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WPROWADZENIE

Lata osiemdziesiąte, a osobliwie 1989 rok w Polsce zajmują zarówno w świadomości
społecznej, jak literaturze naukowej miejsce szczególne. Dzieje się tak za sprawą wyjątkowego skoncentrowania wydarzeń, uznawanych za ważne, a przede wszystkim skutków jakie one niosły, wywierając wpływ niemal na wszelkie wymiary życia wszystkich
bez mała Polaków. Okolicznością wzmacniającą ich wymowę był fakt, iż podobne jak
w Polsce procesy – mutatis mutandis – objęły poszczególne państwa tworzące socjalistyczną wspólnotę ustrojowo-polityczną. Zakres i głębia zmiany oraz przeplatanie się
procesów – politycznych i ekonomicznych – każe traktować skondensowane w 1989 r.
zdarzenia jako rewolucję1.
Czas zwieńczony rokiem 1989 stanowi okres wielce frapujący dla badacza współczesności, równocześnie niemożliwy do wyrwania z kontekstu historycznego. Centralnym
elementem zmiany w 1989 roku pozostaje polityka. Zainteresowania nią w przypadku
autora nie są ani przypadkowe, ani incydentalne. Sięgają analizy koncepcji politycznoprogramowych rządzącej ponad czterdzieści lat w Polsce partii – Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Badania nad władzą, sposobami jej organizowania i sprawowania pozwalało m.in. na sformułowanie tezy o urzeczywistnianiu modelu mobilizacyjno-transmisyjnego2.
Dalsze zamierzenia badawcze wiązały się z analizą przeobrażeń politycznych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Szło o uchwycenie czynników, czy ich
splotu warunkujących (w sensie pozytywnym i negatywnym) procesy wiodące od porządku scentralizowanego i zhierarchizowanego (monocentrycznego) do porządku regulowanego mechanizmami rynku i demokracji parlamentarnej (ładu pluralistycznego).
Na wstępie – w czym zdawały się utwierdzać dotychczasowe doświadczenia badawcze
– analiza wymagała poszerzonej refleksji, łączącej metody właściwe różnym dyscyplinom zorientowanym na badania polityki w jej wielorakich aspektach lub wykorzystania

1

2

„Rewolucja to szybka, fundamentalna i gwa³towna zmiana dominuj¹cych wartoœci i mitów spo³eczeñstwa, instytucji politycznych, struktury spo³ecznej, a tak¿e dzia³alnoœci
i polityki rz¹du” – powiada Samuel P. Huntington w Political Order in Changing Societies. Yale University Press, New Haven 1968, s. 264. Por. C. Tilly, Rewolucje europejskie
1492–1992, Warszawa 1997, s. 20. Postrzeganie zmiany politycznej w Polsce jako wyczerpuj¹cej znamiona rewolucji, nie wystêpuje w opozycji do pojêcia zmiany „systemowej”,
jakim pos³uguje siê Witold Morawski, definiuj¹c j¹ jako „proces tworzenia siê i krystalizowania nowych regu³ w trzech sferach: polityce, gospodarce i spo³eczeñstwie (...)
formê strukturalnej adaptacji do œwiata zewnêtrznego” (W. Morawski, Zmiana instytucjonalna, Warszawa 1998, s. 12–13).
Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR. Od Kongresu Zjednoczeniowego do IX Nadzwyczajnego Zjazdu, Warszawa 1989.
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ich dorobku. W rezultacie powstały prace: Przeobra¿enia polityczne w Polsce 1988–1992.
Próba analizy teoriopolitycznej (Kielce 1992); Polska 1980–1981. Od euforii do szoku (Toruń
1995); Polska 1981–1989. Miêdzy konfrontacj¹ a porozumieniem. Studium historyczno-politologiczne (Warszawa 1996); Polska. Rok 1989. W krêgu refleksji nad zmian¹ polityczn¹ (Kielce 1998).
Przedmiotem analizy zawartej w monografii Źród³a i przebieg zmiany politycznej w Polsce
(1980–1989) są przeobrażenia polityczne w Polsce obejmujące przemiany o charakterze
instytucjonalnym, funkcjonalno-strukturalnym i kulturowym, przypadające na przełom
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W obszarze refleksji znajdują się geneza, przebieg, dynamika i skutki transformacji (tranzycji, zmiany, przejścia3) politycznej oraz jej
istota i natura (przypadek czy prawidłowość?), cechy ogólne i szczegółowe. Szło więc
o syntetyczny opis i analizę głównych, niejako węzłowych czynników warunkujących
zdarzenia i procesy otwarte sierpniowym (1980) protestem. Przedsięwzięcie badawcze,
którego przedmiotem stał się okres lat 1980–1989 okazało się – doprawdy trudno ukryć
– wielce zajmującym pod względem poznawczym. Rezultat analizy nie jest pracą historyczną, jakkolwiek świadomość wymagań warsztatu historyka była nieprzerwanie obecna w toku „wadzenia się” z materiałem, stanowiącym tworzywo rozważań. Autor stawał
przed wyzwaniami, które są udziałem każdego, kto analizuje fakty czy procesy nie w pełni poddające się procedurze wyjaśniania, które nadal podlegają dynamice stawania się.
Dla osób podejmujących refleksję nad zjawiskami i procesami politycznymi, nad strukturalno-funkcjonalnymi przeobrażeniami władzy politycznej w Polsce, ich naturą i skutkami ów obszar stanowi miejsce emocjonującej przygody intelektualnej.
Prawomocność wyprowadzanych wniosków skłonni są podważać przedstawiciele
tradycyjnych dyscyplin humanistyki. Ich argumentacja zapewne nie jest pozbawiona racji, o ile kierować się obowiązującymi na gruncie tych dyscyplin rygorami i kanonami. Za
wielce charakterystyczne dla orientacji demonstrującej dystans wobec badań współczesności wypadnie uznać osądy dominujące wśród historyków4, wedle których współczesne procesy czy „świeża” przeszłość nie może być poddana wiarygodnej analizie. Albowiem –
jak powiadają – niemożliwe jest zastosowanie klasycznych dla historii procedur badawczych (kwerenda i analiza źródeł, zwłaszcza archiwalnych, żmudna procedura pozwalająca na sformułowanie pewnych konstatacji etc.).
Jeśli pozostać na gruncie tradycyjnej metodologii i warsztatu historycznego i próbować
je zastosować do badania procesów in statu nascendi, to rzeczywiście udziałem badacza
pozostaje bezradność. Wydaje się być ona skutkiem przywiązania do specyfiki historycznego oglądu, przy równoczesnym okazywaniu nieufności wobec prób poszukiwania zależno3

4

8

Interesuj¹ce rozwa¿ania nt. teoretycznych aspektów zmiany zawiera artyku³ K. Pa³eckiego, Dynamika tranzycji politycznej – czyli o potrzebie nowego paradygmatu wyjaœniania, (w:)
Transformacja w Europie Œrodkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzglêdnieniem Polski), red.
K. B. Janowski, „Kieleckie Studia Spo³eczne” nr 2/1995. Por. K. B. Janowski, Od realnego
socjalizmu...U Ÿróde³ prze³omu (Próba konceptu metodologiczno-pojêciowego), dz.cyt.
O tyle ³atwiej mówiæ autorowi o tych kwestiach, ¿e intelektualne korzenie wywodzi
z historii, zaœ w pracy naukowej czerpie nierzadko z rad udzielanych onegdaj przez prof.
prof. Adama Galosa i Mariana Orzechowskiego z Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Wroc³awskiego.

ści i uwarunkowań, wykraczających poza faktografię. Ich stosunek do badań nie mieszczących się w uznawanej przez nich konwencji ulega swego rodzaju odwróceniu, przybierając
postawę pobłażliwości, skrywającej w rzeczywistości brak zrozumienia dla aktywności
badawczej, nie mieszczącej się w obrębie tradycyjnych metod.
Przy zachowaniu rzetelności i obiektywizmu – postulat przekraczania ograniczeń czynionych przez jedną, wybraną dyscyplinę i podjęcie próby refleksji czerpiącej z różnorodnych inspiracji metodologiczno-warsztatowych oraz zespalającej metody właściwe różnym
dyscyplinom zorientowanym na badanie polityki w jej wielorakich aspektach, jest możliwy do spełnienia. Przede wszystkim idzie tu o najnowszą historię polityczną – której
warsztat zasługuje na szczególną rekomendację i kultywowanie – socjologię stosunków
politycznych, filozofię i teorię polityki, nauki prawne etc. Pod względem zasobu źródeł
badacz współczesności ma raczej do czynienia z ich nadmiarem. Kwestią pozostaje ich
selekcja, w trakcie której spoczywa na nim powinność bezwzględnego zachowania obiektywizmu i wstrzemięźliwości w formułowaniu tez5. Wielce pożądaną jest tu zdolność
uchwycenia związków między faktami czy ich sekwencją, dynamiczne ukazanie systemowego (całościowego; dialektycznego), strukturalno-funkcjonalnego obrazu zachodzących procesów. Czy i na ile autor zdołał przybliżyć się do owego ideału? Kwestia pozostaje
otwarta...

5

W tym kontekœcie wypada te¿ wspomnieæ o kardynalnych wymogach bezstronnoœci
i neutralnoœci oraz obowi¹zku nie ulegania presji czynników ideowo-politycznych.
Tymczasem ³acno mo¿na i obecnie odnaleŸæ przyk³ady ich wp³ywu na sposób formu³owania konstatacji naukowych, jakkolwiek przyjmuj¹ one odwrotny wektor ni¿ w przesz³oœci. Tym samym dochodzi do odradzania zjawiska „partyjnoœci”, godz¹cego w niezale¿noœæ nauki (Patrz: K. B. Janowski, Demokracja w Polsce – szanse i zagro¿enia. Próba opisu
i analizy teoriopolitycznej, „Przegl¹d politologiczny” nr 3–4/1996, s. 69–72).

9
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CZĘŚĆ A

OD EUFORII DO SZOKU
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Rozdział I

CZAS NADZIEI
(sierpień – listopad 1980)

1. U źródeł buntu
Sierpień 1980 r. stanowił kolejny punkt zwrotny w powojennych dziejach Polski. Analizując przebieg sierpniowych wydarzeń nietrudno odnaleźć elementy, które pojawiały się
u genezy czy też występowały w trakcie konfliktów politycznych 1956, 1970 i 1976 r.
Były one wyrazem protestu podejmowanego głównie przez pracowników wobec rozstrzygnięć władz państwowych, godzących w ich sytuację materialno-bytową. Przebieg,
jak i ich finał, były najogólniej – mutatis mutandis – podobne, a przez to porównywalne
i skłaniające władze państwowe do sięgania po pokrewne sposoby ich rozwiązywania.
W 1956 jak i 1970 r. procedura wychodzenia ze starcia ze społeczeństwem lub z jego
znaczącą i uznaną za ważną część, obejmowała ustępstwa w sferze ekonomicznej – zakładające urzeczywistnianie korzystnej polityki socjalnej – oraz zmiany personalne w kierowniczych gremiach partii. W szerokim planie ideowo-politycznym miało to ostatecznie
służyć powrotowi do socjalizmu, jako idei kojarzonej ze sprawiedliwością i równością
społeczną. Siłą naprawczą i reformatorską pozostawała partia rządząca, deklarująca zamiar wyeliminowania popełnionych błędów.
Akcje strajkowe lata 1980 r. odtwarzały w znacznej mierze elementy konfliktów społecznych z lat ubiegłych. Ich osobliwość polegała na tym, że pojawiły się nowe czynniki,
na tyle znaczące, iż przebieg zdarzeń przybrał zgoła odmienny kształt, zaś skutki okazały
się dalekosiężne. Ważnym elementem doświadczeń przeszłości była świadomość skutków atomizacji społeczeństwa, wzajemnego odseparowania poszczególnych grup społeczno-zawodowych, właściwego realno socjalistycznymu modelowi organizowania
i sprawowania władzy. Istotną przesłanką dążeń do zjednoczenia była pamięć wydarzeń
marcowych w 1968 r., kiedy protesty w środowisku inteligenckim i studenckim nie spotkały się z przychylnością robotników. Żywa była także pamięć wydarzeń grudnia 1970 r.,
kiedy z kolei rewolta robotnicza pozostała bez większego rezonansu wśród inteligencji.
Analiza obu wydarzeń wiodła do zrozumienia sensu zjednoczenia wysiłków różnych
grup społecznych dla uczynienia wystąpień kontestacyjnych skuteczniejszymi. Natomiast
udziałem obu grup, wprawdzie nie w ich całej masie, stało się zwątpienie co do zdolności
samoczynnego zreformowania realnego socjalizmu. Było to wspólne, jakkolwiek osiągnięte oddzielnie, doświadczenie.
Przeżycia marca 1968 roku to wszak koniec „rewizjonistycznych” złudzeń, które jeszcze w 1964 r. skłoniły Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do skierowania „Listu
otwartego” do członków Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR i członków uczelnianej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
13

