spraw do załatwienia (s.
474, Staszyńska).
Trzecim powodem mego szacunku dla recenzowanej książki jest doprowadzenie przez redaktora i cały zespół
do powstania dzieła zbiorowego spójnego, a nie zbioru rozpraw połączonego okładką. Czwartym – i zapewne nie
ostatnim – jest solidność zreferowanych w tomie badań i podanie mnóstwa informacji o społeczeństwie polskim
w jego niedawnej i współczesnej fazie.
Jednocześnie nie da się ukryć, że gdy czytałem te 544 (!) strony, a robiłem to porządnie, to prawie padłem i
chciałem zrezygnować – zwłaszcza po pierwszych, metodologicznych partiach (w późniejszych rozdziałach, bardziej poświęconych konkretom, było już lepiej). Nie wątpię, że mamy do czynienia z pracą wybitną, ale jednak
napisaną w stylu, który źle trawię. Uznaję, że to jest zapewne prawdziwa nauka. Są tam same wyliczenia, mądre
wywody, wyliczone korelacje i bardziej skomplikowane wskaźniki... Przy lekturze nie ma się „tylko” poczucia dotknięcia spraw ludzkich, jak nieraz w książkach socjologicznych (może dawniejszych i mniej mądrych?). Socjologowie, którzy stworzyli tę książkę, zupełnie nie idą w kierunku narratywistycznym, w jakim z pożytkiem poszła
część historiografii. Historyk nie jest przyzwyczajony do lektury tego typu.
Zwykle buntuję się przeciwko kanonom uprawiania historii, ale gdy widzę recenzowane dzieło, które ma szanse
stać się wizytówką polskiej socjologii, czuję się historykiem podwójnie. Chyba rozeszliśmy się definitywnie, a ci,
którzy chcieli budować mosty między dyscyplinami, mogą spuścić nos na kwintę (proponowane uogólnienie, aspirujące do nowej teorii: mieszańcy na ogół mają marny los, nawet jeśli czasem miewają sukcesy jako działający
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oryginalnie). Ponieważ będę formułował uwagi z pozycji historyka, dla zabezpieczenia się deklaruję, że moją intencją nie jest zniszczenie autorów, co niestety zbyt często obserwuję w odnoszeniu się przedstawicieli jednej dyscypliny do innych. Uznaję, że nauka ma niejeden wymiar.
***
Nie pierwszy raz stwierdziłem, że jako historycy i socjologowie mamy odmienne obsesje. Jako historycy musimy
przerobić „wszystkie” materiały. Nawet w odniesieniu do historii najnowszej naiwnie zmierzamy do odnalezienia
wszystkich. Socjologowie – także autorzy tej książki – muszą nawiązać do teorii. Zwłaszcza lektura jej części początkowej sprawia wrażenie, że bardziej ich interesuje teoria, wobec której się sytuują, niż badane społeczeństwo.
Każda dyscyplina ma taki rytualny wstęp, przypominający mycie rąk przed jedzeniem. Historycy muszą mówić o
źródłach, podczas gdy socjologowie muszą nawiązać do teorii, najlepiej wysokiego lotu i sformułowanych przez
znanych w świecie badaczy. Odnoszę wrażenie, że jest to dla nich ważniejsze nawet niż prowadzenie do uogólnień
badanych casusów (czego sam chciałbym w ramach socjologii historycznej, tak jak ją rozumiem). Trudno być
przeciw odnoszeniu się do istniejących teorii – ale cóż ja poradzę, że one wszystkiego nie mogą objąć. Jako historyk
powiem, że czasem coś zachodzi bez wielkiego uzasadnienia. Nieraz pozostaje powiedzieć: stało się, bo się stało.
Przypadki też odgrywają rolę w dziejach. Mogą zajść wydarzenia nieoczekiwane i choćby dlatego nie tłumaczące
się, że zewnętrzne. Prawda, iż można się zastanawiać nad sytuacją, która stworzyła możliwość odegrania danej roli
przez przypadek.
Teoria – zwłaszcza jedna – zawsze będzie bezsilna wobec całokształtu rzeczywistości. Autorzy mówią, że w
dotychczasowych badaniach Solidarności można wyróżnić orientację „strukturalno-klasową” albo „pokoleniowokulturową”, czyli podejścia „wzajemnie się wykluczające” (s. 10, Adamski). Pozwolę sobie zadać pytanie: dlaczego
miałyby się one wykluczać? Władysław Adamski deklaruje wprawdzie uznanie, że „ze skalą i złożonością fenomenu polskiej Solidarności nie jest w stanie samodzielnie zmierzyć się ani tradycyjna teoria »antagonistycznych
interesów klasowych«, ani konkurencyjna wobec niej nowoczesna teoria »pokoleniowej rewolucji w kulturze«, której założenia mieszczą się w koncepcji »nowych ruchów społecznych«” (s. 12). Zaraz potem stwierdza jednak: „A
zatem pytanie o to, które z przywołanych podejść badawczych będących przedmiotem sporu jest trafne, a które
błędne – nie może być jednoznacznie rozstrzygnięte bez odwołania się do wyników badań empirycznych” (s. 12).
Komentując owo zdanie, chcę jednak powiedzieć, że nawet największe i najlepsze badania empiryczne nie muszą tego rozstrzygnąć, gdyż pewne aspekty zagadnienia może tłumaczyć jedna teoria, a inne druga. Przy wszystkich
interesujących obserwacjach zawartych w koncepcie „nowych” ruchów społecznych nie da się podzielić ruchów
społecznych w historii dychotomicznie na „stare” i „nowe”. Na moje wyczucie średniowieczne „święta głupców”
i karnawały, czy też – by wziąć przykład z innej epoki – ruch sufrażystek, miały wiele cech ruchów „nowych”,
natomiast Solidarność była ruchem w jednych aspektach „starym”, wręcz klasowym w marksistowskim rozumieniu
tego słowa, a w innych „nowym”. Cieszę się, że w dalszym wywodzie Władysław Adamski mimo wszystko stwierdza: „polskiego konfliktu »Sierpień ’80« i jego dalszych faz rozwojowych nie należy traktować ani jako konfliktu
wyłącznie klasowego, ani też jako konfliktu o charakterze stricte pokoleniowym. Uprawnionym natomiast wydaje
się przypuszczenie, iż krzyżowanie się podziałów według pozycji społeczno-zawodowych i przynależności pokoleniowej może się okazać najbardziej płodną metodą identyfikacji tych grup społecznych, którym przypada rola
pierwszorzędna tak w generowaniu, jak i rozwoju sytuacji konfliktowej” (s. 94). Uff, miło, że w końcu z grubsza
się zgodziliśmy.
***
Autorzy obracają się w kręgu badań, które przeprowadzili. W praktyce operują tylko ich wynikami i na nich budują
swoje wnioski. Mają wprawdzie świadomość, że „należałoby wykorzystać nie tylko zbiory empirycznych badań
surveyowych, ale także materiały jakościowe, odwołujące się zwłaszcza do pamiętników i kronik życia rodzinnego”
(s. 34, Adamski, w kontekście badań kohorty młodych robotników i specjalistów), ale wykorzystania takich materiałów w ich książce prawie nie widać. Nie widać wykorzystania źródeł aktowych, istniejących przecież odnośnie
do różnych, omawianych w książce spraw. Gdy jej autorzy nawiązują do biegu dziejów, czynią to na podstawie
wiedzy ogólnej (jeśli nie przeoczyłem, nie czynią nawet jednego odwołania do dowolnej książki historycznej). Nie
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biorą pod uwagę okoliczności, którym badania nie były poświęcone, a które też mogłyby rzucać światło na interesujące ich sprawy. Same wydarzenia i bardzo różnego rodzaju teksty również zaświadczają o ludzkich poglądach
oraz ich ewolucji. Gdy wraz ze studentami przyglądałem się opiniom, którym dał wyraz ruch Solidarność, to analizowaliśmy głosy delegatów na posiedzeniach Komisji Krajowej. Pytaliśmy, jakie sprawy delegaci z regionów i
małych ośrodków wnoszą na centralne obrady – bowiem one też wchodziły w treść protestu. Oczywiście, jest to
typ materiału mający swoje słabości (każdy materiał je ma!). Gdy analizujemy frustrację zachodzącą w społeczeństwie po przemianie, może byłoby warto pochylić się nad źródłami sukcesów Stanisława Tymińskiego. Rozumiem,
że bardzo trudno jest analizować takie głosy i wydarzenia za pomocą statystyki, dyskusyjna jest ich reprezentatywność, są one często nieporównywalne wzajemnie itd. Niemniej jednak materiał innego typu niż badania opinii też
wiele mówi. Gdy w refleksji nad wsią uczestniczka zespołu (Krystyna Łapińska-Tyszka) sięgnęła do spraw niewynikających z ankiet, w tym do historii konfliktów na wsi, do tamtejszej tradycji i doświadczeń, a także do pamiętników, to rezultaty okazały się ciekawe.
Prawda, że autorzy lojalnie uprzedzają czytelników, na jakim materiale pracują – a wybór jest w końcu ich
prawem. Jako historycy możemy ich ustalenia zweryfikować za pomocą źródeł częstszych w naszej dyscyplinie. W
końcu najlepiej jest, gdy się do podobnych wniosków dochodzi na podstawie źródeł różnego typu i odmiennymi
metodami – co czasem się zdarza. Sam na przykład o utracie wiary we własną sprawę w PZPR, odnotowanej przez
Andrzeja Rycharda (s. 209), mówiłem swego czasu na podstawie zupełnie innych źródeł. Koledzy historycy też z
innych źródeł zorientowali się, że po stanie wojennym, mimo całego poświęcenia działaczy podziemia, ruch przestał być masowy; Okrągły Stół też nie odbywał się już pod naciskiem mas na ulicach (Andrzej Rychard pisze – s.
211 – o wzroście „sfery obojętności” wobec PZPR; por. także s. 213). Jako historycy możemy więc potraktować
recenzowane badania jako jeden z typów materiałów i konfrontować je z innymi źródłami. Nikt nam tego nie
broni, a każda dyscyplina może dostarczać danych do „ostatecznych” przemyśleń. Kłopot tylko w tym, że „syntetyzatorów” jest bardzo mało. Niewielka szansa, by znalazło się ich więcej, gdyż w przyjętej konwencji naukowej
przekraczanie granic dyscyplin jest ryzykowne.
***
Będąc historykami, na ogół przeprowadzamy „krytykę źródeł” przed podjęciem analizy. Rozumiem, że autorzy
badają poglądy ludzi w dniu i godzinie każdorazowego badania oraz ich ewolucję lub jej brak. Chętnie widziałbym
jednak głębsze rozważenie uwarunkowania poglądów w komunizmie. To była bardzo skomplikowana sprawa. Nie
mam na myśli jedynie propagandy, choć ta, wbrew częstym opiniom, też nie spływała jak z gęsi woda, a jej wchłanianie było zależne m.in. od momentu, od rozpatrywanej sytuacji oraz od spraw. Zaryzykuję twierdzenie (mój
wkład do teorii – sic!), że w komunizmie opinia mocniej niż w ustrojach demokratycznych autonomizuje się w
stosunku do rzeczywistości, mniej ewoluuje, staje się wręcz skamieliną. W fundamentalnej dla książki sprawie –
pojęcia „oni” – myślenie ją przecież uprościło i zakonserwowało. Nie wzięto w nim pod uwagę, że przynajmniej
początkowo grupa osób należących zarówno do Solidarności, jak i PZPR była liczna, a z czasem wielu członków
straciło wiarę i wystąpiło z PZPR (o tym mowa w książce – s. 209, Rychard). PZPR, z racji samej swojej liczebności
musiała w znacznym stopniu stawać się przekrojem społeczeństwa i jego poglądów.