Autorzy domagali się w nim odbiurokratyzowania partii komunistycznej, a przede wszystkim jej powrotu do źródeł lokowanych w niedogmatycznym marksizmie oraz konsekwentnego urzeczywistniania wizji komunistycznej. Nie można wreszcie pominąć
„pogrudniowego” doświadczenia robotniczego, przybierającego wręcz symboliczny wymiar. W nocy z 24 na 25 stycznia 1971 roku strajkujący pracownicy Stoczni im. A.Warskiego w Szczecinie na pytanie postawione przez I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka
„Czy pomożecie?”, odpowiedzieli: „Pomożemy!”.
Poparcie udzielone kierownictwu partii i państwa, deklarującemu „nowe perspektywy”, poddane zostało weryfikacji w momencie, kiedy sięgnęło ono w połowie 1976 r. do
znanej z przeszłości procedury wychodzenia z trudności gospodarczych. Konflikt unaocznił, iż podstawowe reguły normujące życie publiczne nie zostaną odrzucone, zaś kierownictwo partii rządzącej nie jest skłonne dotrzymywać deklaracji złożonych w momentach
zagrożeń. Częścią owych doświadczeń stało się ponadto narastające przekonanie, iż klasa
robotnicza idealizowana i gloryfikowana, będąca w sensie doktrynalnym demiurgiem przeobrażeń socjalistycznych, jest traktowana instrumentalnie.
W rezultacie postępował proces umacniania potencjału opozycji. Osobliwie druga połowa lat siedemdziesiątych przynosi wyjątkowe, w porównaniu z latami ubiegłymi, zintensyfikowanie jej aktywności. Wystąpienia spontaniczne i żywiołowe ustępują formom
zorganizowanym. Szczególną aktywność przejawiały organizacje powołane do niesienia
pomocy robotnikom represjonowanym po fali strajków w Ursusie i Radomiu: Komitet
Obrony Robotników („Apel do społeczeństwa i władz PRL”, wrzesień 1976), który rozszerzając sferę działalności, przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
(wrzesień 1977); Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (marzec 1977), czy Ruch
Młodej Polski (lipiec 1979) i Konfederacja Polski Niepodległej (wrzesień 1979).
Pojawia się nowe zjawisko – przekraczania przez krystalizującą się opozycję granic
Polski. Jego podłożem było poczucie wspólnoty pojałtańskich losów narodów Europy
Środkowej i Wschodniej, umacniające postawę niezgody na utrzymanie status quo (Karkonosze, wrzesień 1978 r. – spotkanie przedstawicieli KSS „KOR” oraz „Karty 77”). Tworzyło to podstawę szukania i budowania płaszczyzn współpracy i współdziałania,
eliminujących programową w systemie państw socjalistycznych atomizację społeczeństw.
W Polsce pojawiły się także próby organizowania, niezależnych od istniejących, związków zawodowych. W lutym 1978 roku w Katowicach powstał z inicjatywy Kazimierza
Świtonia pierwszy komitet Wolnych Związków Zawodowych, zaś w kwietniu tego roku
na Wybrzeżu. W styczniu 1980 roku w Gdańsku została zorganizowana Komisja Robotnicza z Lechem Wałęsą (członek komitetu WZZ) na czele. Z końcem 1977 r. zainicjowano
działalność samokształceniową, nad którą patronat przejęło powstałe w styczniu 1978
roku Towarzystwo Kursów Naukowych, organizujące wykłady z zakresu historii najnowszej, filozofii, nauk społecznych. Odbywały się one w mieszkaniach prywatnych,
bez zezwolenia władz, w warunkach półjawnych, narażając ich organizatorów i uczestników na częste represje. Aktywność polityczną wspierały wydawnictwa. Składały się na
nie czasopisma, jak i książki oraz druki zwarte, które odzwierciedlały zgoła nową sytuację intelektualną i polityczną. Poza cenzurą prezentowano treści konkurencyjne oraz
sprzeczne z ideologią oficjalną, łamiące orwellowską konwencję „nowomowy”.
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Kreśląc obraz polityczny Polski poprzedzający Sierpień 1980 r., nie można pominąć
inicjatyw podejmowanych przez intelektualistów, dziennikarzy, ludzi kultury, działających
na obrzeżu władzy lub z nią związanych. W listopadzie 1978 roku rozpoczęło pracę Konwersatorium „Doświadczenia i Przyszłość”, którego uczestnicy nie raz poddawali krytycznej analizie rzeczywistość. Rychło, wskutek wzrastającej niechęci władz, zaprzestało
ono działalności. Postępowała zatem pluralizacja – od tolerowanego przez partię rządzącą
zróżnicowania światopoglądowego po podziały polityczne.
Ważnym czynnikiem oddziaływującym na rozwój sytuacji w Polsce w ogóle, a pod
koniec lat siedemdziesiątych w szczególności, był kościół katolicki. Lokował się on na
przeciwstawnych ideologicznie – w stosunku do istniejącego porządku ustrojowo-politycznego – pozycjach. W powojennej Polsce wielokroć wiązał on swoje działania z walką
o wolność, demokrację i sprawiedliwość, o życie godne i etyczne, broniąc też zasadniczych
dla narodu polskiego wartości. Aliści były one – uwzględniając wielowiekowe dzieje kościoła
w świecie – głównie konsekwencją stosunku do komunizmu, jako porządku ideologicznie przeciwstawnego wartościom religijnym i stanowiącego zagrożenie dla duchowego
i publicznego władztwa kościoła. Udzielając co najmniej moralnego wsparcia opozycji,
przychylnie odnosząc się do jej przedsięwzięć, zachowywał on przyjazną wobec niej
neutralność. Wprawdzie w momentach konfliktów społecznych kościół wzywał do zachowania umiaru, angażował swój autorytet przeciw wystąpieniom ekstremalnym. Obiektywnie jego postawa oraz działania zbiegały się jednak z intencjami opozycji. W rezultacie
poszerzał on nie tylko moralną, ale w równym stopniu ideową i polityczną motywację dla
aktywności i działań antyustrojowych.
Pozycja kościoła w społeczeństwie polskim uległa dalszemu wzmocnieniu w rezultacie wyboru w 1978 r. kardynała Karola Wojtyły na papieża. Ten fakt wraz z podróżą Jana
Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku odradzał mit Polski jako kraju wybranego,
powołanego do spełnienia chrześcijańskiej misji. Z atmosfery towarzyszącej papieskiej
pielgrzymce oraz przesłań – wskutek ezopowego języka, jakim posługiwał się zwierzchnik kościoła katolickiego – można było wywieść wezwania do wzmożenia sprzeciwu
wobec władzy „na tej ziemi”. Znaczyło to akceptację działań kontestacyjnych podejmowanych w konkretnych warunkach polskich. Pogląd uwydatniający rolę kościoła katolickiego w kreowaniu i umacnianiu oporu wobec realnego socjalizmu, wręcz wpływie na
jego erozję, wydaje się tedy uprawniony.
Jawne i półjawne, legalne i konspiracyjne, zorganizowane i spontaniczne – oficjalnie
niekoncesjonowane – formy aktywności i artykulacji politycznej, poprzez które jednostki,
różne środowiska i grupy społeczne wyrażały z różną intensywnością i determinacją
sprzeciw wobec politycznego status quo, domagając się zmian o różnym zasięgu i charakterze, poczęły stanowić nieodłączny element ówczesnej sytuacji. Sprzeciw ten wzmagały
zjawiska opresyjne, związane z faktem pozbawienia – wobec omnipotencji państwa –
społeczeństwa lub jego znaczących grup możliwości samodzielnego kształtowania swej
egzystencji. To zaś rodziło subiektywną stronę „masy krytycznej” odzwierciedlającej stan
utajonego konfliktu.
W okresie narastających trudności gospodarczych wyraźnej akceleracji ulegały dążenia znaczących odłamów społeczeństwa do zwiększenia swojego udziału w podejmowaniu decyzji społecznie i państwowo ważnych. Dążenia te nie znajdowały jednak ujścia.
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Natomiast skłaniały one przedstawicieli władzy do uruchomienia mechanizmów obronnych. Narastanie oporu wobec omnipotencji państwa, monopolizowania władzy przez
partię reżimową miało znamiona procesu, przebiegającego wraz ze wzrastającą świadomością niewydolności porządku realnosocjalistycznego i nieefektywności wysiłków naprawczych zmierzających do jego zreformowania.
Jednakże środki, po jakie sięgały władze w latach siedemdziesiątych, znamionowała nieznana w przeszłości łagodność, ale i zróżnicowanie: od prób nacisku i perswazji po liberalizm i godzenie się na półjawną działalność opozycji politycznej oraz manifestowanie
demokratyzacyjnych gestów. Wypadnie to przypisać klimatowi odprężenia w stosunkach
międzynarodowych drugiej połowy dekady, będącego m.in. skutkiem Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach (1975 r.), jak i ambicjom ekipy Gierka do uczynienia z Polski istotnego podmiotu europejskiej (i światowej) sceny politycznej. Warunkiem,
a zarazem uzupełnieniem tej wizji, była polityka otwarcia na świat, wykorzystywanie
koniunktury międzynarodowej i dobrodziejstw pokojowego współistnienia państw o odmiennych ustrojach.

2. Istota i charakter Sierpnia 1980
1 lipca rozpoczął się w Świdniku koło Lublina strajk. Jego bezpośrednią przyczyną
była decyzja o rozszerzeniu komercyjnej sprzedaży artykułów mięsnych, która była częścią przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zakłóceniom i dezorganizacji rynku
wewnętrznego. Zastosowana procedura mieściła się w sposobach właściwych gospodarce socjalistycznej sterowanej administracyjnie, charakteryzującej się permanentnymi
niedoborami1. Nie zapobiegło to rozprzestrzenianiu się strajków i powstawaniu nowych
ognisk niezadowolenia. Uległy one w sierpniu rozszerzeniu i objęły znaczne obszary kraju, koncentrując się głównie na Wybrzeżu i Śląsku. Nabrały one własnej dynamiki, której
nie powstrzymało uspokajające kazanie wygłoszone przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski na Jasnej Górze, 26 sierpnia. Zwłaszcza strajk w stoczni im. W. Lenina w Gdańsku rozpoczęty 14 sierpnia, którego detonatorem było zwolnienie z pracy
Anny Walentynowicz, stał się decydujący dla rozwoju sytuacji w kraju. 18 sierpnia objął
on zakłady Szczecina, gdzie podobnie jak w Gdańsku powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 29 sierpnia – wobec faktu odwlekania spełnienia żądań strajkujących –
podjęli akcję solidarnościową górnicy Górnego Śląska (ośrodek w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu).
Akcja strajkowa objęła właściwie wszystkie ośrodki przemysłowe i aglomeracje miejskie. Jej ośrodkami stały się Gdańsk (z Lechem Wałęsą), Szczecin (z Marianem Jurczykiem)
i Jastrzębie Zdrój (z Jarosławem Sienkiewiczem). Charakteryzowała się zorganizowaniem i dyscypliną, suwerennym panowaniem organizatorów nad jej przebiegiem, nie powodując – mimo dezorganizacji życia publicznego – wzrostu zjawisk kryminalnych.

1
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Por. J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985. Nb. tytu³ angielskiej wersji ksi¹¿ki,
na której oparto polski przek³ad, brzmi Economics of Shortage (Gospodarka niedoboru).

Koncentrowała się w granicach zakładów pracy, nie tworząc punktów zapalnych w miejscach publicznych, zaś uczestnicy robotniczego buntu wykazali szczególne umiejętności
polityczne2. Nowym czynnikiem, w porównaniu z przeszłością, wywierającym jednak
wpływ na charakter i przebieg sierpniowego konfliktu było bezpośrednie zaangażowanie
się po stronie strajkujących opozycji – głównie intelektualnej – którą tworzyli ludzie legitymujący się różnymi rodowodami ideowo-politycznymi, kwalifikacjami i temperamentem. Wielu spośród nich jako eksperci wspierało komitety strajkowe radą w sprawach
prawnych, ekonomicznych, udzielając pomocy w negocjacjach (m.in. Bogdan Cywiński,
Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Jadwiga Staniszkis, Jan Strzelecki, Andrzej Tymowski, Andrzej Wielowieyski).
Ich intencje przystąpienia do strajkujących były różne: ambicja odegrania ważnej, niejako historycznej roli w proteście robotników, chęć udzielenie im intelektualnej pomocy
w artykułowaniu postulatów strajkowych, dążenie do podniesienie skuteczności ich protestu, wyrażenie humanistycznej solidarności z walczącymi czy zamiar pogłębienia jego
treści i zmiany charakteru. Szło także o uczynienie zeń – postrzegając robotników jako
decydujące ogniwo protestu – punktu wyjścia dla działań dezintegracyjnych wobec porządku ustrojowo-politycznego. Niezależnie od motywów, zintegrowanie działań robotniczych i inteligenckich wypadnie uznać za czynnik w istotnej mierze wpływający na
skuteczność sierpniowego protestu.
Tymczasem grupa rządząca, nie bez wpływu żądań formułowanych początkowo przez
protestujących, uznała, iż główne źródła niezadowolenia tkwią w sferze potrzeb socjalno-bytowych. Świadczyć może o tym zastosowana na wstępie metoda kanalizowania
niepokojów polegająca na spełnianiu żądań poszczególnych zakładów. W warstwie objaśniającej politycznie konflikt nie wykraczano poza znany schemat. Jednak pamięć krwawego przebiegu protestu w 1956, a zwłaszcza 1970 r. ograniczała w znacznym stopniu
zamiary zastosowania środków policyjnych. W przeciwieństwie do minionych konfliktów, przewartościowanie ocen rozpoczęło się w ramach dotychczasowej ekipy. Edward
Gierek ustąpił z funkcji I sekretarza w trakcie obrad KC PZPR w nocy z 5 na 6 września
1980 r. Jego miejsce zajął Stanisław Kania.
Jeszcze na IV posiedzeniu plenarnym KC PZPR, 24 sierpnia 1980 roku, wypowiadano
się przeciwko powołaniu niezależnych związków zawodowych, jakkolwiek uznano zasadność robotniczego protestu. Postulaty wykraczające poza sferę społeczno-gospodarczą, a dotykające założeń ustrojowych uznano za godzące w „interesy Polski, w naszą
rację stanu”. Jednakże na V posiedzeniu, 30 sierpnia, Komitet Centralny zaaprobował
uzgodnione przez komisje rządowe z komitetami strajkowymi ustalenia.
30 sierpnia w Szczecinie podpisany został „Protokół ustaleń w sprawie wniosków
i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową” (listę podpisujących otwierali Marian Jurczyk, przew. MKS z siedzibą w Stoczni im. A.Warskiego
2

Zas³uguje na przytoczenie opinia Jana Strzeleckiego, odrzucaj¹cego ideê „wnoszenia
œwiadomoœci do klasy robotniczej” („kolejna inteligencka fantazja”), stwierdzi³: „ludzie
tej klasy maj¹ ju¿ œwiadomoœæ bez nas, sk¹din¹d, z w³asnego doœwiadczenia, z w³asnej
spo³ecznej egzystencji”. Jan Strzelecki, Inna propozycja bycia obywatelem, Wywiad dla „Kultury” nr 39 z 28 wrzeœnia 1980.
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oraz Kazimierz Barcikowski, wicepremier); dzień później w Gdańsku „Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu
31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej” (Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski).
3 września w Jastrzębiu Zdrój podpisano „Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 3 września 1980 roku
w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” [Jarosław Sienkiewicz, przew. MKS
i Aleksander Kopeć – wicepremier)3.
Analiza zawartych umów uprawnia do sformułowania wniosku o ich podobieństwie,
pokrywaniu się części ustaleń, ale też występowaniu różnic. Wynikały one z odmiennego
podejścia do spraw szczegółowych, słabości zaplecza intelektualnego, czy pośpiechu i niedopracowania poszczególnych sformułowań. Najpełniejszym i najdojrzalszym zarówno
jeśli idzie o kompletność, jak i precyzję formułowanych postulatów oraz wyrazistość żądań, lokowanych przy tym na wysokim poziomie społecznej i politycznej ogólności, jest
„Protokół...” podpisany w Stoczni Gdańskiej. Zyskał on już wtedy w świadomości społecznej osobliwą rangę. Stało się tak za sprawą upublicznienia jego parafowania; relacja
TV z sali konferencyjnej Stoczni, w której na poczesnym miejscu znajdowało się popiersie Lenina oraz swoista symbolika (wielkich rozmiarów długopis oraz wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej w klapie marynarki Wałęsy).
Problemem, który określał pole konfliktu oraz możliwości jego rozwiązania, była kwestia nowych związków zawodowych. Dotąd istniejące, podobnie jak w przeszłości, pozostały na marginesie wydarzeń. W tym kontekście punkt pierwszy gdańskich żądań
wypadnie uznać za strategiczny. Postulat ten dotyczył istoty ustroju realnosocjalistycznego. Nie chodziło bowiem jedynie o związkową wolność organizowania się. Taką formalnie zapewniał dotychczasowy porządek prawny. Istotne było wyeksponowanie prawa
do zrzeszania się w sposób zgodny z przywołanymi aktami prawnymi oraz żądanie usunięcia barier wypaczających owo prawo. Po wtóre, co okazywało się ważniejsze, żądanie
poszanowania prawa, wskazywało na źródło przeszkód w jego egzekwowaniu. Uniezależnienie ruchu związkowego od kontroli partii „przewodniej” niosło skutki dalekosiężne.
Determinacja ujawniana po obu stronach konfliktu – żądanie utworzenia „własnego”
związku oraz opór wobec jego spełnienia – odbijała wzrastającą świadomość wagi ewentualnych rozstrzygnięć4.

3

4
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Wedle L. Wa³êsy, wczeœniejsze podpisanie umowy w Szczecinie oznacza³o wy³amanie
siê tego oœrodka z uzgodnieñ przewiduj¹cych jednoczesne – z gdañskim – zakoñczenie
strajku, co mog³o, wobec wyczerpania jego uczestników, os³abiæ skutecznoœæ wspólnej
walki (L. Wa³êsy, Na równowa¿ni, Wywiad dla „Polityki” nr 14 z 2 kwietnia 1994).
„Dopóki rzecz sz³a o pietruszkê, czyli o podwy¿ki by³a to wewnêtrzna sprawa polska,
natomiast gdy na horyzoncie pojawi³y siê niezale¿ne zwi¹zki zawodowe (...) wtedy
cz³onkowie kierownictwa uœwiadomili sobie ju¿ bez ogródek, ¿e tym razem nie obejdzie siê bez g³êbokich systemowych ustêpstw politycznych” – powie po latach Edward
Gierek, Przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 211.

Na wstępie porozumienia stwierdzano5, iż działalność związków zawodowych „nie
spełniła nadziei i oczekiwań pracowników”. Wyprowadzono stąd wniosek o celowości
„powołania nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej”, broniącym „społecznych i materialnych interesów pracowników”. Istotna była deklaracja nie pełnienia „roli partii politycznej” oraz
przestrzegania „zasad określonych w Konstytucji PRL”, a także pozostawania na „gruncie zasady społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego
w Polsce ustroju socjalistycznego”. W dokumencie przywołano żądanie „niezależności
od Partii”, jednocześnie zaaprobowano fundamentalną zasadę realnego socjalizmu, uznając, że PZPR „sprawuje kierowniczą rolę w państwie”. Zapewniono ponadto, że nowe
związki nie podważają „ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych”, dążą „do
zapewnienia ludziom pracy odpowiednich środków kontroli, wyrażania opinii i obrony
swych interesów”.
Umowa zapowiadała możliwość przekształcenia się komitetów strajkowych w zakładowe organy reprezentacji pracowniczych, wśród których wymieniano: komitety robotnicze, pracownicze, rady robotnicze bądź komitety założycielskie nowych samorządnych
związków zawodowych. Te ostatnie – jak przewidywano – „winny mieć realną możliwość publicznego opiniowania kluczowych decyzji determinujących warunki życia ludzi
pracy”. W „Protokóle...” znalazło odzwierciedlenie żądanie o szerszym wymiarze: przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji, a tym
samym nie represjonowanie niezależnych wydawnictw oraz udostępnienie środków masowego przekazu przedstawicielom wszystkich wyznań. Temu celowi miała służyć ustawa o kontroli prasy, publikacji i widowisk, przewidująca m.in. prawo zaskarżania decyzji
organów kontroli, której projekt miał być wniesiony do Sejmu w przeciągu trzech miesięcy. Sformułowano równocześnie ogólne zasady funkcjonowania radia, telewizji i prasy, które powinny „służyć wyrażaniu różnorodności myśli, poglądów i sądów (...) podlegać
społecznej kontroli”. Osobliwe miejsce zapewniono kościołowi katolickiemu, któremu
gwarantowano radiową transmisję niedzielnej mszy. Żądania dotyczące kwestii wolności
słowa wskazywały na wykroczenie poza granice partykularnych, pracowniczych postulatów oraz wyeliminowanie odrębności grupowych.
Strajkujący nawiązali do represji z przeszłości, żądając naprawy krzywd wyrządzonych wobec ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 roku oraz studentów
wydalonych z uczelni za przekonania. Przyjęto ustalenie przewidujące „pełne przestrzeganie swobody wyrażania przekonań w życiu publicznym i zawodowym”. Strajkujący
robotnicy – głównie jednak wielkoprzemysłowi – przejęli zatem na siebie rolę reprezentantów aspiracji innych grup społecznych; inteligencji, chłopów, pracowników służby
zdrowia, czy emerytów.
Strajkujący mieli świadomość wyjątkowości – w wymiarze historycznym, politycznym i społecznym – swych wystąpień. Starali się też, realizując swoje zamierzenia, nadać

5

Wszelkie odniesienia do protoko³ów gdañskich, szczeciñskich i jastrzêbskich na podstawie Dokumenty: Protoko³y porozumieñ, Gdañsk, Szczecin, Jastrzêbie; Statut NSZZ
„Solidarnoœæ”, Warszawa 1980.
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im charakter publiczny tak, by ich żądania stały się powszechnie znane. Przełamywano
metodę stosowaną dotąd przez władze, polegającą na izolowaniu społecznych ognisk
zapalnych, a także ograniczano możliwości manipulacji informacją; „Podać w środkach
masowego przekazu informację o utworzeniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikować jego żądania” (pkt 5).
Za niemniej ważne wypadnie jednak uznać postulaty ekonomiczne i socjalno-bytowe.
Wśród nich znaczącą pozycję zajmują oczekiwania dotyczące wyprowadzenia kraju
z sytuacji kryzysowej. W przyjętych ustaleniach przedsięwzięciom reformatorskim nadawano walor społeczny. Deklarując udział w procesie reform, zapowiadano otwartość na
współpracę z władzami, na określonych jednak warunkach: wgląd w informacje oraz
udział w pobieraniu decyzji. Domaganiu się podjęcia reform i ich uspołecznienia towarzyszyło żądanie „doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej”.
Pozostałe postulaty nie znalazły w „Protokóle...” równego, roszczeniom politycznym,
odzwierciedlenia. O tym zadecydowała determinacja strajkujących, eksponujących żądanie wolnych związków zawodowych i koncentrujących na nim główne wysiłki. Natomiast rządowy partner negocjacji wykazał zdolność do precyzyjniejszego określenia
gospodarczego pola manewru, postrzeganego jako mniej konfliktowy; rozstrzygnięcia w jego
obrębie nie wiązały się z dalekosiężnymi skutkami dla systemu społeczno-politycznego.
Porozumienia gdańskie, szczecińskie i jastrzębskie otwierały nową, nieznaną w powojennej historii Polski praktykę. Po raz pierwszy konflikt społeczno-polityczny został rozwiązany na drodze porozumienia zawartego między władzą państwową a reprezentacją
pozaustawową społeczeństwa, między instytucjami życia społecznego o różnym statusie, stanowiąc modelowy sposób rozwiązywania konfliktów. Porozumienia były precedensowe pod względem prawnopolitycznym. Trudno byłoby odnaleźć analogiczne
dokumenty w dotychczasowej praktyce światowej. Kontrahentami owych umów były
z jednej strony władze państwowe, z drugiej, wyłonione najczęściej spontanicznie, reprezentacje różnych grup społecznych. Przesłanką zawarcia umów był układ sił społecznych. Jego ocena uzmysłowiła zaangażowanym w konflikcie stronom, że użycie siły nie
zapewni korzyści komukolwiek.
Zasięg rozstrzygnięć, podjętych zwłaszcza w Gdańsku, przyjętych w imieniu i w interesie wielu grup zawodowo-społecznych oraz przy udziale liczących się podmiotów politycznych każe traktować „Protokół...” jako umowę społeczną. Był on równocześnie
umową prawną – niosącą skutki prawne – oraz polityczną. Obie te płaszczyzny nawzajem się przenikały. Zobowiązania, jakie stąd wypływały, były wiążące dla wszystkich
podmiotów poddanych kierownictwu politycznemu partii (i uznających jej status), która
zawarte przez komisję rządową – będącą reprezentantem rzeczywistego podmiotu politycznego – uznała i traktowała za obustronnie obowiązujące.
W warstwie ogólnie deklarowanych intencji między kontrahentami nie występowały
sprzeczności. Negocjatorzy posługiwali się tym samym językiem, sięgali do podobnego
systemu wartości. Jednakże porozumienie nie uczyniło z jego stron uczestników wspólnego działania, powodowanych wspólnym programem. Było wyrazem kompromisu,
w ramach którego zgodzono się na urzeczywistnienie postulatów mieszczących się wprawdzie w obrębie socjalistycznej aksjologii, odbiegających wszakże od jej pragmatycznej
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projekcji. Obie strony aprobowały socjalizm, uściślając, że winien być on pozbawiony
deformacji („socjalizm bez wypaczeń”). Jednakże poza tą deklaracją, mającą znamiona
utopii, rozciągał się – bez względu na dalszy przebieg zdarzeń – obszar niezbieżnych
intencji i celów oraz niejednakowych interpretacji.
Oczekiwania partii związane były z osiągnięciem spokoju społecznego, przede wszystkim z zachowaniem dotychczasowego modelu – modyfikowanego – stosunków władzy.
Postulaty emancypacyjne nowych związków zawodowych uderzały w newralgiczne
punkty realnosocjalistycznej filozofii władzy. Dążyły one do tego, by stać się niezależnym
od partii ogniwem systemu politycznego i wpływać na jego funkcjonowanie poprzez
przejęcie ważnych kanałów artykułowania i egzekwowania interesów grupowych oraz
kontrolowanie procesów produkcji i alokacji dóbr, a także działania aparatu państwowego. Te dążenia zawierały przesłanki konfliktu. Nowe związki nie mieściły się w ramach
porządku realnosocjalistycznego, niosąc jego dezintegrację. Główne ustalenia umowy
społecznej dotykały granic doktrynalno-politycznego przyzwolenia, poza którym leżał
w najlepszym razie socjalizm o odmiennym modelu organizowania i sprawowania władzy. Problem nie leżał zatem w dobrej woli kontrahentów, lecz w obiektywnych konsekwencjach wypływających z porozumień.

3. Rejestracja NSZZ „Solidarność”
15 września 1980 roku Rada Państwa PRL ogłosiła – stosownie do przyjętych w porozumieniu gdańskim zobowiązań – uchwałę umożliwiającą nowo powstającym związkom zawodowym dokonanie rejestracji poza rejestrem prowadzonym przez Centralną
Radę Związków Zawodowych. Komitety założycielskie nowo powstających związków
zawodowych mogły – po spełnieniu określonych warunków – dokonać rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Zadaniem Sądu było stwierdzenie, czy „uchwalony
przez komitet założycielski statut nie jest sprzeczny z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innymi przepisami prawa”. Ten sam sąd był władny unieważnić rejestrację
w wypadku, gdy „działalność lub struktura” związku zawodowego „okaże się sprzeczna
z obowiązującymi przepisami prawa”. Z przyjętego uregulowania wynikała istotna dyrektywa, ograniczająca decyzję negatywną do przypadku, kiedy sąd ujawni sprzeczność
statutu z obowiązującym prawem. W obu przypadkach – a więc odmowy czy cofnięcia
rejestracji – Rada Państwa czyniła instancją odwoławczą Sąd Najwyższy.
Wkrótce po wejściu w życie uchwały Rady Państwa, 16 września wpłynął do Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie pierwszy wniosek o rejestrację. Złożył go komitet założycielski niezależnego („niezależność” stała się nieodłącznym atrybutem nowych związków) związku zawodowego z siedzibą w hucie „Katowice”. Do dnia 24 września do sądu
wpłynęło 12 wniosków. 1 października pierwsze sześć związków uzyskało rejestrację. Do
dnia 21 stycznia 1981 roku zostało zarejestrowanych 61 związków zawodowych.
Procedura rejestracyjna ujawniała priorytety uznawane za ważne przez sąd wydający
postanowienia o rejestracji. Punktem odniesienia czyniono zapis uchwały Rady Państwa
o zgodności statutów nowych związków z porządkiem prawnym PRL, a także z treścią
porozumień sierpniowych. Wywierano nacisk, by znalazły się w nich przepisy mówiące
o rezygnacji nowych związków zawodowych z pełnienia roli partii politycznej, uznawa21