W potocznym myśleniu nie wzięto pod uwagę rozsypywania się partii i aparatu państwa. Gen. Jaruzelski odwołał się do wojska m.in. dlatego, że na żadną inną strukturę nie mógł już liczyć. Andrzej Rychard zadaje pytanie o
spójność poglądów na temat ładu politycznego, gdy z badań okazuje się, że ludzie są jednocześnie za silnym przywództwem, demokratyzacją ordynacji wyborczej, a jedynie w połowie za pluralizmem związkowym w zakładach
(a propos 1988r., s. 214). Myślę, że taki zestaw odpowiedzi mógł rodzić się pod bardzo doraźnym wpływem ówczesnej sytuacji niż kształtować się na bazie głębokich przemyśleń. „W świadomości wielu Polaków ideał silnej
władzy i demokracji wcale się nie wykluczają” (s. 215, Rychard). Otóż myślę, że to nasza sytuacja za komunizmu
mogła leżeć u podłoża takiej niekonsekwencji. Jednocześnie komunizm pozwalał na ulgowe myślenie. Rychard
pisze: „Moja interpretacja skłania się do twierdzenia, że postulaty demokratyczne były wyrazem raczej protestu nie
tyle przeciwko centralizmowi w ogóle, ile przeciw centralizmowi, w którym partia komunistyczna sprawuje kierowniczą rolę. Według tego podejścia opowiadanie się za demokracją nie wyklucza innego typu rządów scentralizowanych i autokratycznych. W tym ujęciu postulaty demokratyczne byłyby do pewnego stopnia pozorne, gdyż
stanowiłyby tylko sposób wyrażania dezaprobaty wobec konkretnej władzy” (s. 216). Widać na tym przykładzie,
jak obiecujące byłoby dalsze zgłębienie uwarunkowań ówczesnego myślenia nas wszystkich.
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W warunkach braku swobody wymiany myśli opinia kształtuje się ułomnie, nie widać, jaki procent ludzi myśli
podobnie, co z jednej strony tworzy poczucie izolacji, a z drugiej mity. Opinia w komunizmie wyzwalała się nieraz
niespodziewanie. Często funkcjonujące pojęcie dwójmyślenia w kontekście socjalizmu nie jest adekwatne do sytuacji. Nie było tak, ażeby większość ludzi w domu i w pracy myślało i mówiło w pełni co innego. To bywało
znacznie bardziej skomplikowane. Prawda, że autorzy biorą pod uwagę realne wchłonięcie różnych nominalnych
haseł reżimu jako czynnik kształtujący poglądy (s. 51, Adamski za Kurczewskim, s. 86, 88, Adamski, Staszyńska).
W warunkach ograniczenia swobody różne działania ludzi nie zawsze świadczą o ich poglądach. Obserwacje o
strukturalnym uwarunkowaniu przyłączania się do poszczególnych związków zawodowych należą do najciekawszych w książce – ale warto pamiętać, że decyzje nie w każdym wypadku musiały być podejmowane swobodnie.
Już po delegalizacji Solidarności widziałem scenę, jak to osoba wglądająca na pracownicę działu kadr pytała w
pewnej instytucji sprzątaczki, czy już wstąpiła do nowych związków. Myślę, że owa sprzątaczka szybko potem
wstąpiła (prawda, że autorzy uwzględniają czynnik polityczny w zmianach struktur w ruchu związkowym – s. 123,
Adamski). Jako ilustrację wcześniejszych czasów lubię przytaczać historyjkę, którą usłyszałem od młodego robotnika leżącego obok mnie w szpitalu. Gdy po raz pierwszy przyszedł do niego „sekretarz” i zaproponował, żeby
wstąpił do PZPR, powiedział, że jest wierzący. Gdy po raz drugi przyszedł sekretarz i powiedział, że to nie przeszkadza, to zareagował, że musi się namyśleć. Gdy po raz trzeci przyszedł sekretarz, mój rozmówca był już członkiem SD.
***
Badanie rzeczywistości za pomocą reprezentatywnych badań poglądów pozwala – przynajmniej w znaczącym stopniu – poznać opinię społeczeństwa na wybrany temat. Opinia szerokich grup ludzi, w tym „milczącej większości”,
jest oczywiście zawsze bardzo ciekawa – choćby dlatego, że jest mało znana lub/i zmitologizowana. Kłopot tkwi
tylko w tym, że – to uwaga historyka – czasem o biegu dziejów decydują węższe grupy aktywistów (awangardy), a
tych z badań całości społeczeństwa metodą reprezentatywną nie poznamy. Jasne, że aktywiści też nie działają w
próżni, kogoś wyrażają bądź też ktoś jest gotów przyjąć ich poglądy. Nawet największy dyktator czy najbardziej
ekscentryczny, ale funkcjonujący kontestator mają pewne zaplecze. Co też ważne, owa „milcząca większość” nieraz
wychodzi z milczenia i podejmuje działania, co może decydująco wpływać na sytuację. Niemniej jednak samo
zbadanie poglądów większości nie musi jeszcze tłumaczyć biegu dziejów. Czy przeciętny, nie mówiąc o najczęstszym, stan nastrojów społeczeństwa polskiego usprawiedliwiał wystosowanie przez Zbigniewa Bujaka (a przynajmniej podpisanie przez niego) listu opublikowanego w nielegalnym „Tygodniku Mazowsze” z 31 maja 1984 r. w
związku ze zbliżającymi się „wyborami” do rad narodowych? Brzmiał on:
„Myśmy już wybrali. Wybraliśmy Polskę – Ojczyznę ludzi wolnych, solidarnych, nie zastraszonych.
Wybraliśmy nadzieję, że zbudujemy społeczeństwo sprawiedliwe, samorządne, dobrze gospodarujące, dbające o przyszłość swojej młodzieży, nie okradane i nie wyzyskiwane przez »swoich« i obcych.
Wybraliśmy Krzyż – znak naszej wiary.
Chcą nas zmusić, żebyśmy wybrali ich nie kończące się rządy, strach i beznadziejność, nędzę i zniewolenie, złodziejstwo i kłamstwo. Chcą, żebyśmy wybrali pałkę zomowca – znak ich wiary i władzy.
Wybraliśmy naszą odwagę i siłę, przed którą nieraz już musieli ustępować – oni chcą, żebyśmy wybrali
naszą słabość, która stanie się ich siłą.
Nie pozwolimy się skłonić – ani ze strachu, ani dla ochłapu, którym będą nas kusić, ani dla świętego
spokoju – do dania fałszywego świadectwa. Myśmy już wybrali”.
Odpowiedź na postawione pytanie jest bardzo trudna, nawet w sferze zaszłych faktów, już nie tylko badania opinii.
17 czerwca 1984 r. frekwencja oficjalnie wynosiła 72–78 proc. Według TKK w Krakowie wynosiła 38,2 proc., we
Wrocławiu 40,3 proc., w Warszawie 57,4 proc., w Katowicach 57,7 proc. Według TKK władze zafałszowały frekwencję, zawyżając ją o 14–20 proc. Nawet przyjmując wersję solidarnościową, wskaźnik bojkotu jednak nie porażał. A przecież przyszłość należała do Zbigniewa Bujaka, nie do masy faktycznie biernych, nawet jeśli częściowo
zapewne sympatyzujących z Solidarnością ludzi. Oczywiście autorzy mogą replikować, że ich interesują poglądy
społeczeństwa jako pewnej całości i myślenie jego poszczególnych grup, a nie treści awangardy i nie wszechstronne
uwarunkowania biegu dziejów, o poglądach samego Zbigniewa Bujaka nie mówiąc.
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***
Jako historyk namawiałbym autorów do efektywniejszego uwzględnienia kontekstu instytucjonalnego i kulturowego analizowanej przemiany. Może ta sugestia jest zbędna. Autorzy nieraz formułują swe myśli w formie mocno
uczonej i ogólnej, a zatem może obejmują też sprawy, których brak sam odczuwam. Zadają pytanie, czy w przebiegu konfliktu miały „walny udział – poprzedzające wybuch konfliktu – specyficzne dla Polski tendencje w rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej i demograficznej oraz pozostające w relacji do tych struktur stany świadomości społecznej?” (s. 27, Adamski). Zadają również pytanie, „Jakie składniki podłoża historycznego decydowały o konfliktorodnej odrębności procesów socjalizacyjnych, kształtujących orientacje życiowe tych aktorów konfliktu, którzy ujawniają wspólne cechy ze względu na swe pokoleniowe bądź klasowo-warstwowe usytuowanie?”
(s. 52, Adamski). Sam poszedłbym jednak szerzej, a także dalej wstecz w poszukiwaniu odpowiedzi.
Ciekawa jest autorska obserwacja: „interesy polityczne zależą bardziej od bliskości usytuowania jednostek wobec struktur władzy, mierzonej za pomocą takich wskaźników jak przynależność partyjna, związkowa czy też pełnienie funkcji kierowniczej, niż od podziałów stratyfikacyjnych. Spośród zmiennych stratyfikacyjnych istotne właściwości różnicujące wykazywało głównie wykształcenie” (s. 208, Rychard). Z tego płynie wniosek, że konflikt
oddziela „funkcjonariuszy i dysponentów biurokracji państwowej od szerszych grup społecznych, niezajmujących
stanowisk w strukturze władzy” (s. 208, Rychard). Nawet jeśli nie jest to pełne stanowisko autora (zaznacza, że
poza główną linią konfliktu w wymiarze politycznym pojawiają się też linie konfliktu bardziej zróżnicowane), to
taka obserwacja sugeruje, iż konflikt miał inną naturę niż konflikt klasowy w stylu opisanym przez Marksa, a prościej mówiąc – niż konflikt ekonomiczny. Nasuwa się jednak pytanie związane z charakterem ustroju komunistycznego: czy funkcjonariusze i dysponenci nie utożsamiali się w logice robotników z rolą właścicieli? Czy aparat nie
wchodził w rolę marksowskiej klasy właścicieli? Nawet potocznie mówiono o tych ludziach „właściciele Polski
Ludowej”. To, że byli oni nie tylko p.o. właścicieli, ale elementami aparatu władzy rozumianego znacznie szerzej,
sprzyjało notabene rozwojowi buntu jako ruchu „totalnego” (Touraine) i narodowego, o czym niżej.
Można wskazać kolejne elementy kontekstu sytuacji mające wpływ zarówno na opinię ludzi, jak i na przebieg
konfliktu. Są to np.:
− zmniejszenie represyjnego charakteru ustroju;
− ewolucja ustroju aż do implozji włącznie (czasem autorzy ją widzą i biorą pod uwagę – s. 71, 74, Rychard);
− bankructwo komunizmu, wyrażające się w zaproponowaniu nam małego fiata i coca coli jako szczęścia z
jednej strony i niepowołaniu się na komunizm w grudniowym przemówieniu gen. Jaruzelskiego z drugiej;
− ewolucja charakteru PZPR i znacząca zmiana sylwetki jej członków w kierunku zbliżenia ich do przeciętnych
narodowych;
− zmiana sylwetki aparatczyków jako z jednej strony zmniejszająca żywiołową nienawiść wobec nich, a z drugiej ułatwiająca atakowanie ich jako mimo wszystko „swoich”;
− skrywanie w takim ustroju pretensji, gromadzących się i wylewających w chwili wybuchu z wielką siłą z
najbardziej nieoczekiwanych miejsc, na najróżniejszych poziomach i w najróżniejszych sprawach, na podobieństwo wylewania się ich z otwartych upustów;
− zastawiona przez sam ustrój na siebie pułapka, polegająca na tym, że w tym systemie żaden konflikt nie
mógł pozostać konfliktem wycinkowym;
− podskórny, choć nie ujawniający się długofalowy niedostatek legitymizacji ustroju;
− zastarzała niechęć do ZSRR;
− nałożenie się konfliktów społecznych i ruchu narodowego;
− ewolucja faktycznego sposobu funkcjonowania ustroju przy jednoczesnym dopuszczeniu za Gierka do
większej widoczności jaskrawych oznak bogacenia się aparatu na szczeblu dostrzegalnym przez ludzi nisko
usytuowanych;
− stosunkowo powszechne zdefiniowanie rządzących jako wrogów religii i Kościoła;
− zakodowane w świadomości, znane z dawniejszych czasów wzory pożądanych zachowań;
− pamięć i doświadczenie poprzednich buntów;
− pamięć represji stalinowskich w starszych pokoleniach i jej brak w młodszych;
− rozwiązania instytucjonalne socjalizmu długo tłumiące ekspresję konfliktu i tym samym powodujące, że
wybuchając, ma on duże szanse stać się ruchem „totalnym” lub – wolę takie określenie – wszechogarniającym.
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− komunizm jako wynikający nie z „naturalnej” ewolucji, lecz z planu i świadomego zamiaru, obejmującego
prawie wszystko. To też ułatwiało kontestację i przyczyniało się do wybuchu ruchu jako „totalnego”.
Obserwacja autorów, że ekspansja potrzeb i aspiracji poszła w kierunku postulatów dystrybucji środków i zasobów
nagromadzonych przez państwo, a nie w kierunku wydajniejszej pracy i tworzenia nowych dóbr (s. 28, Adamski),
także w kierunku zrzucania odpowiedzialności za wszystko z siebie na partię/państwo (s. 61, Adamski), nie dziwi
w komunizmie z uwagi na jego istotę (autorzy to widzą: s. 65, Rychard) i wygaszanie w ramach tej struktury wszelkiej inicjatywy sięgającej ponad sytuowanie się rodziny i przedsięwzięcia zupełnie drobne. Stadium „przedłużonej
młodości” – tak przedłużonej, że aż znaczącej dla biegu konfliktu (s. 31, 94, Adamski) – w tym miejscu i czasie też
było generowane przez komunizm, zarówno przez właściwe mu czynniki materialne, jak gerontokratyczny charakter ustroju (a dalszym pytaniem byłoby, dlaczego miał on właśnie taki charakter).
***
Jako historyk sugerowałbym autorom głębsze wzięcie pod uwagę mechanizmów zjawiska rewolucji. Nawiasem
mówiąc, jeden z moich kolegów historyków na wiadomość, że ukazało się dzieło pod tytułem „Fenomen Solidarności”, zareagował słowami: „Co to za fenomen? Ot, zwykła rewolucja”. Nie wiem, czy konflikt, o którym mowa,
miał postać „osobliwą, nie znajdującą historycznego precedensu” (s. 12, Adamski). Szczerze mówiąc, raczej w to
wątpię. Daleko idące analogie z polskim buntem Solidarności nasuwały mi się, gdy pracowałem np. nad boliwijską
rewolucją 1952 r., a elementy go przypominające widziałem w wielu epizodach, którymi się zajmowałem. Okoliczność, że Solidarność nie była całkiem i bez reszty wyjątkowa, jest istotna zwłaszcza w refleksji nad dynamiką
procesu. Rewolucje wybuchają nie tylko w momentach – co znane – gdy sam system zaczyna się reformować, lecz
gdy w ogóle okazuje się słaby. Aczkolwiek są oczywiście owocem poczucia podmiotowości, autonomii i siły zbuntowanych (s. 297, Adamski za Giddensem) – a w tym wypadku w szczególności „nowej klasy robotniczej” usytuowanej w strategicznych pozycjach, zaś jednocześnie współdziałającej ze sproletaryzowaną inteligencją (s. 303,
Adamski) – to są nieraz wyzwalane przez intelektualnie prostsze czynniki. Teoria deprywacji w wypadku 1980 r.
została zaostrzona efektem zabrania nam wcześniej danego smacznego ciastka z talerza (to moja inwencja, którą
zgłaszam do zbioru teorii socjologicznych). Radom 1976 był ważny nie tylko jako kolejny ciężar na szali gromadzącego się gniewu, ale też dlatego, że pokazał, iż na władzach można coś wymóc. W epoce mocnej i represyjnej
władzy Sierpień byłby znacznie mniej prawdopodobny. Poczucie relatywnej deprywacji najczęściej silniej występuje w okresach wzrostu, gdy lepiej widać niesprawiedliwość dystrybucji.
W wielu procesach rewolucyjnych stwierdzaliśmy rozpędzanie się sił kontestujących podważany system i zwiększanie się zakresu kontestacji. W książce ta sprawa jest wspomniana. Została w niej wzięta pod uwagę hipoteza,
która zakłada, że „proces racjonalizacji długotrwałego kryzysu przez podstawowe grupy pracownicze wyrażał się
w odrzuceniu nie tylko polityki i praktyki podziału dóbr, ale także tych zasad systemu, które kojarzono z niską
efektywnością gospodarki i instytucji życia społeczno-politycznego” (s. 295, Adamski). Można by jednak przeprowadzić w tym kierunku głęboką analizę. Istnieje coś takiego jak wewnętrzna logika rozwoju procesu (jego dynamika), którą napędzają nie tylko zmieniające się okoliczności zewnętrzne. Dziś już mało kto mówi, że rewolucja
francuska radykalizowała się jedynie pod wpływem zagrożenia zewnętrznego, choć nikt nie neguje, że i ono mogło
mieć znaczenie. Dla rewolucji bolszewickiej takie zagrożenie było oczywiście istotnym czynnikiem – ale tam też to
nie był czynnik jedyny. Choćby w tych wypadkach rozwijał się proces, w ramach którego na przykład to, co na
początku było niewyobrażalne, stawało się możliwe i pożądane do osiągnięcia w miarę zdobywania kolejnych
punktów z jednej strony, a odsłaniania coraz większej liczby negatywów systemu (wpierw przesłoniętych) z drugiej.
Działał efekt kuli śniegowej. Zdobycie pierwszej transzei wyzwalało chęć zdobycia dalszych i rodziło nadzieję
możliwości dokonania tego.
Ruchy rewolucyjne bardzo często u początków podnoszą w gruncie rzeczy hasła samego kontestowanego systemu – wskazując je jako słuszne, tyle że nierealizowane. W miarę rozwoju procesu sprawy najróżniejsze, objęte
wspólnym nazwaniem i wspólnym działaniem, nagle zaczynały być przez ludzi postrzegane jako mające wspólny
mianownik. Tak notabene zadziałał swego czasu marksizm, który mnóstwu ludziom cierpiącym z różnych powodów wytłumaczył, że mają tylko jeden kłopot: ucisk ze strony kapitału. W wielu rewolucjach wyzwalały się nadmiernie optymistyczne nadzieje, które nie mogły być spełnione nawet po najwspanialszym zwycięstwie. W recenzowanej książce bardzo ciekawie pokazano stopień frustracji/satysfakcji ludzi w okresie od upadku komunizmu aż
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do dziś – z wnioskiem raczej optymistycznym. Niemniej jednak autorka stwierdziła też, iż najaktywniejsza w przemianie grupa robotnicza nie wyszła na niej najlepiej – a przypuszczam, że jej sytuacja jest poniżej oczekiwań („na
zakończenie trzeba stwierdzić, że w świetle naszych analiz najbardziej poszkodowana w kwestii deprywacji aspiracji
ekonomicznych wydaje się być generacja Solidarności, która zmianę systemową przygotowała” – s. 476, Staszyńska).
Bardzo ciekawe zarówno w ramach kontekstu instytucjonalnego referowanej przemiany, jak i w płaszczyźnie
badania mechanizmu rewolucji byłoby przyjrzenie się rozumieniu i funkcjonowaniu pojęcia „normalności”. W
moim przekonaniu ono nie ma dla badacza wartości analitycznej. Częste jest natomiast, że w procesach rewolucyjnych ludzie dążą do przywrócenia „normalności”, zmierzają do „normalności” („trzeba postawić świat z powrotem
z głowy na nogi”) itd. Otóż komunizm – w odróżnieniu od lepiej lub gorzej, ale od lat spontanicznie rozwijającego
się kapitalizmu – nieraz bywał definiowany jako „nienormalny”. Pozostaje oczywiście pytanie, przez jak dużą część
społeczeństwa był tak traktowany, z jakim nasileniem, w jakich okresach ze szczególnym naciskiem. Zaryzykuję
też domniemanie, że pretensje związane z uznawaną za niesprawiedliwą dystrybucją dóbr były w rozważanym
procesie tym silniejsze, że wyższego usytuowania wielu grup nie uznawano za „naturalne” (inaczej niż najczęściej
na Zachodzie). Charakterystyczne, że w mniejszym stopniu kwestionowano pozycję dyrektorów zakładów niż sekretarzy PZPR (s. 67, Rychard). To, że każda fabryka ma dyrektora, uznawano zapewne za naturalne, a to, czy jest
on lepszy, czy gorszy, było zupełnie inną sprawą.
***
W zakończeniu recenzji można wobec omawianej książki zadać fundamentalne pytanie: co nowego ona wnosi?
Odpowiedź jest oczywiście subiektywna, a z braku czasu (i umiejętności) nie zdołałem przeprowadzić badań opinii
opartych na reprezentatywnej próbie zainteresowanych historyków i socjologów. Uznam się więc sam za taką
próbę, choć brak możliwości policzenia moich opinii, opracowania współczynników ich wewnętrznej zgodności
itd. zmniejszy wagę moich poglądów (sic!). Za wielki wkład autorów uważam dostarczenie całościowego obrazu
badanego zjawiska, zarówno w wymiarze treści, jak chronologii. Ta książka pozostanie na długo dziełem referencyjnym. Nie jest dziwne jednak, że niektóre wnioski, choć uzyskane bardzo przemyślnymi metodami, zdają się
potwierdzać opinie zdroworozsądkowe bądź uzyskane metodami innymi, w tym mniej precyzyjnymi. Wrażenie
takie nasuwa mi się na przykład wobec następujących wniosków:
− egalitarystyczne postawy robotników, a mniej egalitarystyczne specjalistów z wyższym wykształceniem, rolników i techników (s. 202, Kolarska-Bobińska);
− nadreprezentacja osób starszego pokolenia, funkcyjnych oraz członków PZPR w związkach zawodowych
tworzonych w latach osiemdziesiątych;
− współzależność bojkotu referendum z 1987 r. z solidarnościowym rodowodem potencjalnych uczestników
(s. 124–125, 129, Adamski);
− Kościół jako instytucja z innego porządku – i to do tego stopnia, że „pytania o publiczną rolę Kościoła
wykazują bardzo nikłe związki z innymi pytaniami politycznymi” (s. 215, Rychard);
− przynależność do PZPR, związków branżowych czy nowych związków jako wiążąca się z akceptacją postulatu umocnienia, a przynajmniej utrzymania władzy tej partii (odniesione do 1988 r., s. 219, Rychard; s. 295,
Adamski za Rychardem);
− postulat legalizacji opozycji jako silniej popierany przez osoby z wyższym wykształceniem (s. 220, Rychard);
− kryteria merytoryczne zaznaczają się jako ważniejsze w przyznawaniu wysokiego prestiżu ludziom pracy
umysłowej, zaś kryteria wartościowania ideologiczno-politycznego jako uznawane za ważniejsze przy ocenie
prestiżu ludzi władzy i ludzi interesu (s. 251, Adamski). Przynajmniej w odniesieniu do pracowników umysłowych i do ludzi władzy to nie zaskakuje ani w odniesieniu do PRL, ani do czasów dzisiejszych;
− profil jednostki skłonnej do autorytaryzmu i jego współwystępowanie z myśleniem konserwatywnym oraz
rygoryzmem prawnym (s. 273, Koralewicz) nie zaskakuje. Nie dziwi też, że „bardziej autorytarne są osoby
niżej wykształcone, zamieszkujące na wsi, starsze wiekiem, należące do partii lub nowych związków zawodowych, nie będące członkami Solidarności, a zrzeszone w związkach branżowych” (s. 281, Koralewicz).
Prawda, że wszystkie te obserwacje jako udowodnione w badaniu stają się ważniejsze niż jako zdroworozsądkowe.
Nadto mogą być przyjemne – jak na przykład płynące z różnych fragmentów wywodów wnioski czy wrażenie, że
dobór członków Solidarności był doborem in plus z punktu widzenia rozlicznych kryteriów.
Wyczytałem też w recenzowanym dziele wnioski, które przynajmniej dla mnie były nowe:
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− charakterystykę społecznych korelatów nielegitymizowania przywilejów w PRL, także szkoły, jaką była w
tym zakresie przynależność do Solidarności (s. 162–164, Wnuk-Lipiński) – choć żałuję, że w ich analizie nie
wzięto pod uwagę także doświadczeń dawniejszych i głęboko zakodowanych schematów myślenia;
− ciekawa była dla mnie obserwacja o instrumentalnym charakterze haseł egalitarystycznych („W warunkach
drastycznego ograniczenia praw rynku podstawowym instrumentem dystrybucji dóbr stały się decyzje systemu politycznego. Posługiwały się one kryteriami, które postrzegane były jako niesprawiedliwe, bo różnicujące ludzi według innych względów niż merytoryczne. Wiele osób kwestionowało różnice, bo tworzyły je
państwowe i partyjne mechanizmy podziału. Dążenie do egalitaryzmu stanowiło więc formę obrony przed
stosowaniem pozamerytorycznych kryteriów oceny i nagradzania pracy. Mogło ono jednocześnie wyrażać
akceptację dla istnienia takich różnic, które byłyby dokonywane według kryteriów uznawanych za sprawiedliwe” (s. 189, Kolarska-Bobińska);
− jako ciekawe odebrałem uwagi o zmianach liczbowych zwolenników autorytaryzmu – w kierunku pewnego
zmniejszenia z biegiem lat, zwłaszcza zmniejszenia procentu osób gotowych do bezkrytycznego posłuszeństwa wobec zwierzchników, czemu niestety towarzyszył jednak wzrost autorytarnego myślenia o dzieciach
(s. 274, Koralewicz);
− bardzo ciekawa była dla mnie uwaga o roli przynależności i działania w Solidarności dla osób z niższym
wykształceniem w zmniejszeniu ich skłonności do autorytaryzmu (s. 281, Koralewicz). Dotyczy to robotników, wśród których w gronie działających w Solidarności nastąpił też wzrost pewności siebie. Był to proces
odmienny od zachodzącego wśród inteligencji („wśród inteligencji uwikłanie w sytuację konfliktu łączy się
z wyraźnym poczuciem bezsilności i niepokoju, co równocześnie powoduje relatywny wzrost poziomu autorytaryzmu w tej grupie społecznej” (296, Adamski za Koralewicz);
− za ważną uważam parokrotnie pojawiającą się w książce obserwację, że Solidarność była pozytywną szkołą
dla wielu z nas. Dziś nie odgrywa ona porównywalnej roli. Niemniej jednak zaliczenie bądź nie (choćby ze
względu na datę urodzenia) tamtego doświadczenia wciąż w jakimś stopniu waży na postawach ludzi.