niu „pryncypiów socjalistycznych” oraz kierowniczej roli PZPR w państwie i nie podważaniu sojuszów politycznych PRL. Miał to być „wspólny mianownik” statutów wszystkich nowych związków zawodowych. Spełnienia tych warunków wymagał sąd,
wykraczając poza swoje funkcje i – jak określano – wykonując dodatkową pracę: pomoc
prawna, udzielanie rad co do konkretnych sformułowań oraz pomoc w usuwaniu wieloznaczności. Jednak to nie względy formalno-prawne, okazywały się najistotniejsze. Decydującymi były warunki polityczne. Ich spełnienie – wprowadzenie zapisu o charakterze
ideowo-politycznym – przesądzało o rezultatach procedury rejestracyjnej.
24 września przedstawiciele Międzyzakładowych Komisji Robotniczych złożyli (15. z kolei) w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Nie godzili się na wprowadzenie do statutu
sugerowanych – a dotąd wymuszanych na pozostałych wnioskodawcach – przez sąd zapisów (m.in. w kwestii strajku), stojąc na stanowisku, że wystarczającym było przywołanie Konstytucji PRL oraz Konwencji MOP.
Jawnej rozprawie – 24 października 1980 r. – z udziałem prasy zagranicznej, kilkudziesięcioosobowej grupy członków komitetu założycielskiego z Lechem Wałęsą, wspieranego przez pełnomocników prawnych Wiesława Chrzanowskiego i Jana Olszewskiego oraz
ekspertów (m.in. Tadeusza Mazowieckiego), towarzyszyła atmosfera poruszenia społecznego; gmach sądu otoczony przez sympatyków „Solidarności” oraz liczną grupę funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, karty wstępu. W trakcie rozprawy sąd usiłował wpłynąć
na kształt statutu. Sprzeciwił się temu Lech Wałęsa: „Solidarność” w pełni akceptuje
zasady Konstytucji i porozumienia gdańskiego. Wyklucza jednak możliwość wprowadzenia innych sformułowań do statutu ponad te, które zostały zaproponowane przez organ
uprawniony. Nie kwestionuję kierowniczej roli partii, ale w państwie, a nie w związku
zawodowym (...) NSZZ „Solidarność” pozostaje związkiem apolitycznym i nie pozwoli
się podporządkować żadnym siłom politycznym”.
Sąd zarejestrował związek, jednakże uczynił to, ingerując w jego statut i wprowadzając doń treść ustalenia „Protokółu...” gdańskiego odnoszącego się do punktu 2. postulatów sformułowanych przez strajkujących (§1). Dodatkowo skreślił przepisy §32 i §33
(przewidujące prawo do strajku), wprowadzając w to miejsce regulację dopuszczającą
strajk w przypadku wyczerpania wszystkich innych dostępnych środków. Obwarował je
„obowiązującymi przepisami prawa”. Wobec faktu, że porozumienie gdańskie zapowiadało zagwarantowanie prawa do strajku „w przygotowywanej ustawie o związkach zawodowych”, przepis wprowadzony przez sąd do statutu czynił – w świetle obowiązującego
prawa – uprawnienia związku iluzorycznymi.
Projekt statutu w § §1, 32 i 33 – zdaniem sądu – „koliduje z obowiązującym w PRL
prawem, co w konsekwencji uzasadnia oddalenie wniosku o rejestrację. Sąd Wojewódzki
w Warszawie, mając jednak na względzie, że uchybienia Statutu dotyczą sfery prawnej,
zaś NSZZ „Solidarność” prowadzi faktyczną działalność na podstawie Porozumienia
z 31 VIII 1980 r., a także iż odmowa rejestracji tego związku nie spełniałaby społecz-
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nych oczekiwań postanowił zarejestrować ten związek dokonując odpowiedniej korekty
statutu”6.
Sąd Wojewódzki w Warszawie w istocie został uwikłany w grę polityczną, w której
nie on podejmował decyzje, ani też ustalał warunki. Wprawdzie art. 62 Konstytucji PRL
głosił niezawisłość sędziów i ich podległość „tylko ustawom”, jednakże postanowienia
art. 58, że „Sądy stoją na straży ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej...” oraz art. 3, 1.,
iż „Przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza”, nakazywały niezależność sądów traktować z dystansem. Sąd
Wojewódzki w Warszawie nie wykroczył poza reguły charakterystyczne dla porządku
realnego socjalizmu, w którym decyzje władz miały znamiona uznaniowe. Nie zdołał,
ograniczony względami politycznymi, utrzymać swojego rozstrzygnięcia w obrębie procedury prawnej, wyznaczonej uchwałą Rady Państwa.
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” zaskarżyła do Sądu Najwyższego postanowienie sądu wojewódzkiego w części wnoszącej zmiany do statutu.
Krytyczna ocena werdyktu sądu rejestracyjnego zyskała wsparcie w Radzie Wydziału
Prawa i Administracji UW, która w uchwale (27 października) wyraziła „głębokie zaniepokojenie sposobem postępowania Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (który – KBJ)
dokonywał, przekraczając swoje kompetencje, merytorycznych ingerencji w treść statutów rejestrowanych związków zawodowych, zamiast ograniczyć się do kontroli zgodności, bądź niezgodności przekładanych statutów z prawem...”7
10 listopada Sąd Najwyższy rozpatrzył odwołanie, uznając zasadność złożonej rewizji.
Zmienił zaskarżone orzeczenie, dokonując rejestracji NSZZ „Solidarność” na podstawie
statutu w brzmieniu niezmienionym w stosunku do wersji pierwotnej, jednakże zawierającym istotne uzupełnienie. Był nim załącznik, sygnalizowany w §1 Statutu, o którego
wniesieniu zadecydował dzień wcześniej komitet założycielski związku. Objął on treść
postanowień Konwencji nr 87 (art. 1 do 8) i 98 (art. 1 – 4) Międzynarodowej Organizacji
Pracy oraz część „Protokołu...” gdańskiego (od p.1. do 7.). Sąd Najwyższy przywrócił
równocześnie brzmienie §§ 32 i 33 regulujących sprawę strajków, uznając że wobec
braku ustawy o związkach zawodowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawa
do strajku owe artykuły nie są sprzeczne z prawem.
W Statucie NSZZ „Solidarność” nawiązuje się do zasad zawartych w aktach, na podstawie których związek zamierzał rozwijać „działalność w zakresie obrony interesów
pracowników, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych”. Zostały tu
wymienione: Konstytucja PRL, Konwencje nr 87 i 98 MOP oraz porozumienie zawarte
przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową w Gdańsku w części I.
pkt. 1–7. Związek miał objąć swoim działaniem cały kraj, przy czym siedzibą jego Komisji Krajowej uczyniono Gdańsk. Par. 4 głosił niezależność związku od „organów administracji państwowej i organizacji politycznych”. Związek miał zrzeszać przedstawicieli
wszystkich zawodów. Jego struktura – jednolita i scentralizowana – odbijała podział te6
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R. Kruszewski, Rejestracja, „Prawo i ¯ycie” nr 44/1980. Tak¿e, „¯ycie Warszawy” z 25–26
paŸdziernika 1980.
Jeszcze wokó³ rejestracji „Solidarnoœci”. Ostatnie s³owo nale¿y do s¹du. „Trybuna Ludu”
z 6 listopada 1980.
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rytorialny kraju (regiony); przewidywano możliwość powoływania sekcji zawodowych
lub branżowych. Statut dopuszczał możliwość zawierania porozumień o współpracy ze
związkami zawodowymi grupującymi pracowników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, „jeśli statuty i działalność tych związków odpowiadają podstawowym zasadom
określonym w statucie NSZZ „Solidarność”.
Wyłanianie władz związku na wszystkich jego szczeblach miało się odbywać poprzez
wybory tajne, przy nieograniczonej liczbie kandydatów; wybór przewodniczącego (za
wyjątkiem przewodniczącego Komisji Krajowej, który miał być przez nią wybierany) –
bezpośredni przez walne zebranie organizacji danego szczebla. Przyjęto ograniczenie: funkcji
związkowej nie mogła pełnić osoba zajmująca stanowiska kierownicze lub „pełniąca funkcję
kierowniczą w instancjach organizacji politycznych”.
W szczególny sposób Statut „Solidarności” regulował sprawy akcji strajkowej, której
podjęcie mogło nastąpić „po wyczerpaniu innych form działania”. Wyróżniał on dwa ich
rodzaje: strajk ostrzegawczy („nie dłuższy niż połowa dnia pracy”) oraz właściwy. Statut
wyróżniał przyczyny strajków, jakkolwiek uczynił to dalece nieprecyzyjnie, nie przewidując także procedur mediacyjnych, poprzedzających protest pracowników. W kwestii
strajków sformułowano uprawnienia, których wykorzystanie nie obciążało inicjatorów
odpowiedzialnością. Miała ona głównie charakter moralny. Uprawnienia organizatorów
i uczestników strajków nie wiązano w statucie z jakimikolwiek dolegliwymi konsekwencjami. Wobec braku regulacji ustawowych, wypełnianie prawnej próżni – przy niemożliwości zastosowania oprotestowanych w porozumieniu gdańskim rozstrzygnięć Kodeksu
Pracy czy Kodeksu Karnego – miało się odbywać w toku praktyki. Obie strony ewentualnych konfliktów nie były do tego przygotowane, albowiem okres powojenny nie dostarczał
doświadczeń, które mogłyby być punktem odniesienia dla kompromisowych rozstrzygnięć
osiąganych drogą negocjacji. Statut nie regulował kwestii obciążeń finansowych. Pewną
wskazówką mogły być uzgodnienia gdańskie dotyczące zapłaty za sierpniowe strajki.
Nie przewidywały one sankcji finansowych, przeciwnie zapewniały wynagrodzenia strajkującym.
Pole dowolności wiązało się nie tylko z brakiem poważniejszych ograniczeń – te miał
ustalać związek – ale z faktem łatwego przerodzenia się protestu o charakterze socjalno-ekonomicznym w polityczny. Wobec nakładania się różnych płaszczyzn roszczeniowych,
stanu nastrojów społecznych, widocznej defensywy władz, mogło to wywoływać pokusę
nadużywania broni strajkowej. Regulacje sytuowały nową organizację w systemie społeczno-ekonomicznym i politycznym w roli podmiotu osobliwego nie tylko, jeśli idzie
o funkcje rewindykcyjno-obronne, ale polityczne. Ich wypełnianie mogło nieść destrukcję i destabilizację. W warunkach polskich nawarstwienie się różnorakich napięć i konfliktów czyniło całą sytuację wyjątkowo wybuchową.
Decyzja Sądu Najwyższego przyniosła odprężenie po obu zaangażowanych stronach.
Wydaje się to zrozumiałe zważywszy napięcie społeczne – przybierające rozmiary konfrontacji – jakie towarzyszyło całej sprawie. „Solidarność” mobilizując poparcie, ogłosiła
na 12 listopada stan gotowości strajkowej. Złożone bezpośrednio po sądowym werdykcie oświadczenia przedstawicieli związku zawodowego i rządu zawierają interpretacje
zdarzenia, które stanowiło próbę odnalezienia się w nowych warunkach określanych z jednej strony zwycięstwem, z drugiej zaś porażką.
24

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” nie pozostawiała wątpliwości, co do tego, kto
ponosi odpowiedzialność za narastający od lat kryzys, co nie znaczy, iżby związek zamierzał pozostać na uboczu: „Poczuwamy się jednak do obywatelskiej odpowiedzialności za
przyszłość Polski (...) Oczekujemy, że podjęte zostaną działania, do jakich zobowiązał się
rząd w porozumieniach po strajkowych, dla naprawy sytuacji na drodze zasadniczych
reform gospodarki i życia publicznego (...) W tym kierunku i dla takiego programu będzie działać NSZZ „Solidarność”, wzywając miliony swoich członków i wszystkich ludzi
pracy do patriotycznego działania w trosce o nadrzędny interes ojczyzny”.
„Rząd – stwierdzał jego rzecznik – z zadowoleniem wita przezwyciężenie napięcia
powstałego wokół rejestracji NSZZ „Solidarność”. Uregulowanie tej sprawy stwarza
pełne możliwości normalizacji działalności związku”. Przyjęte przez Sąd Najwyższy
rozwiązanie określiło „w sposób nie budzący żadnych wątpliwości ideowy charakter związku,
stojącego na gruncie ustroju socjalistycznego Polski”. Zatwierdzenie statutu „Solidarności” zostało z zadowoleniem powitane przez papieża Jana Pawła II, który 12 listopada
podczas cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie wyraził „radość z tego, co się
dokonało w ostatnich dniach w naszej ojczyźnie: z tego rozumnego i dojrzałego porozumienia”8.
Z punktu widzenia logiki rozwoju zdarzeń incydent związany z rejestracją był nieunikniony, równie dobrze mógł dotyczyć kwestii mniej zasadniczej. W tym przypadku stał się
on dla strony rządowej nader dotkliwy, albowiem rozegrał się na obszarze prawa, którego strażnikiem się ona mieniła. Władze zostały zmuszone do publicznego uznania racji
związkowej. Znalazło to odzwierciedlenie w postaci zaakceptowanego – tym razem przed
sądem – dokumentu rodzącego skutki polityczno-prawne. „Solidarność” ugruntowała
pozycję „recenzenta” poczynań władzy oraz wzmocniła niezależność od niej.

8

„Trybuna Ludu” z 11 i 13 listopada 1980.
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Rozdział II

MIĘDZY POROZUMIENIEM A KONFRONTACJĄ
(grudzień 1980 – marzec 1981)

1. „Solidarności” cele i metody działania
Mimo podejmowanych po obu stronach wysiłków znamionujących dążenie do consensusu, krystalizacji ulegał układ bipolarny. Przewagę – we wzajemnym postrzeganiu
głównych aktorów sceny politycznej – zyskiwały czynniki aksjologiczne: partner był
obciążany cechami zasługującymi na potępienie, natomiast własny wizerunek był zdominowany walorami godnymi uznania. Był to układ o znamionach dialektycznych. Obie
strony tworzyły węzeł zależności i uwarunkowań, w ramach którego wzajemne reakcje
były w znacznej mierze pozbawione autonomiczności.
„Solidarność” kreowała się na ruch społeczny, którego ambicją stało się wyrażanie
podmiotowych dążeń społeczeństwa, pozbawionego dotąd możliwości suwerennego
decydowania o swoich sprawach. Władze natomiast starały przedstawiać siebie w roli
obrońcy ładu konstytucyjnoprawnego, troszczącego się o dobro społeczeństwa, jego
bezpieczeństwo i spokój. W tej perspektywie sposób działania „Solidarności”, środki po
jakie sięgała, domagając się rychłej realizacji żądań socjalnych oraz dążąc do wymuszania
zmian we władzach państwowych i kierownictwach zakładów pracy – nadużywając m.in.
broni strajkowej – wiodły do destrukcji. „Zapewnienie normalizacji życia – stwierdzał
Komitet Centralny PZPR w uchwale przyjętej na VII posiedzeniu plenarnym, 1 i 2 grudnia 1980 roku – jest dziś najpilniejszą potrzebą, a równocześnie koniecznym warunkiem
kontynuacji i powodzenia procesu odnowy”. Władze starały się składać dowody determinacji i dobrej woli w realizacji zawartych porozumień. 5 września oraz 8 października
rząd przedstawił w Sejmie program działań, zaś 21 listopada przedłożył na posiedzeniu
parlamentu informację o realizacji porozumień.
Wskazywano ponadto, że w osiągnięciu tego celu nie są zainteresowane osoby, które
wnoszą do „Solidarności” obce jej, nierobotnicze treści. Sięgano przy tym do obecnej
w przeszłości argumentacji, iż są one „powiązane z ośrodkami imperialistycznej dywersji
za granicą, mające wrogie socjalizmowi i władzy ludowej cele. (...) Siły te chcą bowiem
demontażu i w rezultacie podważenia i obalenia socjalistycznej państwowości Polski. Jest
to zamiar w swej istocie antyrobotniczy, kontrrewolucyjny”1.
Wyrażano przekonanie, iż robotnicy w swej masie pozostają wierni tym wartościom,
których depozytariuszem miała być partia, a jedynie ich niewielka część ulega wpływom
obcym socjalizmowi. W tym podejściu obecna była myśl, że u genezy „Solidarności”

1
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„Nowe Drogi” nr 12/1980, s. 12–13 oraz 38.