W ustaleniach autorów zaskakuje wprawdzie „bardzo wyraźny spadek tendencji do postrzegania społeczeństwa
polskiego jako skonfliktowanego” (s. 433, Zagórski), ale nie zaskakuje, że w roku 2000 „konflikt pomiędzy nosicielami tradycji Solidarności a »postkomunistami« postrzegany był jako bardzo silny przez prawie połowę Polaków,
podobnie jak konflikt pomiędzy lewicą a prawicą” (s. 433, Zagórski). Ciekawe, że obecnie według autorów „różnice
faz cyklu życia mają większe znaczenie dla sytuacji materialnej Polaków niż różnice doświadczeń historycznych”
(s. 476, Staszyńska). Czy znaczyłoby to, że pewna epoka jest zakończona?
Autorzy zastanawiają się, jakie grupy wiekowe stały się beneficjentami przemian. Otóż najlepiej wychodzą na
niej młodzi, którzy „dorosłość osiągnęli już po zmianie ustroju, w czasie postępujących przemian ustroju politycznego i ekonomicznego oraz konsolidacji nowego systemu” (s. 445, Zagórski) – ale też wszyscy nie wychodzimy źle
(s. 461, Staszyńska). Muszę powiedzieć, że ucieszyłem się, gdy przeczytałem tę opinię; jest mi teraz zdecydowanie
milej funkcjonować w otaczającym świecie. Nie zadam już pytania, czy wszystkie szanse wykorzystano w przemianie. Powiedzmy sobie zresztą, że tak nigdy nie jest. Nie wspomnę też, że stwierdzone obcinanie wydatków na
wypoczynek i kulturę przez ludzi w sytuacjach awaryjnych, przy zasadniczym dawaniu sobie rady w kwestii żywności (s. 465, Staszyńska), chyba potwierdza, iż społeczeństwo jest wciąż relatywnie ubogie (duża rola wydatków
na wyżywienie, mała nadwyżka). Może jednak, jeśli autorzy poprowadzą swe badania przez kolejne trzydzieści lat,
uzyskają obraz, w myśl którego ludziom będzie już starczać zarówno na chleb, jak na igrzyska. Oby!
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Gdańscy niepokorni
Leszek Biernacki, Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980
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Leszek Biernacki, współautor ważnego tekstu o Regionie Gdańskim NSZZ Solidarność1, tym razem wziął na
warsztat wcześniejszy okres dziejów opozycji w Trójmieście. Tytuł książki może sugerować, że będzie ona opisywała głównie aktywność studentów. Istotnie, w narracji dominuje działalność Studenckiego Komitetu Solidarności
i Ruchu Młodej Polski, ale autor umieszcza ją w bardzo szerokim kontekście, opisuje zależności między różnymi
środowiskami niezależnymi, rysując panoramę trójmiejskiej opozycji w latach 1976–1980. Nie ogranicza się przy
tym do kręgów ściśle opozycyjnych, takich które jawnie przeciwstawiały się władzy. Przedstawia również inne środowiska, które w taki czy inny sposób kontestowały system. Dzięki temu czytelnik może dowiedzieć się więcej o
Stowarzyszeniu Przyjaciół ONZ, hippisach czy nawet kibicach Lechii Gdańsk.
W tym kontekście należy wspomnieć o bardzo interesującym opisie kulturalnej aktywności studentów. Autor
wymienia bardzo różne jej aspekty: teatry, kluby filmowe, muzykę, poezję… Wyłania się oraz środowiska prężnego
i twórczego. Naturalnie, tylko część studentów interesowała się tego typu działalnością, a jeszcze mniejsza była w
nią bezpośrednio zaangażowana. Przedstawiony jednak przez Leszka Biernackiego obraz każe jeszcze raz zastanowić się, czy środowisko studenckie przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było rzeczywiście tak apatyczne i bierne, jak zwykło się przyjmować.
Biorąc do ręki książkę Leszka Biernackiego, czytelnik może mieć wrażenie, że trzyma przede wszystkim publikację starannie opracowaną pod względem edytorskim i graficznym. Imponujący materiał zdjęciowy powoduje, że
pozycja ma wiele cech albumu. Fotografie w interesujący sposób uzupełniają narrację. Widzimy na nich nie tylko
bohaterów książki, ale i sceny z życia codziennego, które pozwalają młodszym czytelnikom nabrać wyobrażenia o
rzeczywistości lat siedemdziesiątych, w której przyszło żyć i działać opozycjonistom. Niektóre zdjęcia mają charakter unikatowy, autorem większości z nich jest Leszek Biernacki. Trzeba przyznać, że potrafił uchwycić ważne
momenty nie tylko z życia gdańskiej opozycji, ale – co już dzisiaj można ocenić – też z historii Polski. Na materiał
ilustracyjny składają się także gazetki i ulotki, których treść również może być dobrym uzupełnieniem głównego
toku narracji.
Mankamentem, jaki można podnieść, jest brak odpowiednich odsyłaczy w tekście. Autor opisuje dokument,
który załączony jest jako odrębna ilustracja, ale nie wskazuje, gdzie w książce można go odszukać. Pewne wątpliwości budzi też krótki rozdział Czekając na cud. Została w nim zachwiana równowaga między ilością treścią i ilustracji: składa się na niego niecałe pół strony tekstu i cztery strony samych fotografii. W rezultacie w tym akurat
miejscu książka zdecydowanie bardziej przypomina album niż naukową monografię. Dodać jeszcze trzeba, że poświęcenie odrębnego rozdziału wizycie uzdrowiciela w Sopocie nie jest chyba do końca właściwe, biorąc pod uwagę
tematykę książki.
L. Biernacki, A. Kazański, NSZZ „Solidarność” Region Gdański [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 3: Polska północna, red. Ł. Kamiński, G.
Waligóra, Warszawa 2010.
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Praca Leszka Biernackiego to przede wszystkim obszerny, faktograficzny opis działalności gdańskiej, a właściwiej trójmiejskiej opozycji studenckiej. Ma ona w gruncie rzeczy charakter pionierski, badacze dotąd, jeśli zajmowali
się tym tematem, skupiali się przede wszystkim na Ruchu Młodej Polski. Brakowało bardziej kompleksowego ujęcia
problemu opozycyjnej działalności studentów. Mam tu na myśli przede wszystkim zagadnienia związane z genezą
i działalnością SKS, które do tej pory nie znalazły dostatecznego odbicia w literaturze. Leszek Biernacki nadrabia
te zaległości, wprowadzając jednocześnie do obiegu naukowego wiele nowych ustaleń.
Autor zdecydował się przedstawić opisywane przez siebie wydarzenia w układzie chronologicznym. Czasem
wprowadza rozdziały o charakterze problemowym, nie burzy to jednak przyjętego porządku. Niekiedy odczuwalny
jest brak krótkich podsumowań, np. poszczególnych okresów działalności młodej opozycji. Mogłoby to ułatwić
odbiór książki, tym bardziej że przedstawia ona bardzo dużą liczbę faktów. Nie oznacza to jednak, że autor nie
poradził sobie z natłokiem informacji; w gruncie rzeczy sprawnie prowadzi czytelnika przez meandry działalności
gdańskiej opozycji. Można tylko żałować, że nie zdecydował się na całościowe podsumowanie wyników swoich
badań i wypływających z nich wniosków.
Wobec stosunkowo skromnego stanu badań autor stanął przed koniecznością przeprowadzenia szerokiej kwerendy archiwalnej i wywołania wielu relacji. Leszek Biernacki wykorzystał materiały archiwalne o różnej proweniencji. Pewne zastrzeżenia może jednak budzić brak kwerendy w innych poza Uniwersytetem Gdańskim archiwach uczelnianych. Podobnie jest w przypadku gdańskiego Archiwum Państwowego – Biernacki przejrzał jedynie
akta Komitetu Uczelnianego PZPR UG, nie uwzględnił dokumentów partyjnych z pozostałych uczelni ani też
wytworzonych przez KW PZPR w Gdańsku.
Udało mu się natomiast zebrać dużą liczbę relacji, które obficie wykorzystał w tekście. Nie tylko pomagają mu
w odtworzeniu biegu zdarzeń, ale powodują również – często przez swój anegdotyczny charakter – że książka jest
żywsza i ciekawsza, daleko jej do wyliczanki suchych faktów. Można jednak się zastanawiać, czy miejscami opowieści bohaterów wydarzeń zanadto nie dominują w narracji. Książka przypomina wtedy bardziej wydawnictwo popularnonaukowe czy wspomnieniowe niż pracę naukową. Wrażenie to pogłębia wyczuwalny momentami brak krytycznego podejścia do tego rodzaju źródeł. I tak autor bez żadnego komentarza przywołuje relację, w której Bogdan Borusewicz mówi: „Czuliśmy już jednak, że mamy wpływ na społeczeństwo. Na przykład po naszym wezwaniu do bojkotu wyborów w lutym 1980 r. frekwencja w Gdańsku była o kilka procent niższa niż w reszcie kraju”
(s. 323). Trzeba przede wszystkim zauważyć, że akcja bojkotu wyborów prowadzona była w całym kraju (objęła
przede wszystkim duże miasta), a nie tylko w Gdańsku. Poza tym wniosek, że to akcja opozycji przyczyniła się do
niższej frekwencji, należy uznać za zbyt daleko idący. Przyczyny braku udziału w akcie wyborczym mogły być
bardzo różne, mógł o tym decydować wszechogarniający kryzys, który rodził frustrację i zniechęcenie, lub też
mniejszy strach przed ewentualnymi represjami. Należy w końcu zwrócić uwagę na to, że Leszek Biernacki sam
był zaangażowany w wydarzenia opisywane w książce, a z częścią rozmówców łączą go osobiste relacje (czego nie
ukrywa, używając zdrobnień imion). Na pewno utrudniło mu to krytyczne i bezstronne podejście do opisywanych
bohaterów oraz ich wspomnień.
W przypisach uderza momentami brak ważnej literatury przedmiotu. Przy opisywaniu aktywności związanej z
uczestnictwem w ROPCiO brakuje odwołania się do fundamentalnej pracy na ten temat Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1980 Grzegorza Waligóry (autor tylko raz powołuje się na tę publikację). Podobny zarzut
można podnieść w stosunku do fragmentów poświęconych RMP, a szczególnie jego ideologii. Trudno znaleźć
bowiem odwołania do ważnej książki Tomasza Sikorskiego O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1980). Tego typu przykładów można by podać jeszcze kilka. Jednym z nich jest
sposób podejścia do dorobku Krzysztofa Kosińskiego. Leszek Biernacki, opisując kwestię alkoholizmu, nie sięga
do podstawowej książki Kosińskiego Historia pijaństwa w czasach PRL, a jedynie do jego referatu Z historii pijaństwa w
czasach PRL zamieszczonego w Internecie. Zakres wykorzystanej literatury może budzić więc niedosyt, tym bardziej że autor dużo częściej sięga do publicystyki.
Jedną z rzeczy, które rzucają się w oczy, jest brak wstępu, z którego czytelnik mógłby się dowiedzieć, co konkretnie jest przedmiotem badań autora, do jakich źródeł udało mu się dotrzeć lub nie, w końcu – jaką konwencję
ma praca i jakie są zamierzenia autora. Brakuje również chociażby informacji, według jakich kryteriów tworzone
były biogramy osób pojawiających się w pracy. Część z nich ma swoje notki biograficzne, ale inni nie. Wydaje się,
że podstawowym wyznacznikiem dla autora była kwestia działalności niezależnej, ale i tu brakuje konsekwencji:
biogramu np. nie ma Lech Raczak (współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia), można natomiast znaleźć informacje
biograficzne o osobach spoza opozycji. Notki te nie są skonstruowane według jednolitego schematu, niektóre
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życiorysy urywają się na 1981 lub 1989 r., a jeszcze inne sięgają czasów współczesnych. Autor włożył jednak duży
trud w tworzenie biogramów i te, które zamieścił w książce, dają sposobność poszerzenia wiedzy czytelnika o
działaczach opozycyjnych, a także umieszczenia ich sylwetek w szerszym kontekście historycznym.