leżała aktywność osób czy grup dążących do wywołania destrukcji (KOR, KPN). Ten ton
przewijał się w argumentacji, jaką posiłkowały się władze państwowe, wspierane przez
partię, „ponoszącą” odpowiedzialność za losy państwa i narodu. Jednakże ona sama działając w różnych środowiskach społecznych niejednokrotnie podlegała ich wpływom. Wielu
jej członków formułowało żądania, domagając się demokratyzacji życia wewnątrzorganizacyjnego, sposobu wyłaniania władz, ich kontroli i odwoływania, oczekując przyśpieszenia zjazdu, wyborów (według nowych zasad) etc. Władze centralne stosowały taktykę
opóźniającą – odnosiło się to np. do terminu odbycia zjazdu partii. Jednakże deklarowały
wolę przeprowadzenia zasadniczych zmian w partii, mieszczących się w ramach „odnowy życia społecznego”.
Gremia kierownicze partii nie były w stanie przeciwstawić się udziałowi jej członków
w „Solidarności”. Oczekiwano więc, że poprzez nich zdoła uzyskać wpływ na jej działalność. Domagano się lojalności oraz uznawania i podporządkowania się obowiązującym
dotąd regułom życia partyjnego. Uchwała VII Plenum KC PZPR formułowała powinności członków partii w ruchu związkowym, zobowiązując ich do aktywnego poparcia umów
społecznych, do przeciwdziałania „nadużywaniu prawa do strajków, eskalacji nierealnych
żądań i roszczeń płacowych oraz obniżaniu wydajności pracy i dyscypliny społecznej (...)
wszystkiemu, co hamuje normalizację życia społeczno-politycznego w naszym kraju.
Zadaniem członków partii jest również zwalczanie wrogich socjalizmowi postaw i poglądów, izolowanie od aktywnej działalności w ruchu związkowym osób, które swoim postępowaniem godzą w zasady ustrojowe Polski Ludowej”2.
Począwszy od jesieni 1980 r. podstawowym czynnikiem określającym przebieg zdarzeń stały się relacje między władzami państwowymi a „Solidarnością”. Stała się ona
istotnym ogniwem życia społecznego i politycznego. Zachowując kontestacyjną postawę
wobec systemu politycznego, związek kreował nowy typ zachowań, posługując się językiem charakteryzującym się determinacją i ostrością. Równocześnie formułował wizję
zasadniczej zmiany, łamiącej uznane dotąd kanony i ograniczenia (np. hasło Lecha Wałęsy „drugiej Japonii”). Wprawdzie jej charakter i cele nie zawsze były wyraźnie określone,
budziła ona jednak nadzieję na „inne” życie. „Solidarność” stawała się w świadomości
społecznej siłą skupiającą wzrastające oczekiwania lokowane we wszystkich niemal wymiarach życia społeczeństwa: moralnej, duchowej, ekonomicznej, politycznej. Zdarzenia
układały się w ciąg, w którym nie zawsze możliwe było oddzielenie przyczyny od skutku, istoty problemu od jego powierzchniowego objawu. „Solidarność” stanęła przed
perspektywą sprostania wyzwaniom, nadziejom oraz frustracjom generowanym różnymi przyczynami. Związek zawodowy stawał się tedy więźniem swej misji, spełnienie
której uniemożliwiała „skompromitowana” władza, oporna wobec ruchu odrodzenia narodowego, społecznego i moralnego.
„Solidarność” powiększając liczbę swych członków (w momencie powstania związek
liczył ponad 3 mln członków, zaś wiosną 1981 r. – 7 do 8 mln), usiłowała realizować nie
tylko cele związkowe. Niejednokrotnie natrafiała na opór władz wynikający czy to z faktu
braku możliwości lub niezdolności spełnienia żądań, czy to niechęci podawania się związ-

2

„Nowe Drogi” nr 12/1980, s. 44–45.
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kowemu dyktatowi3. Związek nie będąc w stanie skłonić władz do ustępstw drogą negocjacji, uznał strajk za najskuteczniejszy środek wiodący do spełniania żądań czy swojej
ochrony. Jednocześnie nie można wykluczyć przypadków prowokacji, mającej na celu
zaognienie sytuacji, wykazanie złej woli przeciwnika lub mobilizację własnych szeregów.
30 października 1980 roku w Prokuraturze Generalnej został opracowany dokument –
sygnowany jako tajny – przedstawiający działalność, określanych jako „antysocjalistyczne” – Konfederacji Polski Niepodległej, Komitetu Samoobrony Społecznej KOR oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dokument sugerował, że ich ideowo-polityczny
program i aktywność leżały u źródeł genezy oraz działalności „Solidarności”. Winnych
jego udostępnienia oraz próby powielenia w siedzibie zarządu „Solidarności” Region
Mazowsze aresztowano (20 listopada). „Sprawa” Piotra Sapełło (pracownika prokuratury) oraz pracownika zarządu związku, Jana Narożniaka wywołała konflikt. Pokazywał
on w skondensowanej postaci istotę sporu oraz drogi jego rozładowania, nade wszystko
jednak odmienne podejście do prawa, funkcji i jego stosowania.
Wedle prokuratury „Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej”, zawierające ponadto informację o działaniach Służby
Bezpieczeństwa i ich efektach, spełniały wymogi prawa. Twierdziła, że brak wzmianki
o działalności „Solidarności” jako organizacji legalnej, oddala zarzut, że jest wymierzony
przeciw związkowi. 24 listopada przedstawiciele zarządu NSZZ „Solidarność” Region
Mazowsze zażądali zwolnienia aresztowanych, traktując fakt dokonania przeszukania siedziby „Solidarności” i zatrzymania ich pracownika – technicznego, nie ponoszącego odpowiedzialności za działanie kierownictwa – jako akt wymierzony przeciwko nowemu
ruchowi związkowemu. Nie spełnienie „solidarnościowych” żądań miało spowodować
wezwanie do podjęcia strajku w regionie.
„Solidarność” przyjęła taktykę nagłaśniania całego incydentu, wskazując na to, że przejęty
przez nią dokument nie podlega klauzuli tajności, albowiem przytoczone w nim fakty
stosowania represji wobec osób kontestacyjnie nastawionych wobec ustroju socjalistycznego, nie stanowią tajemnicy. Były powszechnie znane i wynikały z jawnej działalności
organów ścigania. Konstatowano fakt traktowania przez Prokuraturę Generalną działalności związku jako sprzecznej z „podstawami ideologii ustroju socjalistycznego”. Dostrzegano w tym zagrożenie dla istnienia ruchu związkowego, a także wyraz działań
podważających wiarygodność „zobowiązań podjętych przez rząd PRL w umowach zawartych w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu”.
Oświadczenie „Solidarności” przedstawione 25 listopada dziennikarzom krajowym
i zagranicznym przez przewodniczącego Regionu Zbigniewa Bujaka – przywołującego
obszerne fragmenty dokumentu – zawierało żądanie ujawnienia i ukarania osób odpowiedzialnych za jego opracowanie, a także powołania komisji sejmowej, która wspólnie
z „Solidarnością” zbadałaby praworządność funkcjonowania prokuratury, Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Wyrażano protest „przeciwko powtarzającym się
3
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„Miotaliœmy siê miêdzy zrozumieniem dla d¹¿eñ tego ruchu a poczuciem – pisa³ po
latach cz³onek ekipy rz¹dz¹cej – ¿e stanowi on w strukturach pañstwa jakieœ obce cia³o,
¿e mo¿e niszczyæ jego ¿ywotne tkanki, zagroziæ ca³emu organizmowi”. W. Jaruzelski,
Stan wojenny. Dlaczego..., Warszawa 1992, s.14.

próbom stwarzania sytuacji strajkowej, prowokowania napięcia społecznego i zakłócania
realizacji programu wytyczonego w Gdańsku, Jastrzębiu i Szczecinie”4. 24 listopada strajk
rozpoczęli pracownicy Zakładów Mechanicznych „Ursus”, włączyła się doń załoga
Huty „Warszawa”, w dalszej kolejności przewidywano strajk w Fabryce Samochodów
Osobowych. Po uchyleniu aresztu tymczasowego wobec zatrzymanych oraz zapowiedzi
podjęcia rozmów przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i rządu na szczeblu wicepremiera,
do których doszło 27 listopada, w stolicy odwołano powszechną gotowość strajkową.
28 listopada, na osobiste wezwanie Lecha Wałęsy oraz Jacka Kuronia, zakończono strajk
w Hucie „Warszawa”.
Z końcem 1980 r. pojawiły się objawy uspokojenia. 10 XII Krajowa Komisja Porozumiewawcza opowiedziała się za wstrzymaniem akcji strajkowych, wzywając do powściągliwości w formułowaniu żądań płacowych. Władze ze swej strony czyniły nie tylko
symboliczne gesty. Podpisano np. porozumienie z pracownikami służby zdrowia. 16 grudnia,
w dziesiątą rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu, odsłonięto w Gdańsku – z udziałem przedstawicieli władz oraz duchowieństwa – Pomnik Poległych Stoczniowców. Uroczystości nadano wysoką rangę, upubliczniając jej przebieg, nasycając ją pierwiastkami
zgody i solidarności narodowej.

2. Kontekst międzynarodowy
Rozwój sytuacji w Polsce z uwagą obserwowały rządy krajów ościennych. Zakres
uzyskanych w Polsce swobód wywoływał obawy co do przekroczenia granic państw
„obozu” socjalistycznego przez „zarazę polskiej kontrrewolucji”. Wobec rozwoju wydarzeń w Polsce reagowano wrogo, wyławiając sygnały mogące świadczyć o oporze stawianym „Solidarności”. Owe nastawienia wyrażała bez zahamowań prasa: „Prawda” –
organ Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; „Neues Deutschland” – Socjalistycznej
Partii Jedności Niemiec oraz „Rude Pravo” – Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Na
ich łamach publikowano relacje ukazujące zagrożenia dla socjalizmu. Zamieszczały przedruki
z prasy polskiej dokumentujące istnienie „antysolidarnościowych” sił, „prawdziwie” socjalistycznych, zdolnych bronić internacjonalistycznych interesów. Spośród wychodzących
w Polsce czasopism i dzienników najczęściej i najchętniej przytaczano publikacje z „Trybuny
Ludu”, „Żołnierza Wolności” (dziennik znajdujący się pod kontrolą Głównego Zarządu
Politycznego WP) oraz „Ideologii i Polityki” (miesięcznik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR). Pomijano natomiast „Życie Warszawy”.
Przywódcy rządzących partii komunistycznych nie kryli niepokoju wobec powstania
„Solidarności”, wskazywali na zagrożenia wynikające z jej rewindykacyjno-kontestacyjnej aktywności oraz wyrażali obawy co do zdolności kierownictwa polskiego do zapanowania nad biegiem zdarzeń. Wyraźnie dystansowano się wobec „ugodowej” polityki
„komunistów polskich”. Domagano się zdecydowanych działań. Głównym wyrazicielem –
niejako upełnomocnionym – opinii wobec rozwoju sytuacji w Polsce była Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego.
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Wachlarz możliwych i stosowanych środków był bogaty, wykazując znamiona stopniowalności: nacisk opinii publicznej (prasa), polityczna perswazja, ale też gospodarczy
szantaż oraz groźba zastosowania sił inwazyjnych. 5 grudnia 1980 roku odbyło się w Moskwie posiedzenie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego z udziałem przywódców państw socjalistycznych. Ich wystąpienia nie pozostawiały
wątpliwości co do oceny wydarzeń w Polsce. Leonid Breżniew oświadczył na koniec
narady: „My bratniej Polsce nie damy krzywdy zrobić, nie zostawimy jej w potrzebie”5.
Groźby urealniały sojusznicze manewry militarne (pod kryptonimem „Sojuz”).
Strony tego międzynarodowego „dialogu” uznawały za aktualną doktrynę Breżniewa
o ograniczonej suwerenności. „Kierownictwo partii – deklarował Stanisław Kania na
VII posiedzeniu KC PZPR, 1–2 grudnia 1980 r. – skutecznie zapewniało sprzyjające
warunki międzynarodowe dla rozwiązywania trudnych problemów wewnętrznych. Utrzymywaliśmy w tej sprawie stałą więź z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami, a przede
wszystkim z kierownictwem KPZR”. Przywołując na koniec „zatroskanie” partii komunistycznych i robotniczych sytuacją w Polsce, Kania, wspominając deklaracje pomocy
(dostawy i pożyczka), oświadczył: „Cenimy sobie tę pomoc, zwłaszcza, że przychodzi
w tak trudnych dla nas czasach, stanowiąc jednocześnie świadectwo moralnego wsparcia naszej partii, naszego kierownictwa, naszej władzy”6.
Rozważając międzynarodowy kontekst wydarzeń w Polsce, nie sposób pominąć stanowiska Zachodu, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wszak
powojenna stabilność w Europie, sięgająca układów jałtańskich, stanowiła część równowagi światowej. Każde jej naruszenie oddziaływało na wyobraźnię co do ewentualnych
konsekwencji destabilizacji. Związek Radziecki liczył na powściągliwość Zachodu wobec
ewentualnego zastosowania „doktryny” Breżniewa wobec Polski. Jego rachuby wypływały z następujących przesłanek: wkroczenie – przed niemal rokiem – wojsk radzieckich
do Afganistanu nie wywołało riposty; zaangażowanie USA w sprawę swych obywateli
przetrzymywanych w Iranie; międzynarodowy wizerunek Jimmy Cartera w znacznym
stopniu obciążony defensywnością i „uległością”.
Jednocześnie pojawiły się czynniki skłaniające Związek Radziecki do zachowania powściągliwości. Do nich wypadnie zaliczyć zwycięstwo w wyborach prezydenckich Ronalda Reagana, wzywającego do przeciwstawienia się „agresywnej polityce radzieckiej”.
Do tego dodać trzeba decyzje podjęte w Brukseli 17 listopada 1980 roku przez Grupę
Planowania Nuklearnego NATO – o corocznym zwiększaniu budżetów wojskowych o 3%
i strategii „odstraszania nuklearnego”, a także fiasko rozmów radziecko-amerykańskich
nt. redukcji zbrojeń eurostrategicznych oraz impas w rozmowach wiedeńskich między
przedstawicielami NATO i UW w sprawie redukcji broni konwencjonalnej w Europie.
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W. Jaruzelski, wspominaj¹c owe zapewnienie, z³o¿one w imieniu „zatroskanych” losem
Polski towarzyszy, powiada: „Ten sakramentalny, a jednoczeœnie z³owieszczy zwrot chodzi³ za nami przez ca³y 1981 rok” (Stan wojenny..., dz.cyt., s. 42).
„Nowe Drogi” nr 12/1980, s.10 oraz 64. Szerzej o polityczno-militarnych naciskach na
Polskê (w:) Wojna z narodem widziana od œrodka, Wywiad Ryszarda J. Kukliñskiego dla
„Kultury”, nr 4/1987.