Biernackiemu zdarzają się również drobne potknięcia faktograficzne. Pisze np., że Stanisław Kruszyński został
aresztowany za to, że w liście do brata zmyślił, iż jest członkiem organizacji opozycyjnej (s. 23). Jest to błąd lub co
najmniej brak precyzji. Kruszyński pisał, że trzeba zmienić ustrój, ale nic nie pisał o organizacji. Należy też dodać,
że Kruszyński został oskarżony o rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat PRL, a nie o członkostwo
czy działalność w nielegalnej organizacji. Błędne jest stwierdzenie Biernackiego, że w maju 1977 r. członkowie i
sympatycy KOR byli represyjnie powoływani na ćwiczenia wojskowe (s. 67). Nieprawdą jest też, że „na tle kłótni i
nieporozumień między ugrupowaniami opozycyjnymi w kraju sytuacja na Wybrzeżu była wyjątkowa” (s. 12). Podobnie rzecz się miała we Wrocławiu, gdzie istniała współpraca międzyśrodowiskowa, a jej „instytucjonalną” emanacją była Rada Jedności.
Po lekturze książki odnosi się wrażenie, że jej autor nie był do końca zdecydowany, jaką formułę ma obrać: czy
ma to być publikacja popularnonaukowa z dużą liczbą wspomnień, album czy też monografia naukowa. W rezultacie jest ona czymś pomiędzy i nie do końca spełnia wszystkie wymogi, jakie stawia się pracom naukowym. Nie
przekreśla to jednak faktograficznej wartości książki, nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z pozycją ważną,
szczególnie istotną dla odtworzenia niezależnej aktywności studentów pod koniec lat siedemdziesiątych. Dzięki
Leszkowi Biernackiemu kolejny znaczący ośrodek akademicki (po Krakowie, Lublinie i Wrocławiu) doczekał się
szerszego opracowania na ten temat. Przybliża ono historyków do całościowego zrekonstruowania działalności
opozycji studenckiej w Polsce w latach 1976–1980.
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Nadal mam przed oczami scenę, której świadkiem byłem kilkakrotnie przed wielu laty. 28 października, dzień
święta państwowego Republiki Czeskiej. Wczesny wieczór. Coroczna uroczystość wręczenia przez prezydenta
Václava Havla najwyższych odznaczeń państwowych grupie zasłużonych Czechów i obcokrajowców. Sala Władysławowska, jedno z największych i najpiękniejszych pomieszczeń Praskiego Zamku, ze sklepieniem wspartym na
ożebrowaniu w kształcie łukowatych liści, świadectwem kunsztu szesnastowiecznego budowniczego Benedikta
Rieda. W tej ogromnej przestrzeni – rzędy krzeseł z szerokim przejściem pozostawionym przez środek sali, od
pary drzwi w jednym krańcu ku wzniesionemu po przeciwległej stronie podium z mównicą i kilkudziesięcioma
fotelami. Słychać gwar głosów kilkuset gości i uczestników uroczystości. Zajęli już swe miejsca. Grono odznaczanych, członkowie rządu, posłowie i senatorowie, hierarchowie kościołów, korpus dyplomatyczny, luminarze nauki,
kultury i świata mediów. O dziewiętnastej szum rozmów milknie, od strony drzwi słychać poruszenie, wszyscy
wstają z miejsc. Środkiem sali uroczyście kroczą poczty sztandarowe z dwiema flagami. Z tą państwową, białoczerwoną z niebieskim klinem, który dodano niegdyś, by symbolicznie reprezentował jedność Słowacji i ziem Królestwa Czeskiego, i z drugą, przynależną prezydentowi, z godłem Republiki i historycznym hasłem: Prawda zwycięży! Po chwili orkiestra w granatowych mundurach straży zamkowej zaczyna grać fanfarę z Libuszy, opery Bedřicha Smetany, tę samą, która od roku 1918 towarzyszy przybyciu głowy państwa, najpierw czechosłowackiego, a
potem czeskiego. Zaczynają unisono trąbki, po chwili motyw melodii triumfalnie powtarzają rogi. I wówczas w
drzwiach sali pojawia się Václav Havel. Niewysoki, z nieodłączną białą poszetką w kieszonce ciemnego garnituru,
idzie niespiesznie przez szpaler po obu stronach przejścia w kierunku podium, gdzie za chwilę wygłosi przemówienie oraz odznaczy uhonorowanych. Fanfara brzmi dostojnie, nie skłania do szybszych kroków. Wydaje się, że
prezydent uśmiecha się lekko, niemal niedostrzegalnie – ale czy to nie naddatek mojej wyobraźni? Nie mogę się
oprzeć wrażeniu – jak wiem, podziela go wielu obecnych – że w Sali Władysławowskiej, wypełnionej majestatyczną
muzyką Smetany i tłumem zastygłych obserwatorów, z jedną jedyną postacią w ruchu, odgrywa się nie tylko ceremonialny akt państwowy, ale również niezwykły, pełen dostojeństwa spektakl, którego prezydent Havel jest jednocześnie dramaturgiem, reżyserem i głównym aktorem.
Obraz czeskiego przywódcy, w którego życiu teatr i polityka splotły się w nierozerwalny sposób, stanął mi żywo
w pamięci, gdy siadłem do wydanej niedawno biografii Václava Havla pióra Aleksandra Kaczorowskiego. Havel.
Zemsta bezsilnych to pasjonująca lektura, szczególnie w swych początkowych i środkowych fragmentach. Kaczorowski otacza czeskiego prezydenta widocznym podziwem, ale wartko napisana, pełna anegdot i mało znanych szczegółów książka nie jest w najmniejszym stopniu hagiografią. Wręcz przeciwnie, Havel jest w niej ukazany w sposób
bardzo ludzki, jako osobowość pełna talentów, zdolności i wrażliwości na sytuację bliźnich – a zarazem postać
ulegająca ambicjom, złudzeniom, kierująca się splątanymi motywacjami. Czytelnik dostaje do ręki barwną opowieść
o losach człowieka, który spędził dzieciństwo i wczesną młodość w komfortowych warunkach, dorastając w zamożnej burżuazyjnej rodzinie, potem przez ponad dekadę, już naznaczony piętnem „niesłusznego pochodzenia
społecznego”, poświęcił się niemal bez reszty twórczości artystycznej, by następnie, nie zdradzając pisarstwa, od-
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dać się kolejnej pasji – polityce (używając określenia Kaczorowskiego: „antypolityce”), przez z górą dwa dziesięciolecia oznaczającej dla niego represje służby bezpieczeństwa, a przez następne lat dwanaście – godność głowy
państwa.
Przy czym Zemsta bezsilnych to nie tylko rzecz o Václavie Havlu. To także bogate kompendium wiedzy o dwudziestowiecznej Czechosłowacji, o postaciach znaczących dla czeskiej i słowackiej polityki, kultury i sztuki, o procesach społecznych przeobrażających życie obywateli Republiki i o procesach sądowych znaczących historię kraju
naszych sąsiadów od końca lat pięćdziesiątych po koniec lat osiemdziesiątych. W pierwszych dwóch częściach
książki czytelnik znajdzie zarówno fascynującą opowieść o narodzinach czeskiej kinematografii czy powstaniu
obuwniczego imperium Tomaša Bat’y, jak i opis życia wiejskiej posiadłości zamożnej praskiej rodziny. Obraz sytuacji panującej w Protektoracie Czech i Moraw oraz powojennych represji komunistycznych wobec „wrogów klasowych”. Barwną panoramę praskiego środowiska literackiego i teatralnego lata sześćdziesiątych i opis zażartych
sporów o taktykę walki o wolność wypowiedzi artystycznej w tym okresie.
W kolejnych rozdziałach Kaczorowski prezentuje losy swego bohatera w okresie praskiej wiosny, podczas sierpniowej interwencji państw Układu Warszawskiego i miesięcy oznaczających początek husakowskiej „normalizacji”.
Tu m.in. przedstawiona jest argumentacja głośnej polemiki Havla z Milanem Kunderą o naturze „czeskiego losu”.
Tej dyskusji na temat postaw politycznych po załamaniu się złudzeń roku 1968 poświęca Kaczorowski bardzo
wiele miejsca – i to w pełni zrozumiałe. Przypomina w ten sposób jeden z najważniejszych środkowoeuropejskich
sporów ideowych owych lat, konfrontację dwóch wyrazistych poglądów należącą do kanonu rozważań o drogach
rozwoju społeczeństw w naszej części kontynentu.
„Do końca 1971 roku niemal wszyscy liczący się pisarze zniknęli z oficjalnego życia literackiego – pisze Kaczorowski. – Gdy zachodni wydawcy zwracali się do oficjalnych instytucji o zgodę na wydanie dzieł najbardziej znanych za granicą czeskich autorów, takich jak Havel, Kundera czy Hrabal, często dowiadywali się ku swemu zdumieniu, że tacy twórcy nie istnieją. »Jak to nie istnieją?« – dziwili się. »Nie ma ich na liście nowego Związku Pisarzy«.
»A co ze starym związkiem?« – dopytywali. »Stary związek jest w likwidacji« – brzmiała odpowiedź”. Rozpoczynająca się w ten sposób partia książki poświęcona okresowi po stłumieniu praskiej wiosny zasługuje moim zdaniem
na szczególną uwagę. Oczywiście, podstawowa narracja książki nadal koncentruje się na przypadkach samego bohatera biografii. Kaczorowski pisze o kryzysie twórczym trapiącym Havla w początkach lat siedemdziesiątych,
przypomina okoliczności sławnego zatrudnienia pisarza w trutnovskim browarze i karierę, jaką zrobiły napisane
wkrótce potem jednoaktowe moralitety Audiencja, Wernisaż i Protest, odkrywa także przed czytelnikami źródła fascynacji Havla undergroundem i przedstawia czołowe postaci tego środowiska. Zarazem jednak bardziej wyrazisty
niż we wcześniejszych fragmentach Zemsty bezsilnych staje się kontekst, jaki dla pracy, twórczości i działań Havla
tworzy ówczesna atmosfera społeczna i polityczna Czechosłowacji. Na skutek masowych czystek we wszystkich
instytucjach życia publicznego, pod presją aparatu propagandy i po emigracji kilkuset tysięcy obywateli sytuacja
wewnętrzna w kraju znalazła się w początkach lat siedemdziesiątych w pełni pod kontrolą kierownictwa partii.
Kaczorowski nie rozwija szerzej wątku „normalizacji” życia czternastoipółmilionowego kraju, pisze jednak wystarczająco dużo, by uświadomić czytelnikowi dramatyczny rozdźwięk między postawą Havla i bardzo nielicznej
grupy intelektualistów, artystów i działaczy politycznych protestujących przeciwko łamaniu przez reżim norm
demokracji a pozycją zdecydowanej większości społeczeństwa czechosłowackiego, godzącego się na „przywrócenie porządku”.
Ten rozziew stanie się jeszcze bardziej widoczny po roku 1977, po powstaniu Karty 77, inicjatywy, w której
Václav Havel odegrał jedną z czołowych ról. Kaczorowski m.in. zwięźle omawia cele, jakie stawiali przed sobą
sygnatariusze ruchu, oraz informuje o represjach, jakie dotknęły środowisko „chartystów”. Niektórym postaciom
z tego grona – prof. Janowi Patočce, Jiřímu Hájkowi, Pavlowi Kohoutowi, Václavovi Bendzie czy Rudofovi Battěkowi autor poświęca więcej uwagi, słusznie przyjmując, że o postawach i losach najważniejszych czechosłowackich dysydentów warto polskiemu czytelnikowi podać dodatkowe informacje. Być może prezentacja czołowych
przedstawicieli opozycji współpracujących z Havlem mogłaby być jeszcze szersza. Biorąc pod uwagę czecho- czy
wręcz pragocentryzm Karty 77, dodałbym przynajmniej wzmiankę o jednym z nielicznych słowackich sygnatariuszy, Miroslavie Kusým. W opowieści Kaczorowskiego o losach bohatera książki w tym okresie szczególnie dramatyczne wrażenie robi relacja o stanie psychicznym Havla aresztowanego jako rzecznik Karty i po raz pierwszy w
życiu na wiele miesięcy pozbawionego wolności.