Dalsze zaostrzanie sytuacji – a do tego zapewne przyczyniłoby się wkroczenie wojsk
UW na terytorium Polski – niosłoby konflikt polityczny. Godziłby on w odprężenie w Europie, we współpracę gospodarczą między Wschodem i Zachodem. Mógłby spowodować zintensyfikowanie wysiłków na rzecz współpracy Stanów Zjednoczonych z Chińską
Republiką Ludową, co w konsekwencji zmusiłoby imperium radzieckie do zwiększenia
wysiłku militarnego, prowadząc do uszczuplenia możliwości zaspokojenia potrzeb materialno-bytowych swojego społeczeństwa. Dodatkowym czynnikiem, który musiał być
brany pod uwagę, była postawa społeczeństwa polskiego, w tym Wojska Polskiego –
sprzyjającego nierzadko „Solidarności” – którego ewentualna reakcja na inwazję wojsk
krajów ościennych nie była możliwa do przewidzenia.
Wprawdzie nie wydaje się uzasadniony pogląd o możliwości podjęcia przez Zachód
ryzyka odzewu na bezpośrednie kroki Związku Radzieckiego, chroniącego status quo w „jego” strefie. Niemniej jednak ewentualność wyrażenia ostrzejszej dezaprobaty – nie przesądzając formy – niż stało się to w przypadku afgańskim, była brana pod uwagę. Owa
reakcja mogła wykroczyć poza polityczne gesty, za jakie wypadnie uznać publiczne ostrzeżenie Jimmy Cartera – 4 grudnia 1980 r. – skierowane do Związku Radzieckiego przed
skutkami użycia siły przeciwko Polsce. Moralną wagę miało wystąpienie do ZSRR papieża Jana Pawła II.
W tej perspektywie godzi się postrzegać decyzję Komitetu Centralnego PZPR, który
w toku VIII plenarnego posiedzenia – 9 lutego 1981 r. – postanowił przyjąć rezygnację
Józefa Pińkowskiego z funkcji prezesa Rady Ministrów i powołać na to miejsce członka
Biura Politycznego, ministra obrony narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Celem było osłabienie niepokojów, ale równocześnie spełnienie oczekiwań różnorodnych
adresatów. Przede wszystkim starano się trafić do społeczeństwa, u którego wojsko
cieszyło się niezmiennie wysokim zaufaniem i autorytetem. Dawano do zrozumienia, że
rząd kierowany przez szefa struktury formalnie apolitycznej – bezpośrednio nie związanej ze sprawowaniem władzy, a więc nie ponoszącej odpowiedzialności za dotychczasowe wypaczenia – będzie gwarantem „uczciwego” kierowania sprawami społeczeństwa
i wywiązywania się z zobowiązań wobec niego, ponadto będzie troszczył się o zachowanie spokoju i porządku. Partia zyskiwała wsparcie w wysiłkach na rzecz osiągnięcia spokoju. Rząd pod nowym kierownictwem jest zdecydowany na porzucenie – wobec opozycji –
uległości i niekonsekwencji, charakteryzującej postępowanie dotychczasowego premiera.
Do sojuszników w „socjalistycznym obozie” kierowano zapewnienie: rozwój sytuacji
w Polsce pozostaje pod kontrolą; klucz do rozwiązania spraw polskich spoczywa w polskich rękach. Gwarantem „socjalistycznej odnowy” jest wojsko, kierowane przez człowieka związanego z partią, którego droga życiowa wiodła poprzez wspólne, radziecko-polskie
doświadczenia wojenne. Ten krok częściowo uznawał zasadność wyrażanych przez sojuszników niepokojów, jednocześnie określał granice interwencji zewnętrznej. Niemniej
istotnym adresatem sygnałów z Polski był Zachód. Jego nacisk na rzecz porzucenia (lub
złagodzenia) przez Związek Radziecki doktryny ograniczonej suwerenności tracił uzasadnienie.
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3. „90 spokojnych dni” a Bydgoszcz
Wojciech Jaruzelski, występując 12 lutego 1981 roku w trakcie obrad Sejmu, który
dzień wcześniej powołał go na stanowisko prezesa Rady Ministrów, zaapelował „o trzy
pracowite miesiące – 90 spokojnych dni”. Wystąpienie premiera zawierało 10-punktowy
program, który sprowadzał się do wyrażenia woli zahamowania tendencji spadkowych
w gospodarce oraz stworzenia warunków dla zaspokojenia potrzeb materialno-bytowych
społeczeństwa7. Podejmowane przez władzę państwową wysiłki – przy równoczesnym
podwyższaniu wobec jej agend wymagań – miały służyć odbudowie i umocnieniu społecznego do niej zaufania. W zamian premier oczekiwał spokoju, porządku, odpowiedzialności i rzetelnej pracy.
W dniu exposé Krajowa Komisja Koordynacyjna „Solidarności” zawiesiła akcję protestacyjną, która miała na celu zmuszenie władz do ograniczenia cenzury oraz umożliwienie
organizacji dostępu do środków masowej informacji. Okazując „dobrą wolę”, wyrażano
zamiar „poznania” stanowiska rządu oraz „możliwości nawiązania dialogu”. 14 lutego
doszło do spotkania wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego z Lechem Wałęsą, Zarysowała się szansa na eliminowanie punktów zapalnych oraz likwidowanie konfliktów.
W tym samym dniu członkowie „Solidarności” kopalni „Jastrzębie” skierowali do premiera depeszę, w której poinformowali o postanowieniu podjęcia pracy w wolne soboty
na zasadach pełnej dobrowolności. Do inicjatywy dołączyło szereg przedsiębiorstw. 17 lutego
minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki zarejestrował Niezależny Związek Studentów, zaś nazajutrz w Łodzi, w imieniu komisji międzyresortowej, podpisał porozumienie zawarte z Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą przewidujące spełnienie
(raczej pozytywne rozpatrzenie) żądań strajkujących dotąd studentów.
19 lutego w Rzeszowie komisja rządowa osiągnęła porozumienie (rzeszowsko-ustrzyckie) z komitetem protestacyjnym rolników. Dotyczyło ono m.in. sprawy obrotu ziemią,
inwestycji w rolnictwie, emerytur i rent, oświaty i wychowania, a przede wszystkim samorządu wiejskiego i organizacji rolników. Protokół podpisał wiceminister rolnictwa
Andrzej Kacała oraz przywódca rolników – Jan Kułaj. W imieniu „Solidarności” porozumienie gwarantował Lech Wałęsa i Bogdan Lis. 26 lutego zainaugurował – z udziałem
W.Jaruzelskiego – prace Komitet Rady Ministrów do Spraw Współpracy ze Związkami
Zawodowymi. 6 marca Sejm powołał Komisję Nadzwyczajną do Kontroli Realizacji Porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Wyrazem zarysowującego się odprężenia było
następne wicepremiera, M. F. Rakowskiego spotkanie z Lechem Wałęsą (9 marca) oraz
przyjęcie nazajutrz przewodniczącego „Solidarności” przez premiera Wojciecha Jaruzelskiego.
Udział w moderowaniu nastrojów społecznych zaznaczył kościół katolicki. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, odbytego 2 marca, informował, że „Komisja Wspólna powitała z zadowoleniem oznaki stabilizacji
społeczno-politycznej w kraju (...) zgodnie stwierdziła konieczność szerokiego moralnego
i praktycznego poparcia ze strony społeczeństwa dla inicjatyw naczelnych władz państwo7
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28 lutego rz¹d og³osi³ decyzjê o wprowadzeniu z pocz¹tkiem kwietnia 1981 roku – na
wstêpie, na okres trzech miesiêcy – kartkowego sytemu sprzeda¿y miêsa i jego przetworów.

wych (...) Inicjatywy te powinny być realizowane we współpracy i dialogu z zorganizowanymi grupami społecznymi. Niezbędne jest przy tym docenianie znaczenia odnowy moralnej, poszanowania przez wszystkich porządku prawnego, wolności obywatelskich
i zawartych porozumień”.
Kościół, mimo całego sentymentu do „Solidarności” i okazywanego jej wsparcia, starał się zachować bezstronność i obiektywizm, zwracając uwagę na pojawiające się zagrożenia, za które odpowiedzialność obciążał obie strony. Konferencja plenarna Episkopatu
Polski, odbyta pod przewodnictwem Stefana Wyszyńskiego 11–12 marca, uznała, że
sytuacja „jest złożona i delikatna. (...) Wszyscy muszą mieć na względzie najwyższe dobro ojczyzny, jakim jest wolność i suwerenność”. Kościół odnotowywał rolę nowych
związków w postępujących przeobrażeniach. Jednakże nie ukrywał wątpliwości, co do
funkcji, jakie one przejmowały, uważając iż warunkiem spełnienia wiązanych z nimi nadziei jest skoncentrowanie przez nie działalności „głównie na zadaniach społeczno-zawodowych. Zadaniem związków zawodowych jest obrona praw ludzi pracujących oraz
zabezpieczenie im należytych warunków pracy, bytu i życia kulturalnego”. Tym samym
kościół zgłaszał zastrzeżenia wobec tych form działalności związkowej, które wykraczały poza funkcje tradeunionistyczne. Równocześnie, dążąc do zachowania pozycji arbitra,
sygnalizował oczekiwania natury politycznej: „Sami ludzie pracy muszą być czujni –
orzekał Episkopat – aby ich słusznych wysiłków na rzecz odnowy życia naszego kraju
nikt nie wykorzystywał dla wąskich celów prywatnych lub grupowych, obcych interesom narodu”.
Jednakże nad dążeniami koncyliacyjnymi ciążyły istotne czynniki. Były nimi z jednej
strony presja ruchu związkowego, kondensującego skrywane i tłumione do niedawna
w społeczeństwie oczekiwania podmiotowe. Z drugiej – możliwości ich zaspokojenia
w ramach systemu społeczno-politycznego. Jego zdolności adaptacyjne do nowych warunków nie uległy na tyle poszerzeniu, by mógł im sprostać bez redefinicji zasad ideologiczno-politycznych. Spełnienie formułowanych przez „Solidarność”, a także organizacje
korzystające z jego wsparcia żądań, wiodło w rzeczywistości do przekroczenia granicy,
którymi były reguły oraz mechanizmy stabilizujące porządek realnosocjalistyczny.
Tej granicy dotykało porozumienie łódzkie, zawierające „Postulaty ogólnospołeczne”,
które wykraczały poza interesy środowiska studenckiego. Treść żądań, wykazujących
pokrewieństwo w stosunku do ustaleń przyjętych w porozumieniu gdańskim obrazuje
stopień zniecierpliwienia stanem przeobrażeń polskiego systemu politycznego. Ujawniały
one nieustępliwość i determinację w artykułowaniu żądań ustrojowo-politycznych. Odzwierciedlały one równocześnie stopień upolitycznienia różnorakich wymiarów życia
społecznego. Niezależnie od intencji zainteresowanych, ich postulaty dotykały punktów
uważanych przez władze za newralgiczne.
Nie można tu pominąć incydentu lokalnego, jednakże – wskutek jego charakteru oraz
nagłośnienia – urastającego do zdarzenia o wymiarze ustrojowo-politycznym i geopolitycznym. 26 lutego Międzyzakładowa Komisja Robotnicza „Solidarności” w Szczecinie
ogłosiła oświadczenie, w którym odnosząc się do wystąpienia I sekretarza KC PZPR
Stanisława Kani na XXVI Zjeździe KPZR w Moskwie, zakwestionowała jego prawo do
reprezentowania całego narodu polskiego wobec radzieckiego sojusznika oraz do składania deklaracji o umocnieniu braterstwa i przyjaźni polsko-radzieckiej. Był to sygnał wyra33

zisty. Podważono podstawowe zasady doktrynalne realnego socjalizmu: kierowniczą rolę
partii komunistycznej i przyjaźń polsko-radziecką.
Okres posierpniowy charakteryzował się przyśpieszoną edukacją polityczną, w ramach
której poszczególne środowiska wzbogacały wiedzę o swojej tożsamości. Równocześnie ze
wzmożoną ostrością dostrzegały zarówno swoje możliwości, jak i niekonsekwencje władzy.
W jej z kolei obrębie – równolegle do obrony strategicznych, ustrojowych pozycji – przeważała nieskłonność do sięgania po wykraczające poza znane i doświadczane procedury.
Jednak procesowi edukacji podlegali także przedstawiciele władzy. W jej obrębie postępowała polaryzacja, generowana stosunkiem do zmian oraz „Solidarności”.
Po obu stronach tlącego się konfliktu ujawniały się tendencje radykalne, których rzecznicy parli do decydujących rozstrzygnięć. Jedni poprzez wyegzekwowanie przyjętych
ustaleń, nie ukrywając celów ostatecznych – zmiany porządku ustrojowo-politycznego.
Drudzy, głosząc hasło „dość ustępstw”, zmierzali do siłowego wyeliminowania antyustrojowych zagrożeń. Między oboma skrajnościami lokowały się różnorakie pośrednie
opcje, jednakże to właśnie grupy skrajne swym fundamentalizmem, odrzucaniem kompromisu niejednokrotnie nadawały dominujący ton wydarzeniom. Okoliczności te tworzyły wyjątkowo zapalną atmosferę, którą lada iskra mogła doprowadzić do wybuchu
kładącego kres zawieszeniu broni.
Tym razem miejscem konfliktu stała się Bydgoszcz. 16 marca w siedzibie Wojewódzkiego
Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego pod kierownictwem Michała Bartoszcze
został proklamowany bezterminowy strajk okupacyjny, którego uczestnicy żądali – za pośrednictwem władz wojewódzkich – uznania Niezależnego Samorządnego Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność” za społeczno-zawodową reprezentację rolników
indywidualnych. W następnym dniu strajkujący powołali Ogólnopolski Komitet Strajkowy NSZZRI „Solidarność”, który przejął dotychczasowe postulaty i postanowił 18 marca kontynuować strajk aż do spełnienia żądań.
Żądania rolników wsparł Międzyzakładowy Komitet Założycielski „Solidarność” w Bydgoszczy, wzywając związkowców z zakładów pracy regionu na sesję Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Otoczyli oni gmach Urzędu Wojewódzkiego przed rozpoczęciem obrad WRN
oraz w trakcie posiedzenia. Obrady Wojewódzkiej Rady, 19 marca, rozpoczęte przy udziale
ponad 30-osobowej grupy członków „Solidarności” (wobec uprzednio 6 zaproszonych),
zostały przerwane ze względów proceduralnych i odroczone. Tym samym jednak zostali
oni pozbawieni możliwości zaprezentowania postulatów strajkujących członków NSZZRI
„Solidarność”. Protest wobec zawieszenia obrad WRN poparła część radnych. Wspólnie
odmówili opuszczenia sali obrad, do czego po kilku godzinach zostali zmuszeni przez
grupę milicjantów. Do dramatycznej fazy wydarzeń doszło w toku wyprowadzania działaczy „Solidarności” z sali posiedzeń. Michał Bartoszcze, Mariusz Łabentowicz oraz Jan
Rulewski doznali – wskutek pobicia – obrażeń, wymagających hospitalizacji. W godzinach nocnych do Bydgoszczy przybyli przedstawiciele Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele oraz biskup gnieźnieński Jan Michalski.
Zaistniała sytuacja spowodowała wzrost napięcia w bydgoskiem (20 marca, 2-godzinny
strajk protestacyjny; w siedmiu innych województwach ogłoszono gotowość strajkową), a także we wszystkich regionach kraju. KKP NSZZ „Solidarności” podjęła decyzję
o przerwaniu wszelkich rozmów z władzami, traktując incydent bydgoski jako krok skie34