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Ważne miejsce w narracji tej partii biografii zajmuje kwestia „niepolitycznej polityki”, kluczowa dla opisu całej
późniejszej działalności publicznej Havla. Obszernego omówienia doczekały się także najsławniejszy esej polityczny w karierze przyszłego prezydenta – tekst Siła bezsilnych oraz tom listów do żony Olgi, pisanych podczas
kolejnego uwięzienia w latach 1979–1983. Wiedza i erudycja Kaczorowskiego pozwalają mu na naprawdę ciekawe
i wnikliwe interpretacje publicystyki bohatera biografii, choć nie z każdym poglądem autora Zemsty bezsilnych
łatwo się zgodzić. Komentując np. ówczesne wypowiedzi Havla o jego wrażliwości na kwestie socjalne jako
skutku dorastania w dobrych warunkach materialnych, Kaczorowski formułuje opinię o, powiedzmy, nieco narcystycznej naturze tych uwag. Nie mam poczucia, że ten pogląd znajdujące wystarczające oparcie w faktach –
ale może się mylę.
W oryginalnym miejscu stawia Kaczorowski cezurę zamykającą rozpoczęty w roku 1977. fragment biografii
swego bohatera. Wszyscy bez wyjątku badacze i komentatorzy dostrzegają punkt zwrotny w życiu i działalności
Havla w końcowych tygodniach 1989 roku, w okresie aksamitnej rewolucji. To czas przełomu politycznego w kraju
naszych sąsiadów, otwarty masowymi demonstracjami 17 listopada, powstaniem Forum Obywatelskiego w Pradze
i Społeczeństwa Przeciwko Przemocy w Bratysławie, odsunięciem komunistów od władzy, utworzeniem nowego
rządu wspieranego przez dotychczasową opozycję i wreszcie wyborem Havla na prezydenta Czechosłowacji 29
grudnia 1989 roku. Tymczasem obszerna część Zemsty bezsilnych, zatytułowana Antypolityka i rozpoczęta opisem
powstania Karty w roku 1977, kończy się u Kaczorowskiego dopiero decyzją o rozpadzie państwa i rezygnacją
Václava Havla z jego funkcji w lipcu 1992 roku. Tak jakby pierwsza prezydentura jakąś swą specyficzną cechą
bliższa była „antypolitycznym” działaniom z czasów walki z komunizmem niż regułom urzędowania głowy państwa podczas dwóch kadencji w latach 1993–2003. To stwierdzenie śmiałe i rzecz jasna dyskusyjne. O tym, co
działo się z obywatelem Havlem w drugiej połowie 1992 roku, nie ma w Zemście bezsilnych ani słowa.
Rytm gęstej narracji Kaczorowskiego zmienia się, niestety, w końcowych partiach książki, które są moim zdaniem najsłabszym fragmentem biografii. Można odnieść wrażenie, że autor przypomina ostatnie dwadzieścia lat
życia i działalności swego bohatera, kierując się wezwaniem „tylko krótko, proszę” – czyli tytułem, który Václav
Havel nadał swej późnej, opublikowanej w 2006 r. książce. Czas w końcowych rozdziałach Zemsty bezsilnych przyspiesza. Coraz rzadsze są odniesienia do faktów (gdzie ukochane „dziecko” Havla z owych lat, coroczne Forum
2000?), coraz dłuższe cytaty z wystąpień prezydenta czy jego politycznych przyjaciół i adwersarzy. A szkoda, bo to
przecież okres, w którym Havel pada ofiarą procesu zużywania się autorytetów, znanego pod wszystkimi szerokościami geograficznymi.
Czemu człowiek, który w roku 1989 był symbolem odzyskanej wolności, politykiem cieszącym się wielkim
poważaniem, powszechnie uznawanym (choć, mam pewne podejrzenia, wcale nie powszechnie rozumianym) za
strażnika standardów działania w sprawach publicznych, stał się w drugiej połowie swej prezydentury postacią
obrzucaną przez znaczne grono rodaków najgorszymi oskarżeniami? Co ten atak oznaczał dla Havla, osoby o
wielkiej wrażliwości, i jak wpływał na jego działalność? I czemu trwa po dziś dzień? Wszystkim hołubiącym pamięć
po zmarłym prezydencie odradzam lekturę czeskiego internetu… Kaczorowski stara się wskazać źródła tej niechęci, przypominając nie tylko błędy polityczne Havla (tu wymienia m.in. jego stosunek do prywatyzacji oraz
wsparcie dla interwencji wojskowych NATO w Jugosławii i Stanów Zjednoczonych w Iraku), ale także kontrowersje, jakie wzbudzało życie osobiste głowy państwa. Przyznam jednak, że podczas lektury pośpiesznie pisanych,
końcowych rozdziałów Zemsty bezsilnych odczuwam niedosyt refleksji na temat przyczyn tak wielu krytycznych ocen
czeskiego prezydenta. I na wiele pytań dotyczących tego okresu życia bohatera biografii nie znajduję odpowiedzi.
Ostatnie strony swej książki poświęca Kaczorowski wieściom o związku Havla z kolejną partnerką, które przez
jakiś czas stanowiły pożywkę bulwaru. Pozwoli Autor, że ograniczę się do stwierdzenia, że wydaje mi się to niefortunną kropką stawianą za życiem tak niezwykłym.
Moja orientacja dotycząca życia, twórczości i poglądów Havla jest nieporównanie skromniejsza od ogromnej
wiedzy, jaką na temat swego bohatera dysponuje Aleksander Kaczorowski. Starając się z recenzencką solidnością
czytać Zemstę bezsilnych także pod kątem zgodności faktograficznej, nie potrafię wskazać w tej dziedzinie żadnych
niedostatków. Jedna może tylko uwaga, raczej tytułem uzupełnienia niż sprostowania. Dotyczy głośnego procesu
członków Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS), inicjatywy zrodzonej w łonie Karty 77,
mającej za cel dokumentowanie i rozpowszechnianie wiadomości o represjach władz wobec sygnatariuszy ruchu.
Havel należał do inicjatorów Komitetu. W maju 1979 roku jedenaścioro działaczy VONS zostało aresztowanych.
Podczas rozprawy, która odbyła się w siedem miesięcy później, w październiku 1978 roku, sześć osób skazano.
Havel dostał cztery i pół roku więzienia, Petr Uhl pięć lat, Václav Benda cztery, Jiří Dienstbier i Otta Bednařová
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po trzy lata, a Dana Němcová dwa lata w zawieszeniu. „Pozostałych oskarżonych zwolniono” – kwituje finał
procesu Kaczorowski. Szkoda, że rezygnuje z podania ich nazwisk. Wśród aresztowanych, sądzonych i wypuszczonych na wolność, ale wcale nie uniewinnionych działaczy VONS znalazł się ks. Václav Malý, jeden z nielicznych
duchownych wśród sygnatariuszy Karty, dziś piastujący godność biskupa pomocniczego praskiego. Czytelnicy dopatrzą się, że jego osoba zostaje przywołana w ostatnim akapicie Zemsty bezsilnych.
Chciałbym, by książka Kaczorowskiego mimo niedosytu, jaki wywołuje, znalazła w Polsce jak najliczniejszych
odbiorców. Po jej lekturze łatwiej jest zrozumieć, na czym polegała czeska troska o prawa człowieka, symbolizowana przez Václava Havla, która – w opinii Edwarda Lucasa wygłoszonej niedawno na łamach „The Economist”
– stała się obecnie postawą pozbawioną wszelkiego znaczenia (shrivelled to insignificance). Nie jestem z różnych powodów właściwą osobą do komentowania wypowiedzi brytyjskiego publicysty, wybitnego znawcy problematyki
środkowoeuropejskiej. Ale czytelnicy Zemsty bezsilnych – powinni, jak najbardziej.
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Dzieje Solidarności – niezależnego ruchu rewindykacji praw obywatelskich i narodowych oraz związku zawodowego – doczekały się już niezliczonej ilości prac przyczynkarskich, nieco mniej prac syntetycznych, dotyczących
działalności ruchu (związku) tak w skali ogólnopolskiej, jak regionalnej. O fenomenie Solidarności pisali historycy
(co wydaje się oczywiste), socjolodzy, politolodzy, literaturoznawcy. Patrzyli na ten fenomen z różnej perspektywy,
szukając odmiennych punktów odniesienia.
Recenzowana monografia mieści się w popularnym w ostatnich latach nurcie badań metodą oral history. Oral
history może stanowić metodę budzącą kontrowersje, a nawet niechęć badaczy. Jest ona bardzo stara, moglibyśmy
powiedzieć, że tak stara jak pierwsze próby jakichkolwiek przekazów historycznych. Już Herodot, opisując wojny
perskie, sięgnął po relacje świadków wydarzeń. Zazwyczaj oral history stosowano wówczas, gdy źródła pisane milczały. Już jednak w latach trzydziestych minionego wieku z inspiracji prof. Allana Nevinsa z Uniwersytetu Columbia
utworzono pierwszą instytucję zajmująca się gromadzeniem świadectw mówionych. Dziś na całym świecie działa
wiele podobnych instytucji, także w Polsce powstają stowarzyszenia, fundacje, placówki badawcze zajmujące się
wywoływaniem, gromadzeniem i katalogowaniem tego typu źródeł. Oral history zastosowano, badając „odcinki”
pamięci zbiorowej i indywidualnej. Okazała się nieoceniona w dokumentacji pamięci po Holocauście, w badaniach
społecznych dotyczących warstw nieuprzywilejowanych (historia kobiet, robotników), wreszcie stała się bardzo
popularna w badaniach nad kulturą masową. Sięgali po nią socjolodzy, antropolodzy kulturowi, historycy. Dzięki
tej metodzie można było rekonstruować losy nie tylko indywidualne czy zbiorowe, ale i pokoleniowe lub środowiskowe. Dało się odczytać indywidualne odczucia związane ze świadomym przeżywaniem własnego życia, z interakcją pomiędzy tym, co prywatne a tym, co publiczne.
Oczywiście pojawiały się niebezpieczeństwa, także te obiektywne. Pamięć świadków często zawodziła, niekiedy
wskutek oddalenia czasowego w pamięci pozostawało jedynie to, co było ważne dla świadka, niekoniecznie zaś
ważne dla dokumentalisty. Dochodziły do tego emocje. Czynnik emocjonalny dodawał świadectwom oral history
wiarygodności, ale i pikanterii, której oczekiwali czytelnicy książek, uczestnicy różnego rodzaju projektów. Rola
historyka w tworzeniu takiego świadectwa nie może być bierna. Powinien on umiejętnie ingerować w narrację, nie
dominować nad rozmówcą, ale kierując go na nowe tropy, współpracować z nim.
Przygotowana przez historyków ze szczecińskiego oddziału IPN publikacja pod wieloma względami jest wyjątkowa. Nie jest to tylko typowy zbiór wspomnień i relacji spisanych po latach. Wydaje się, że relacje podano do
druku bez specjalnie dużych ingerencji redakcyjnych, są one prawie surowe. Nie jest to zarzut, odwrotnie – uważam, że dobrze, iż tak właśnie się stało. Ten warsztatowy zabieg, jak sądzę celowo i świadomie zastosowany, pozwolił na ukazanie Solidarności i już mitologicznego Sierpnia ’80 przez bardzo prywatne okulary. Bohaterowie
książki mówią o tych samych wydarzeniach, zapamiętanych i ocenianych z własnej perspektywy, a jednocześnie nie
tracą szerszego horyzontu. W tej opowieści, przecież nie tylko o działalności związkowej, nicią wiążącą narrację,
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wątkiem wspólnym jest Szczecin – miejska przestrzeń, pejzaż szarej codzienności – i strajk jako punkt kulminacyjny. Oczywiście nie jest to tylko książka o Sierpniu, o związku zawodowym, o „pompatycznym” heroizmie i
„nadętym bohaterstwie”. Mamy do czynienia ze zbiorowym portretem osób – z urodzenia lub z wyboru szczecinian zaangażowanych w działalność publiczną, opozycyjną. Dostajemy mnóstwo refleksów starszych niż sama
Solidarność. Myślę o Komitecie Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji
Polski Niepodległej, Ruchu Młodej Polski czy też Wolnych Związkach Zawodowych.
Czytelnik ma sposobność spojrzenia na nieodległą historię od wewnątrz – przez lupę czasu. Może zrozumieć
kontekst epoki, ludzkie wybory, spory i dyskusje, przyjaźnie, konflikty i antagonizmy. Oral history stwarza bowiem
okazję do prywatnej wycieczki w przeszłość. Wycieczki niecodziennej i ekscytującej. Umożliwia odczytanie i zdiagnozowanie stanu świadomości ludzi dzielących się z nami swoją pamięcią o przeszłości.