rowany przeciwko związkowi oraz oznakę niedotrzymywania umów, a przede wszystkim objaw bezprawia.
Obie jednak strony poszukiwały rozwiązania, pozwalającego zapobiec eskalacji konfliktu. Równolegle działała rządowa komisja oraz zespół „Solidarności”, dążące do odtworzenia przebiegu incydentu. 22 marca doszło do spotkania wicepremiera Mieczysława
F. Rakowskiego i przywódcy „Solidarności” Lecha Wałęsy, zaś Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej, obradujące w Bydgoszczy, oraz delegacja bydgoskiego MKZ na
rozmowy z rządem zaapelowały o wstrzymanie akcji strajkowej na terenie całego kraju.
Działania władz wzbudziły nieufność. Do uspokojenia nastrojów nie przyczyniały się
oficjalne relacje prasowe – nie podważane przez władze – w których odpowiedzialnością
za incydent obciążano aktywistów „Solidarności”. Bagatelizując fakt ich pobicia, przedstawiano postępowanie władzy jako w pełni zgodne z prawem8. Deklarowały one wolę
pełnego wyświetlenia przyczyn i przebiegu wydarzeń oraz ukarania winnych, jednakże
ich działania mogły skłaniać do przypuszczenia, iż pełne wyjaśnienie sprawy będzie odwlekane, zaś ostateczne rezultaty postępowania prokuratorskiego nie przyczynią się do
ukarania winnych. Regionalne ogniwa „Solidarności” kolportowały ulotki i plakaty, w których oskarżano władze województwa bydgoskiego oraz siły porządkowe o przygotowanie prowokacji. Wobec nie zanikającego napięcia – wzmaganego przez wiece, masówki
i demonstracje – 24 marca „Solidarność” proklamowała na 27 tego miesiąca czterogodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy, zaś na 31 marca ogólnopolski strajk powszechny.
Rozmowy między Komitetem Rady Ministrów do Spraw Współpracy ze Związkami
Zawodowymi (wicepremier M.F. Rakowski) a delegacją KKP NSZZ „Solidarność” (L.Wałęsa) rozpoczęte 25 marca, nie przynosiły rezultatów. Na przeszkodzie stawała niezdolność
negocjatorów rządowych do wyraźnego określenia charakteru incydentu oraz ujawnienia
winnych prowokacji. 27 marca rozmowy zostały wznowione. Ich uczestnicy zapoznali
się z raportem przygotowanym przez komisję rządową pod kierownictwem ministra
sprawiedliwości. Raport nie wskazywał winnych incydentu i nie dawał pewności, że
zostaną ukarani („Raport komisji rządowej o przebiegu wydarzeń w Bydgoszczy” oraz
„Uwagi delegacji KKP „S” do raportu” zostały ogłoszone w prasie 28 marca). Jednak
rozmowy były kontynuowane. Na ich atmosferę i przebieg wpływały także sygnały zewnętrzne, które miały różnoraki charakter: kontynuowanie rozpoczętych 16 marca ćwiczeń „Sojuz 81” (zakończone 7 kwietnia); oświadczenie sekretarza obrony USA Aleksandra
Haiga; komentarz TASS, zawierający oskarżenie USA o mieszanie się w wewnętrzne
sprawy Polski; list papieża Jana Pawła II do prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Decydującym czynnikiem skłaniającym rządowych negocjatorów do ustępstw okazał
się strajk ostrzegawczy, w którym masowo uczestniczyli nie tylko członkowie nowego
związku, ale również „branżowych” oraz partii. Miało też swoje znaczenie stanowisko
wielu środowisk, nierzadko występujących zwarcie, wyrażających – poprzez apele, listy
otwarte, uchwały – protest wobec incydentu bydgoskiego. Jednocześnie podejmowane
były próby mediacji. 26 marca doszło do rozmowy kardynała Stefana Wyszyńskiego
z premierem Wojciechem Jaruzelskim, który przyjął ponadto członków Prezydium PAN
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„Trybuna Ludu” z 21–22 oraz 23 marca 1981.
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z jej prezesem Aleksandrem Gieysztorem. W trakcie IX posiedzenia KC PZPR, 28 marca,
przeważyło dążenie do kompromisu. Stało się tak wbrew grupie członków kierownictwa
partii (m.in. T. Grabskiego i S. Olszowskiego), którzy nie godzili się na ustępstwa.
30 marca zostało zawarte porozumienie („warszawskie”) sygnowane przez wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego i Lecha Wałęsę, w którym strona rządowa uznała
przerwanie sesji Rady Wojewódzkiej w Bydgoszczy za niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, zaś użycie sił porządkowych za „sprzeczne z przyjętymi dotąd i przestrzeganymi zasadami rozwiązywania konfliktów społecznych”. Zapewniano, że winni
zostaną ujawnieni i ukarani. Jednocześnie zapowiadano przyśpieszenie prac nad ustawą
o związkach zawodowych oraz stworzenie możliwości zrzeszania się rolników indywidualnych. Ta ostatnia sprawa znalazła rychło pozytywne rozwiązanie. 6 maja Sejm uchwalił
ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych, o Centralnym Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych, o rejestracji organizacji międzyzwiązkowych. 12 maja Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Natomiast sprawcy pobicia działaczy „Solidarności” pozostali „nieustaleni”, uchodząc
karze – dowódca akcji dopuścił się jedynie „pewnych uchybień w czasie przeprowadzania akcji interwencyjnej”. Prokuratura Generalna potwierdziła 19 września decyzję Prokuratury Wojewódzkiej z 31 sierpnia, która „słusznie” nie nadała ustaleniom dotyczącym
incydentu „charakteru formalnego zarzutu, lecz zaliczyła je do okoliczności zajścia,
uwzględniając fakt, że miały one miejsce w warunkach szczególnego napięcia, wysokich
emocji, silnego zdenerwowania oraz daleko idącej nieufności przedstawicieli władz państwowych i przedstawicieli «Solidarności»”9.
Sprawa „bydgoska” wobec braku konsekwencji karnych – mimo apelu Komisji Prawnej Rady Państwa skierowanego 16 września do Prokuratura Generalnego – nie znalazła
epilogu sądowego. Pozostała symbolem nie ukaranego bezprawia, prowokacji politycznej. „Umorzenie postępowania karnego wobec osób winnych ewidentnego łamania praworządności – głosiła uchwała I Krajowego Zjazdu Delegatów «Solidarności» – godzi
w podstawowe gwarancje zawartych porozumień społecznych, godzi w poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela”10.
Czy inne rozwiązanie, a więc ukaranie winnych pobicia oraz autorów prowokacji było
możliwe? Na tak sformułowane pytanie, uwzględniając ówczesne warunki, trafniejszą
wydaje się odpowiedź negatywna. Ewentualny proces dotykał bowiem istoty porządku
realnosocjalistycznego, relacji łączących partię z różnymi ogniwami aparatu państwowego, w tym szczególnie aparatu represji (osobliwie policji politycznej). Władze państwowe
przyjmując odpowiedzialność za zdarzenia bydgoskie, potraktowały „Bydgoszcz” jako
„błąd polityczny”, nie podlegający procedurze karnej. Wszak wyroki wobec błędów politycznych nie feruje sąd, zwłaszcza wtedy, gdy idzie o „czystą politykę (...) To właśnie my
musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za przebieg wydarzeń bydgoskich”, jakkolwiek „nikt nie kazał bić. Niestety, ale tak się mogło zdarzyć, ponieważ namiętności ludzkie są silniejsze od regulaminów” – oświadczył M. F. Rakowski na konferencji wojewódzkiej

9
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„Trybuna Ludu” z 22 wrzeœnia 1981.
„Tygodnik Solidarnoœæ” nr 25 z 18 wrzeœnia 1981.

PZPR w Bydgoszczy, 7 czerwca 1981 roku. „Tym z „Solidarności” – przekonywał – chodzi o proces polityczny przeciwko władzy, o (...) proces (...) na oczach całej Polski, by
podmywał w dalszym ciągu fundamenty tej wcale nie mocnej władzy (...) Można powiedzieć więcej – proces przeciwko władzy, do którego się dąży byłby procesem przeciwko
partii i jej pozycji. O to chodzi w całej kampanii”11.
Niemniej jednak zawarte porozumienie likwidowało sytuacyjne źródła incydentu. Prawdą
jest, iż został zażegnany konflikt, którego skutki przekraczały dotychczasowe doświadczenia. Obu stronom towarzyszyła świadomość jego nowej jakości. Przeważyła ona,
stając się przesłanką pomyślnie zakończonych negocjacji. Jednocześnie konflikt upublicznił istniejące po obu stronach zróżnicowanie, a także pokazał, że fundamentalizm ożywia
radykalizm. Jego promotorzy traktowali kompromisy jako niedopuszczalną kapitulację.
Zasadnicze starcie między formacją rządowo-partyjną a „solidarnościową” zostało ponownie przesunięte w czasie. Paradoksalnie, zasługą obu ekstremalnych nurtów było ukazanie niemożliwości jego uniknięcia, a po wtóre wydobycie niejednolitości obozów. Po stronie
reżymowej wyraźniej niż dotąd ujawnił się opór wobec polityki kompromisu. Przejawiali
go ludzie wierni doktrynalnej ortodoksji, przeciwni zmianie socjalistycznego status quo.
Upatrując w pojawieniu się nowych instytucji zagrożenie dla przyszłości partii i socjalizmu, opowiadali się za stosowaniem agresywnych środków obronnych. Część z nich nie
odżegnywała się od pomocy z zewnątrz. Wykorzystując swoje usytuowanie w kręgu
władzy, posługiwali się prowokacją, by wzmagać napięcie i konflikty12.
Po stronie „solidarnościowej” wyraźnie dominowały nastroje tryumfalizmu. Ulegający
mu ludzie traktowali „porozumienie warszawskie” jako ustępstwo daleko odbiegające od
możliwych do osiągnięcia rezultatów. Tak więc, gdy jedni widzieli w nim ratunek i szanse
pozwalające omijać przeszkody na drodze pokojowych przeobrażeń, inni traktowali je
jako kapitulację, rezygnację z ideałów „Solidarności”. „Stwierdzam z całym przekonaniem – pisał Lech Wałęsa w liście otwartym do Andrzeja Gwiazdy – że porozumienie,
jakie podpisaliśmy z rządem 30 marca tego roku, było wyjściem najlepszym dla kraju
i dla związku i że uzyskaliśmy to, co mogliśmy wtedy uzyskać. A co najważniejsze –
niczego nie straciliśmy”. Wzywając do „odwagi i rozwagi”, Wałęsa uznał, iż w przeciwnym razie „mogłoby w związku przeważyć awanturnictwo czy nieodpowiedzialność”13.
To co zdarzyło się w Bydgoszczy wykraczało poza granice jednego województwa.
Konflikt oznaczał przełom. Wprawdzie zawarto porozumienie, odsuwające zasadnicze
starcie, jednakże jego nieuchronność wydawała się oczywista. W tym momencie strony
konfliktu nie były do jego podjęcia wystarczająco przygotowane. „Już nigdy – powiada
11
12
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„¯ycie Warszawy” z 8 czerwca 1981.
„Potêpiamy – zwrócili siê w liœcie otwartym funkcjonariusze MO do delegatów na
konferencjê wojewódzk¹ PZPR w Bydgoszczy – zdarzaj¹ce siê w kraju wypadki niezgodnego z prawem postêpowania naszych kolegów i uwa¿amy, ¿e powinni ponieœæ
kary stosownie do winy. Prawo obowi¹zuje wszystkich jednakowo. Mamy jednak prawo równie¿ oczekiwaæ i wymagaæ, by w³adze polityczne i administracyjne nie traktowa³y naszych organów wy³¹cznie instrumentalnie, do swoich nie zawsze chwalebnych,
a nieraz wrêcz spo³ecznie szkodliwych celów”. „¯ycie Warszawy” z 8 czerwca 1981 r.
„Trybuna Ludu” z 11 kwietnia 1981.

37

Wojciech Jaruzelski – nie udało się wrócić do stanu umysłów i nerwów sprzed Bydgoszczy”14. Obie strony utraciły nadzieję na trwałe, wzajemnie, uznające własną tożsamość,
pokojowe ułożenie stosunków. Jednakże uwydatnianie czynników wolicjonalnych, ukazujących psychologiczną gotowość do kompromisów, wydaje się niepełne, jakkolwiek
nie do pominięcia. Problem leżał bowiem w krystalizujących się celach politycznych „Solidarności”, których realizacja oznaczała destabilizację dotychczasowego układu. Nie mieściła się w nim „samoograniczająca” rewolucja. Nie było też miejsca dla jej głównej siły
motorycznej, która okazywała się organizacją kwestionującą porządek realnosocjalistyczny i nie poddającą się regułom go stabilizującym. „Samoograniczenie się” mogło dotyczyć nie celów lecz środków, które wiodły do ich osiągnięcia.
Obszar kompromisu, a jak oczekiwała „Solidarność” – jednostronnych ustępstw partii
zawierał się w tym na co władze były skłonne się zgodzić, a raczej co były zdolne – ze
względów doktrynalno-politycznych i geopolitycznych – zaakceptować. Był on więc nader ograniczony. Jakkolwiek – uwzględniając defensywę, w jakiej znajdowała się partia –
przekraczalny. Spychało to konflikt z płaszczyzny zmagań perswazyjno-politycznych na
płaszczyznę starcia siłowego. Okres następny, to okres rozpoznawania własnych sił i ich
konsolidowania.
Osobliwie odnosiło się to do partii, której członków oczekiwała walka o jej miejsce w zmieniającej się rzeczywistości. „Limit rozsądnych kompromisów – zapowiadał M. F. Rakowski 7 czerwca 1980 r., oskarżając „Solidarność” o destrukcję, nielojalność, dążenie do
przechwycenia władzy – stosowanych przez władzę ludową, przez PZPR w nadziei, że
będą one zrozumiane jako chęć ustanowienia partnerskich stosunków, został całkowicie
wyczerpany (...) Chodzi o to, że gra się tutaj kartą najwyższą. Dobrem Polski i jej spokojną przyszłością”. Ostrość wypowiedzi M.F.Rakowskiego wypada wiązać z rozpoczynającym się 9 czerwca XI posiedzeniem Komitetu Centralnego PZPR, poprzedzającym zjazd
partii. Po drugie, 5 czerwca Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego skierował do Komitetu Centralnego PZPR list, w którym poddał władze polskie
krytyce za ich politykę wobec „Solidarności”. 28 maja zmarł kardynał Stefan Wyszyński,
prymas Polski, człowiek o uznanym autorytecie moralnym i politycznym, niejednokrotnie wywierającym wpływ na rozwój wydarzeń w Polsce. Odszedł człowiek, którego
stanowisko obie strony posierpniowego konfliktu szanowały i uwzględniały.
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W. Jaruzelski, Stan wojenny..., dz.cyt., s. 77.