Kim są bohaterowie tego interesującego dokumentu? Najogólniej można powiedzieć, że to ludzie Solidarności,
bohaterowie przez duże „B” i ludzie mniej znani, którzy w wolnej Polsce nie tak często zabierali głos w sprawach
publicznych – nie dlatego, że nie chcieli, ale nikt ich o zdanie po prostu nie pytał. Dziękuję redaktorom tomu, że
dokonali takiego doboru nazwisk. Mamy w książce liderów Solidarności zakładowej i miejskiej, bohaterów – tych
podręcznikowych – Sierpnia ’80, działaczy z różnych środowisk, od KOR i KPN po Szczeciński Klub Katolików,
wydawców, publicystów, kolporterów i drukarzy prasy bezdebitowej. Mamy poczet ludzi różnych zawodów i profesji (radców prawnych, polonistów, inżynierów, robotników, studentów…), którzy zapewne znacznie różnili się
poglądami, ale mieli wspólne cele: tym „tu i teraz” była rewindykacja praw obywatelskich (narodowych), celem
perspektywicznym zaś budowa niepodległego państwa. To, jakie ono dzisiaj jest, czy spełniło nadzieje tych, którzy
o nie walczyli, to temat na odrębną dyskusję. Czytając szczecińskie wspomnienia, można odnieść wrażenie, że
oczekiwania lat osiemdziesiątych rozminęły się z rzeczywistością, III Rzeczpospolita wielu bohaterów książki zwyczajnie rozczarowała. To z kolei rodzi pytanie o sens Solidarności. Czy postulaty głoszone wówczas kiedykolwiek
będzie można w stu procentach zrealizować? Czy od początku istniał rozdźwięk między Polską naszych pragnień
a Polską naszych możliwości?
Na koniec kilka uwag natury warsztatowej. Nie mam zasadniczych zastrzeżeń co do kwestionariusza pytań,
który opracowali redaktorzy tomu. Struktura pracy nie budzi moich wątpliwości, choć proponowałbym, aby każda
z relacji opatrzona została tytułem. Dobrze się stało, że do memuarów dołączono bogaty i różnorodny materiał
ikonograficzny. Największą słabością recenzowanej książki są błędy językowe, potknięcia stylistyczne i interpunkcyjne. Sądzę, że tak dobra praca, adresowana do szerokiego grona odbiorców, powinna być wolna od tego typu
mankamentów. Dobrze również, że redaktorzy nie wprowadzili typowego dla prac naukowych aparatu (przypisów
i odsyłaczy) oraz rozbudowanej bibliografii. Kto będzie chciał sięgnąć do naukowych opracowań poświęconych
Solidarności i strajkom, bez trudu to zrobi. Natomiast ta książka niech się stanie trwałym elementem lokalnej,
szczecińskiej pamięci historycznej. W gruncie rzeczy przecież Grudzień ’70, Sierpień ’80, Solidarność to refleksy
naszej pamięci zbiorowej, w której uczestniczyliśmy wszyscy. Budowaliśmy tożsamość tego miasta, oswajając jego
przestrzeń, ożywiając czas historyczny. Są to z jednej strony wydarzenia dla polskiego Szczecina bez precedensu,
jedyne i wyjątkowe, z drugiej zaś pozwalają dostrzec wartości uniwersalne.
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18-dniowy strajk na Wybrzeżu Gdańskim w sierpniu 1980 roku, jeden z najdłuższych i największych protestów społecznych w dziejach PRL, stanowi punkt zwrotny w dziejach oporu wobec systemu komunistycznego. „Wielki strajk”,
jak bywa słusznie nazywany, otwiera bowiem epokę oporu zorganizowanego, prowadzonego przez świadomy swoich
celów i metod walki z systemem ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa, zamykając czas żywiołowych buntów o doraźnych i nietrwałych konsekwencjach. Bardzo wiele cech ruchu Solidarności, który się rodził w Sierpniu ’80 – styl i
sposób działania, charakter przywództwa, a w pewnym stopniu także koncepcje programowe – wywodziło się z doświadczenia tamtego strajku. Również postawa władz PRL wobec robotniczego buntu, dylemat pomiędzy rozwiązaniem siłowym a szukaniem ugody i kompromisu z rządzonymi tworzyły matrycę, która będzie powracać podczas
następnych kryzysów społeczno-politycznych, w jakie obfitowała ostatnia dekada komunizmu w Polsce.
Mimo istniejącej już ogromnej literatury na temat początków ruchu Solidarność i strajku sierpniowego, temat
ten długo czekał na naukową monografię prezentującą pełen obraz wydarzeń na wszystkich scenach sierpniowego
dramatu – od strajkujących zakładów do gabinetów KC PZPR. Dzieło Anny Machcewicz wypełnia tę lukę z powodzeniem.
Część pierwsza książki, obejmująca lata 1970–1980, poświęcona jest społecznemu krajobrazowi Trójmiasta, co
ułatwia odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie w tym regionie Polski doszło do ukształtowania się tak dojrzałego
ruchu rewindykacyjnego. W tej części opisane zostało także gdańskie środowisko opozycyjne, formujące się od połowy lat siedemdziesiątych wokół pamięci o protestach grudniowych z roku 1970 i postaci Bogdana Borusewicza i
Aleksandra Halla.
Autorka interesująco przedstawia genezę sierpniowego buntu na Wybrzeżu Gdańskim, docierając do rzadko wykorzystywanych źródeł, takich jak opracowanie badań socjologicznych przeprowadzonych na potrzeby KW PZPR.
Odpowiedzi robotników ze stoczni pytanych w ankietach o to, co zmieniliby w działalności związków zawodowych:
„uniezależniłbym związki od PZPR”, „od nakazów dyrekcji”, „wszystko bym zmienił, zacząłbym od ludzi” – zapowiadały już najważniejsze cele kiełkującego protestu. „Wyniki wszystkich badań z lat 70., a z ostatnich ujęte w opracowaniu, wskazują na pojawienie się problemu młodzieży, niedostosowanej do ustroju społeczno-politycznego, niechętnej zorganizowaniu oraz zorganizowanej socjalistycznej działalności politycznej. I to młodzieży robotniczej, a nie
typowo inteligenckiej. Młodzież ta (we własnych odczuciach i opiniach) znalazła się w trudnej sytuacji materialnej,
społecznej, w ogóle życiowej. Jest zbuntowana, krytycznie, wręcz wrogo odnosząca się do socjalizmu” – pisali autorzy
badań. Zarzewie buntu tliło się zatem na Wybrzeżu Gdańskim od dawna, a jego główną siłą byli młodzi robotnicy.
Przygotowania do sierpniowego strajku Anna Machcewicz opisuje klarownie i interesująco. Także pierwsze godziny protestu, wejście Wałęsy do stoczni, rozpoczęcie strajku okupacyjnego, tworzenie list postulatów – te kolejne
etapy są przedstawione nader plastycznie, z niemal reporterskim temperamentem. Równie obrazowy jest opis rozszerzenia strajku na inne zakłady w dniach następnych. Budzący do dziś kontrowersje moment zakończenia strajku
załogi Stoczni Gdańskiej, a potem rozpoczęcia strajku solidarnościowego w sobotę 16 sierpnia został w książce
przedstawiony bardzo dobrze – z wykorzystaniem wielu źródeł oraz umiejętnym oddaniem atmosfery i przebiegu
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wydarzeń. Wbrew panującej także wśród niektórych historyków opinii Anna Machcewicz wskazuje na pozytywną
rolę odegraną przez Wałęsę w przeprowadzeniu stoczniowców od jednego strajku do drugiego, a szeroko opisywaną
w literaturze akcję Walentynowicz, Pienkowskiej i Osowskiej na rzecz powstrzymania wychodzących z zakładu robotników osadza w kontekście działań większej grupy.
W rozdziale Pod sztandarem MKS autorka szczegółowo omawia kolejne dni solidarnościowego strajku, do momentu rozpoczęcia negocjacji z komisją rządową. Pokazuje ewolucję strajku i zbiorowy wizerunek strajkujących, ich
dzień powszedni, a także rozwój protestu na całym Wybrzeżu, reakcje władz, zarówno lokalnych jak i centralnych,
postawę Kościoła oraz mieszkańców Trójmiasta. Umiejętność łączenia tych wszystkich wątków, sprawnego przechodzenia od rozwoju sytuacji politycznej do opowieści o życiu codziennym w strajkujących zakładach (przede wszystkim
Stoczni Gdańskiej), ludzkich reakcji na wydarzenia publiczne i społecznych aspektów protestu, należy do największych zalet książki. Klasyczną narrację historyczną uzupełniają w niej fragmenty, w których górę bierze reporterski
temperament autorki – bez wątpienia z korzyścią dla czytelnika. Annie Machcewicz, posługującej się różnymi technikami opisu i korzystającej z wielu typów źródeł, udało się odtworzyć obraz strajkowej egzystencji w jej wszystkich
wymiarach. Nie znaczy to, że mniejszą wagę przykłada do politycznej historii protestu. Przykładem jest pionierski
opis pierwszego kontaktu przedstawicieli MKS z wicepremierem Jagielskim 22 sierpnia, który przesądził o podjęciu
następnego dnia oficjalnych rozmów.
Ostatni rozdział szczegółowo opisuje, zgodnie z tytułem, Zwycięskie negocjacje MKS z komisją rządową. Pokazane
są w nim polityczne dylematy strajkujących, dotyczące zapisu o kierowniczej roli partii i uwolnienia aresztowanych
opozycjonistów. Wraz z informacjami o kolejnych etapach kształtowania się decyzji o kompromisie w KC PZPR daje
to rzetelny obraz drogi do porozumienia z obu stron. Była to przecież bardzo trudna decyzja i Anna Machcewicz
dobrze pokazuje wszystkie wahania z tym związane, zwłaszcza po stronie partyjnej. Jeszcze 30 sierpnia MSW przygotowywało się do rozbicia strajku i aresztowania jego liderów. „Uderzenie na stocznię było realnym, alternatywnym
scenariuszem aż do końca negocjacji, zapewne wzmocnionym ambicjami niektórych funkcjonariuszy MSW i polityków. Świadczyło o różnicy poglądów w kręgu decyzyjnym oraz chwiejnym stanowisku samego Edwarda Gierka,
będącego wciąż najważniejszą osobą w państwie” – pisze Machcewicz. Jej frapującym odkryciem, dokonanym w
archiwach amerykańskich, jest prośba ekipy Gierka o pomoc rządu USA w przekonaniu liderów strajkujących, że
utworzenie wolnych związków zawodowych jest niemożliwe w istniejących realiach politycznych. Taką prośbę przekazał 28 sierpnia amerykańskiemu ambasadorowi wiceminister spraw zagranicznych PRL Marian Dobrosielski.
„Zwrócenie się o pomoc do największych wrogów ideowych pokazuje, w jak trudnym położeniu znalazły się władze
PRL-u, skoro sięgały po najbardziej egzotyczny sojusz, jaki można sobie było wówczas wyobrazić” – celnie pointuje
tę sytuację autorka.
W pracy nieco za mało pisze się o reakcjach Zachodu na wydarzenia w Polsce. Inne niedociągnięcia to brak informacji o udziale Mirosława Chojeckiego w uruchamianiu niezależnej poligrafii w stoczni wraz z Konradem Bielińskim.
Warto było wspomnieć o Zenonie Pałce i Janie Narożniaku, którzy także należeli do opozycyjnej ekipy drukarskiej w
Stoczni Gdańskiej. Wśród „wielkich nieobecnych” w negocjacjach doktorantka wymienia Karola Modzelewskiego (s.
290). Wszelako w latach siedemdziesiątych Modzelewski nie brał udziału w działaniach opozycyjnych, toteż nie było
nic dziwnego w tym, że się nie znalazł w ekipie negocjatorów. Jeśli wyraźnie brakowało kogoś w Stoczni Gdańskiej,
to liderów KSS KOR – Jacka Kuronia i innych.
Dyskusyjne jest podsumowanie kwestii kierowniczej roli partii, będącej przedmiotem sporu wśród liderów strajku.
„Problem, kto miał wtedy rację, należy do kategorii »gdybania« i pozostanie na zawsze nierozstrzygnięty. Faktem jest,
że kompromisowa formuła Mazowieckiego spełniła swoje doraźne zadanie, bo pozwoliła posunąć negocjacje” –
twierdzi Machcewicz (s. 293). To konstatacja słuszna, ale zbyt ograniczona. Kompromisowa formuła, mówiąca o
kierowniczej roli partii w państwie, a nie w społeczeństwie, jak było w Konstytucji PRL, umożliwiła nie tylko posunięcie do przodu negocjacji, ale podpisanie całego porozumienia. O tym, że była to cena warta zapłacenia, przekonuje
nas dalsza historia Solidarności, w której ta formuła nie odegrała negatywnej roli.
Wypada się natomiast zgodzić z analizą sposobu myślenia przywódców PZPR: „Wszyscy jednak przypuszczali,
że społeczny zapał wyczerpie się po paru tygodniach, że ruch nie zbuduje żadnej spójnej wizji Polski. Sądzili, że nad
powstaniem nowej instytucji uda się zapanować i cała władza siłą rzeczy pozostanie w dotychczasowych rękach. Co
więcej, rządzący uważali, że tak jak po poprzednich kryzysach, tak i teraz, dzięki gestowi, jakim była zgoda na powstanie niezależnych związków zawodowych, odzyskają społeczne zaufanie, a potem pokażą, że tylko oni potrafią sprawnie zarządzać państwem, gospodarką, wzywając ludzi starym zwyczajem do »wydajnej pracy«” (s. 331–332). Historia
potoczyła się na szczęście inaczej.
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Ex libris
Krzysztof Tarka
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Głos wolności
A. Ross Johnson, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, tłum. Andrzej Borzym
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014, ss. 456

Choć sprawa finansowania działalności Radia Wolna Europa oraz Radia Swobodą przez Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA) formalnie wyszła na jaw dopiero w 1971 r., to w rzeczywistości już od dłuższego czasu była to
publiczna tajemnica. Komunistyczne reżymy w Związku Sowieckim i krajach Europy Środkowo-Wschodniej od
początku oskarżały „szczekaczkę” z Monachium o „dywersyjny” charakter.
Kulisy powstania obu rozgłośni oraz ich powiązania i relacje z CIA odsłania w swojej książce A. Ross Johnson.
Jako były pracownik monachijskiego radia (w końcu lat sześćdziesiątych asystent sekcji polskiej, a w latach 1988–
1991 dyrektor RWE) niewątpliwie dobrze orientuje się w mechanizmach jego funkcjonowania. Wnikliwe studium
Johnsona oparte jest jednak przede wszystkim na dokumentach korporacyjnych RWE oraz aktach CIA. W przypadku tego drugiego źródła wiele materiałów zostało odtajnionych na użytek tej pracy, jednak spora ich część
nadal pozostaje utajniona. Autor, choć mógł się z nimi zapoznać, nie mógł ich cytować czy wskazywać źródła.
Udzielając zgody na udostępnienie utajnionych akt, CIA zastrzegła sobie, by przed drukiem gotowa książka została
jej dostarczona w celu sprawdzenia, czy nie zawiera tajnych informacji. Johnson odwołuje się również do rozmów
przeprowadzonych z wieloma byłymi członkami kierownictwa obu rozgłośni.
Utworzenie RWE związane było z narastaniem na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych zimnowojennej
atmosfery w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. W 1949 r. kilkunastu byłych
amerykańskich dyplomatów i wojskowych utworzyło Komitet Wolnej Europy. W rzeczywistości za tą formalnie
prywatną inicjatywą stały Departament Stanu oraz CIA. Kluczową rolę przy narodzinach KWE odegrali George
Kennan oraz Allen Dulles.
Radio Wolna Europa, będące agendą KWE, stało się jednym z najważniejszych narzędzi politycznej konfrontacji z obozem komunistycznym. Przełamywało monopol informacyjny komunistycznych reżymów, promowało
wolność i demokrację oraz podtrzymywało nadzieję na zmiany w krajach za żelazną kurtyną. Emigranci, nierzadko
wewnętrznie skłóceni, nie byliby w stanie finansowo i organizacyjnie udźwignąć tak szeroko zakrojonego projektu.
Natomiast jego jawne finansowanie przez administrację amerykańską było politycznie niewygodne dla Białego
Domu, utrzymującego przecież oficjalne stosunki z krajami bloku sowieckiego. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem było stworzenie formalnie prywatnej i pozarządowej instytucji, tajnie finansowanej w większości przez
amerykański wywiad (tylko niewielka część środków pochodziła z publicznych zbiórek, prowadzonych w ramach
tzw. Krucjaty Wolności). Zbieranie prywatnych datków od początku pomyślane było jako przykrywka utajnionego
finansowania KWE i obliczone na pozyskanie przychylności amerykańskiej opinii publicznej, a nie znaczące źródło
przychodów.
W RWE jako dziennikarze zatrudnieni byli uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy z założenia lepiej niż Amerykanie wiedzieli, jak przemawiać do swoich rodaków za żelazną kurtyną. W ten sposób
monachijska rozgłośnia mogła skuteczniej pełnić rolę radia „zastępczego”, będącego substytutem krajowych radiostacji. Audycje RWE skierowane były nie do emigrantów, ale do słuchaczy w ich macierzystych krajach i jako
takie miały zawierać wszechstronne informacje o wydarzeniach nad Wisłą, Wełtawą czy Dunajem. Oczywiście
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Amerykanie, jak zaznaczył Johnson, nie przekazali mikrofonów emigrantom bez ograniczeń. Amerykańskie kierownictwo nadzorowało działalność RWE, wyznaczało również szefów rozgłośni narodowych. Amerykanie nie
praktykowali jednak na co dzień zatwierdzania programów przed nadaniem, nie ingerowali również w ich przygotowanie. To leżało w gestii rozgłośni narodowych.
W RWE działało sześć sekcji: polska, czechosłowacka, węgierska, rumuńska, bułgarska i albańska. Do odbiorców w ZSRR skierowane było Radio Swoboda, nadające programy w języku rosyjskim i ukraińskim. Planowane
początkowo audycje w języku litewskim, łotewskim i estońskim ze względu na sprzeciw Departamentu Stanu zaczęto nadawać dopiero w 1975 r. Natomiast wobec konfliktu między Josipem Broz-Tito i Stalinem oraz poprawy
stosunków Belgradu z Zachodem zarzucony został plan nadawania programów do Jugosławii.
Pierwsze audycje wyemitowane zostały z nowojorskiej siedziby RWE w 1950 r. Rok później rozgłośnia przeniosła się bliżej swych odbiorców, do Monachium. Głos Wolnej Polski (analogiczną nazwę do 1958 r. nosiły pozostałe sekcje narodowe RWE) zainaugurował nadawanie stałych audycji w dniu polskiego święta narodowego –
3 maja 1952 r. Notabene przeciwko takie nazwie protestował rząd RP na emigracji, uważając RWE za narzędzie
amerykańskiej polityki, dążącej przede wszystkim do osłabienia Związku Sowieckiego, a nie stawiającej sobie za
główny cel walki o wolną Polskę. Johnson pomija istotny przecież problem stosunku różnych emigracyjnych grup
do RWE, patrząc na działalność monachijskiej rozgłośni z amerykańskiej perspektywy. Jeśli jednak hierarchia celów
emigracyjnych władz RP nie pokrywała się ściśle ze strategią Białego Domu, to Amerykanie, udzielając emigrantom moralnej i materialnej pomocy oraz stwarzając im możliwość podtrzymywania kontaktów z krajem, nie oczekiwali przecież od nich czynów antypolskich czy kapitulacji.
Analizując ewolucję linii politycznej kierownictwa RWE, Johnson zauważył, że początkowo Amerykanie próbowali kreować z zewnątrz nieistniejące w rzeczywistości „ruchy” niezadowolenia w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Dość szybko zrezygnowali jednak z takich działań, opowiadając się raczej za liberalizacją (zmianami
ewolucyjnymi), a nie obiecując ujarzmionym narodom wyzwolenia. Jednym z celów RWE było podtrzymanie
wśród mieszkańców tego regionu ducha oporu, ale nie zachęcanie ich do wzniecania samobójczych antysowieckich
powstań.
W książce pojawia się wiele wątków polskich. Jedną z kontrowersyjnych kwestii były ograniczenia dotyczące
komentowania przez rozgłośnię polską sprawy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Umowa licencyjna podpisana
przez kierownictwo RWE z rządem zachodnioniemieckim przewidywała, że audycje nie będą zawierały materiałów
sprzecznych z narodowym interesem Niemiec. W praktyce klauzula ta dotyczyła zachodniej granicy Polski, formalnie wciąż tymczasowej, co jak stwierdził dość enigmatycznie Johnson „nie wszystkim Polakom się podobało”.
W 1960 r. zespół polskiej rozgłośni zagroził nawet strajkiem. Ostatecznie Polaków miano udobruchać drobnymi
ustępstwami, które dyrektor sekcji polskiej Jan Nowak „przedstawił jako zwycięstwo w batalii o zasadniczą kwestię
polityczną, a której w rzeczywistości nie wygrał”. Kierownictwo RWE zgodziło się co prawda na poruszenie kwestii granicy na Odrze i Nysie w jednej z audycji rozgłośni polskiej, ale zasadnicze ograniczenia pozostały nadal
aktualne. W przyszłości Nowak za każdym razem musiał tę sprawę negocjować z Amerykanami, co niewątpliwie
było kłopotliwe i czasochłonne. Było to konsekwencją stanowiska rządu USA w kwestii statusu linii Odra-Nysa
oraz lokalizacji RWE w Niemczech. Wszelkie ograniczenia w tej sprawie zostały zniesione dopiero w 1972 r. po
ratyfikacji układu między RFN a PRL.
Jednym z głównych wątków książki jest rola polskiej i węgierskiej sekcji RWE w 1956 r. Jeśli w pierwszym
przypadku RWE „przeszło ten test celująco”, to w przypadku Węgier „tego testu nie zdało”. Johnson podkreśla,
że po protestach w Poznaniu w czerwcu 1956 r. dyrektor rozgłośni polskiej Jan Nowak zaapelował o powściągliwość zarówno do protestujących, jak i do władz PRL. Kilka miesięcy później sekcja polska RWE praktycznie
poparła wracającego do władzy Władysława Gomułkę – „mniejsze zło” w porównaniu z katastrofą narodową,
jaką byłaby sowiecka interwencja militarna. Johnson podkreślił, że poglądy Nowaka ukształtowały akowska przeszłość i osobiste doświadczenia z powstania warszawskiego.
Mimo krytycznej oceny sekcji węgierskiej Johnson zdecydowanie odpiera zarzuty, że nadawane przez nią audycje przyczyniły się do wzniecenia powstania. Podkreśla, że do czasu sowieckiej interwencji w Budapeszcie program
węgierskiej rozgłośni był rzeczowy i opowiadał się za stopniowymi reformami. Jeśli w następnych dniach redaktorzy sekcji węgierskiej wyrażali solidarność z powstańcami, to – przekonuje Johnson – nie zachęcali ich do walki z
armią sowiecką i nie sugerowali możliwości nadejścia zachodniej (amerykańskiej) pomocy militarnej. Czy rozmowy
na radiowej antenie o tym, jak robi się „koktajle Mołotowa”, oraz rozważania o taktyce wojny partyzanckiej nie
były swoistym instruktażem i zachętą do walki zbrojnej? I tak gorącą atmosferę podgrzewały jeszcze bezpardonowe
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ataki personalne na premiera Imre Nagya. W tej sytuacji samo nagłaśnianie przez RWE informacji o poparciu
wolnego świata dla walki Węgrów o wolność mogło zostać przez powstańców mylnie odczytane jako obietnica
pomocy, w tym także pomocy militarnej. Trudno byłoby oczekiwać, aby redaktorzy sekcji węgierskiej cenzurowali
informacje o przychylnych reakcjach międzynarodowej opinii publicznej. Emocjonalny ton radiowych spikerów,
identyfikujących się z walczącymi i nierzadko skłonnych do nadmiernego moralizatorstwa, oraz ogólny dramatyzm
sytuacji sprawiły, że węgierscy powstańcy desperacko walczący o wolność wyrazy solidarności odbierali jako zapowiedź militarnego zaangażowania Zachodu. Słyszeli to, co chcieli usłyszeć, to, czego najbardziej oczekiwali i potrzebowali. W konkluzji Johnson podkreśla jednak, że „dziennikarskie potknięcia węgierskiej rozgłośni RWE, choć
poważne, nie mogły zainspirować, sprowokować czy przedłużyć powstania ani spowodować zdławienia go przez
Związek Radziecki”.
Szeroka baza źródłowa, wykorzystanie wielu niedostępnych dotąd materiałów, znajomość realiów funkcjonowania RWE i analityczny charakter pracy to niewątpliwe walory książki Johnsona.
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