Rozdział III

PRZYGOTOWANIA DO ZASADNICZEJ ROZGRYWKI
(marzec – październik 1981)

1. IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR
Partia nie raz w swojej historii stawała przed wyzwaniami. Starała się jednak, by czynione ustępstwa mieściły się w ramach porządku realnosocjalistycznego. Sierpień 1980 r.
zmuszał ją do dokonywania drastycznych przewartościowań ideowo-politycznych, które
dotyczyły jej miejsca w społeczeństwie i systemie politycznym. Partia, jako instytucja
i tworzący ją ludzie znaleźli się w nowej sytuacji. Określały ją negocjacje z partnerem na
tyle silnym, że wymuszał ustępstwa, nierzadko ocierające się o kapitulację. Wyznawał on
odmienny – niż partia – system wartości ideowo-politycznych i moralno-etycznych, odmiennie postrzegał jej i swoje miejsce w społeczeństwie i państwie. Podważał dotychczasowe stosunki władzy i model jej sprawowania. Z dystansem odnosił się do uwarunkowań
geopolitycznych określających pozycję Polski.
Ten nowy partner rościł sobie prawo do kształtowania reguł porządkujących życie
społeczeństwa. W sytuacji pojawiającej się próżni politycznej – wobec niezdolności sprostania przez partię nowym wyzwaniom – przejmował funkcje wyraziciela, depozytariusza i realizatora interesu różnych grup społecznych, stając się adresatem dążeń znacznej
części społeczeństwa. Przyczyniał się jednocześnie swoją działalnością – której cechą była
jawność, sprzeciw wobec zakulisowych uzgodnień i ustaleń – do odradzania się demokratycznych reguł i mechanizmów życia publicznego. Te czynniki nie pozostawały bez
wpływu na życie wewnątrzorganizacyjne, jak i funkcjonowanie partii. Niemal równolegle
z wydarzeniami sierpniowymi pojawiła się w partii myśl zwołania nadzwyczajnego zjazdu (VIII Zjazd PZPR odbył się w lutym 1980 roku), co uzasadniano szczególnymi okolicznościami, w jakich znalazła się ona oraz społeczeństwo. Początkowo miał się on odbyć
na przełomie 1980 i 1981 roku, następnie na przełomie I i II kwartału; ostatecznie jego
termin wyznaczono na lipiec 1981 roku.
Przygotowaniom do odbycia zjazdu towarzyszyła wyjątkowa – w porównaniu z przeszłością – atmosfera. Dyskusje, przeradzające się często w spory odnosiły się do podstawowych zasad określających reguły funkcjonowania PZPR, jej kierownictwa oraz wpływu
członków na życie organizacyjne oraz realizowaną politykę. Żądano zdemokratyzowania
statutu partii. Nierzadko dochodziło do zakwestionowania podstawowych zasad, na których opierała się partia „nowego typu” (marksistowsko-leninowska, komunistyczna),
w tym głównie centralizmu demokratycznego. Dążeniu do zdemokratyzowania partii
towarzyszyły postulaty otwarcia jej na społeczeństwo. W istocie obie tendencje ulegały
urzeczywistnieniu w praktyce. Rezultatem było m.in. tworzenie „struktur poziomych”,
umożliwiających współpracę, współdziałanie i koordynację niezwiązanych bezpośrednio
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organizacji partyjnych. Miały one znamiona frakcyjności, nie tolerowanej w partii komunistycznej. Demokratyzacji uległ regulamin wyborów delegatów. Zdarzało się kontestowanie przedstawicieli władz centralnych, zmuszonych do wyjaśniania i uzasadniania polityki
kierownictwa oraz odstępowania od ustalonego wcześniej scenariusza.
W posierpniowej refleksji poprzedzającej IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR wiele uwagi
poświęcono metodom działania partii oraz sposobom sterowania społeczeństwem, gospodarką i państwem. W przeszłości postulaty zmian formułowano w związku z konkretnym konfliktem społecznym. Teraz podjęto próbę wyjścia poza analizę ograniczoną
okresem kilkuletnim. Zasięg robotniczego protestu, ostrość formułowanych postulatów
popieranych przez niemałą część członków partii, jej ożywienie wyrażające się w burzliwych dyskusjach, skłaniały do posługiwania się dłuższą perspektywą historyczną oraz
poszukiwania gwarancji, nie dopuszczających do powtórzenia się kryzysów. Dostrzeganie identycznych lub podobnych źródeł kolejnych konfliktów społecznych i politycznych
skłaniały do analizy głębszych ich uwarunkowań. W partii wyraziście zaznaczył się nurt
reformatorski, którego przedstawiciele opowiadali się za zmianami szybkimi i ogarniającymi wszelkie sfery i wymiary życia społeczeństwa. Ich propozycje w dużej mierze zbiegały się z postulatami „solidarnościowymi”. Jednakże, podobnie jak w przypadku związku
zawodowego – wskutek ulegania ogólnej euforii, egzaltacji i fascynacji – nierzadko nie
liczyły się one z realnymi uwarunkowaniami. Przedstawiciele tego nurtu, dążąc do urzeczywistnienia przeobrażeń strukturalnych, upatrywali w demokratyzacji stosunków politycznych decydujący czynnik stymulujący rozwój i gwarancję uniknięcia kryzysów.
Przykładem zorganizowanej próby intelektualnej identyfikacji z tym nurtem stanowił
Klub Dyskusyjny im. Karola Marksa (powstały w marcu 1981 roku). Jego twórcy oraz
uczestnicy kolejnych spotkań – deklarując wierność metodologii marksowskiej i pozostawanie w kręgu doktryny socjalistycznej – usiłowali poddać analizie nowe zjawiska oraz
procesy społeczno-polityczne. Starali się zachować lojalność wobec partii (część jej aparatu podejmowała próby manipulowania nową inicjatywą), jednocześnie opowiadali się
za zmianą jej form działania, wyrażając sympatię i lokując nadzieję w „Solidarności”. Mimo
wyjątkowej aktywności, ich udziałem stało się poczucie „rozdarcia” i swego rodzaju zawieszenia. W warunkach narastającego sporu nie było zapotrzebowania na postawy centrowe i neutralność1.
W partii artykułował swoje poglądy nurt zachowawczy, dążący do utrzymania status
quo. Jego przedstawiciele wzywając do obrony socjalizmu, opowiadali się za zdecydowaniem wobec „Solidarności”. Nurt ten znajdował swoich eksponentów w kierownictwie
partii. „Społeczne” dla nich wsparcie tworzyły grupy nawiązujące do doktryny marksistowsko-leninowskiej, interpretowanej jednak w sposób ortodoksyjny. 28 kwietnia osobowość prawną uzyskało Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”, organizacja wzywająca
do walki z „syjonizmem”, „szowinizmem żydowskim”. Pod tym hasłem krył się w istocie
opór wobec „zagrożeń”, jakie „kosmopolityczna” „Solidarność” niosła narodowi polskiemu, jego wartościom i tradycji. 21 maja ukazał się pierwszy numer tygodnika „Rzeczy-

1

40

Karol B. Janowski, Puolan uudistukset paluuta sosialismiin‘ (Reformy w Polsce, powrót do socjalizmu), Wywiad dla „Helsingin Sanomat” z 17 kwietnia 1981.

wistość”, który grupował wokół siebie ludzi (późniejsze Stowarzyszenie Klubów Społeczno-Politycznych „Rzeczywistość”, zarejestrowane 11 grudnia 1981 r.) głoszących
wierność doktrynie marksistowsko-leninowskiej (neostalinowskiej) i wzywających do
odnowy na tej podstawie partii.
Szczególnie duży rozgłos zyskało Katowickie Forum Partyjne, którego aktywiści
wskazywali, że u źródeł niezdolności podjęcia od sierpnia 1980 r. „zdecydowanej i konsekwentnej walki ze wszystkimi przejawami zjawisk i tendencji obcych i wrogich socjalizmowi” leżało „ideowo-polityczne rozbrojenie” partii. Jego dokumenty i rezolucje były
formułowane językiem ortodoksji partyjnej, nasycone wrogością wobec posierpniowych
przemian. W podejściu Forum Katowickiego dominowała perspektywa konfliktu klasowego o zasięgu światowym. W zredukowanym ujęciu świata „Solidarność” – to agentura imperializmu, element kontrrewolucyjnych „knowań” wrogów socjalizmu. Działacze
Forum zarzucali kierownictwu partii „tolerowanie wrogich działań ośrodków antysocjalistycznych w partii i społeczeństwie”, wzywali „do podjęcia zdecydowanych działań dla
odwrócenia groźby kontrrewolucji w kraju”2.
Wydarzenia w Polsce przykuwały uwagę sąsiadów. Organy prasowe partii komunistycznych – radziecka „Prawda”, niemiecka „Neus Deutschland” oraz czechosłowackie
„Rude Pravo” z sympatią odnosiły się do przedsięwzięć ugrupowań czy osób forsujących podobny do Katowickiego Forum Partyjnego system poglądów. 2 czerwca 1981 r.
radziecka agencja informacyjna TASS ogłosiła depeszę z Warszawy zawierającą ostry
atak na PZPR, sugerując, że jej kierownictwo opanowane przez „rewizjonistów” traci
kontrolę nad wydarzeniami w kraju.
Taka perspektywa ujmowania sensu posierpniowych przemian w Polsce napotkała
sprzeciw. Organizacje partyjne, wraz z niezrzeszonymi, ogłaszały rezolucje zawierające
protesty wobec tez Forum. Apele zawierały żądania uniemożliwienia dalszej działalności.
Zasięg protestu, jego powszechność i gwałtowność, a także stopień zorganizowania i determinacji – nader ważnym okazał się udział w nim robotników – wskazywały na zdolności mobilizacyjne środowisk, które deklarowały wolę realizacji porozumień sierpniowych.
Określały też stopień udzielanego poparcia polityce rzeczywistych przemian. Było to w dziejach partii zjawisko wyjątkowe, albowiem zwykle nurty określane jako „reformatorskie” –
przez przeciwników „rewizjonistyczne” – ze względu na pluralizm poglądów i działań,
nie wykazywały skłonności – w przeciwieństwie do ortodoksji komunistycznej – do
jednolitego działania i organizacyjnej mobilizacji. Starcie obu nurtów przyniosło przewagę „reformatorów”. Biuro Polityczne KC PZPR uznało rezolucję i działalność forum na
tle dyskusji przedzjazdowej za szkodliwe”3.
Tym razem różnice między ujawniającymi się tendencjami i nurtami w partii uległy
upublicznieniu. Było to m.in. skutkiem klimatu zrodzonego w dniach sierpniowego strajku i podtrzymywanego przez „Solidarność”. Mieli w tym swój udział dziennikarze, którzy podejmowali nierzadko skuteczne próby uniezależnienia się od partyjnych dyrektyw,
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„Trybuna Robotnicza” z 20 i 29–31 maja 1981 oraz „Trybuna Ludu” z 23 czerwca 1981.
W orientacji tej mieœci³o siê powsta³e 22 czerwca Poznañskie Forum Komunistów.
„Trybuna Robotnicza” z 3 czerwca 1981.
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odreagowując dotychczasową podległość i dyspozycyjność. Szczególną aktywność wykazywało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które przysparzało partii, a przede
wszystkim jej ortodoksyjnej części, poważnych problemów. W dniu rozpoczęcia obrad
XI Plenum KC PZPR (9–10 czerwca 1981 r.) w siedzibie SDP ulokował się „sztab”,
grupujący m.in. przedstawicieli „struktur poziomych”, który nagłaśniał – wbrew oporom
i zaskoczeniu części członków kierownictwa partii – przebieg dyskusji. Sygnalizował też
reakcje indywidualnych członków i organizacji partyjnych.
W trakcie posiedzenia władz centralnych partii ujawniły się przeciwstawne nurty oraz
tendencje. Linie podziału uległy wyostrzeniu. Spór nabrał gwałtowności, jakkolwiek powodowało to spłycenie stosowanej po obu stronach argumentacji. Nurt „reformatorski”
zyskał wsparcie w postaci mobilizacji i inicjatyw oddolnych, jakkolwiek nie zawsze spontanicznych. Drugi uległ wyraźnemu przytłumieniu, nie doznając publicznie artykułowanej, społecznej „odsieczy”. Nie znaczy to, iżby jego promotorzy w toku dyskusji plenarnej
milczeli. Podjęli nieudaną próbę zmiany kierownictwa partii, oczekując od nowego zastosowania zdecydowanych środków przywracających status quo ante. Im to w sukurs przychodził list Komitetu Centralnego KPZR skierowany do KC PZPR 5 czerwca.
List nie był w dziejach stosunków międzypartyjnych ewenementem, jakkolwiek jego
upublicznienie sygnalizowało dramatyzm ówczesnej sytuacji. Oto wiodąca w obozie socjalistycznym partia komunistyczna, okazując „serdeczną” troskę wobec wydarzeń w Polsce,
mentorskim tonem, przywoływała „swego młodszego brata” do opamiętania, przypominając mu jego miejsce i zobowiązania oraz historyczną odpowiedzialność. W liście stwierdzano, iż sytuacja w Polsce osiąga punkt krytyczny: wrogowie socjalistycznej Polski
„prowadzą walkę o władzę i już władzę tę zagarniają”. Tymczasem „wszystko pozostaje
po staremu i do polityki ustępstw i kompromisów nie wniesiono żadnych korekt”. Nasuwał się klarowny wniosek: sytuacja przerasta zdolności obecnego kierownictwa, są jednak możliwości zapobieżenia najgorszemu. List zawierał zachętę, ostrzeżenie i jasną
propozycję: „W PZPR jest wielu uczciwych i zdecydowanych komunistów, gotowych
czynnie walczyć o ideały marksizmu-leninizmu, o niepodległą Polskę. (...) A to wymaga
przede wszystkim rewolucyjnej stanowczości samej partii, jej aktywu i kierownictwa.
Tak, kierownictwa”.
Bierność i ustępstwa – stwierdzano – wiedzie Polskę do katastrofy, zawładnięcia przez
imperializm; „I któż mógłby wówczas zagwarantować niepodległość Polski, jej suwerenność, granice Polski jako państwa? Nikt”. Stwierdzając, że Związek Radziecki „w rzeczywistości zaopatruje podstawowe gałęzie przemysłu polskiego”, przypominano
o możliwości zastosowania blokady gospodarczej. Na koniec zapewniając o solidarności
„w tych trudnych dniach”, autorzy listu składali złowieszczą deklarację: „Socjalistycznej
Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić”4.
Odnosząc się do listu komunistów radzieckich, starano się ich uspokoić, a wraz z nim
pozostałych sojuszników z obozu socjalistycznego. Wprawdzie wyrażano „zgodność obu
partii w ocenie aktualnej sytuacji w naszym kraju”, albowiem „polityka partii i rządu (...)
jest wciąż zakłócona przez siły wrogie socjalizmowi”. Nie zgodzono się jednak z opinią,
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że dotychczasowe działania partii otwierają drogę kontrrewolucji. Stwierdzono, że Komitet Centralny PZPR przyjął „polityczne metody rozwiązywania konfliktów społecznych
jako generalną linię partii”. Starano się utrzymać dystans wobec napomnień. Zachowano
powściągliwość z dwóch co najmniej względów: świadomości uwarunkowań geopolitycznych oraz internacjonalistycznej więzi komunistów, w tym nadrzędności partii radzieckiej. Deklarowano tedy utrzymanie Polski w „rodzinie” państw socjalistycznych,
zapewniając, że przyjaźń i sojusz ze Związkiem Radzieckim pozostaje dla Polski wartością najwyższą. Oświadczano, że partia panuje nad sytuacją, widząc niezbędność użycia
„wszystkich koniecznych środków, aby wrogim działaniom położyć kres”. Tym samym
dawano do zrozumienia, że moment podjęcia zasadniczych decyzji jeszcze nie nadszedł.
Stanowisko kierownictwa partii było nieklarowne. Nie dawało też satysfakcji żadnemu z nurtów próbujących zdominować partię. Partia nie kwestionowała idei „Sierpnia”.
Natomiast odnosiła się krytycznie do metod jej realizacji przez „Solidarność”. Oznaczało
to próbę zachowania równego dystansu wobec występujących orientacji politycznych.
Wypadnie to interpretować jako taktykę konsolidowania partii przed zjazdem niejako
w dwóch obszarach: 1) partii jako wydzielonej struktury ideowo-organizacyjnej, w której doszły do głosu dwa wyraźnie definiujące się nurty, godzone przez ludzi środka na
czele z I sekretarzem KC PZPR Stanisławem Kanią; 2) partii jako układu dzierżącego
władzę i zabiegającego o uzyskanie wsparcia dla swych racji w społeczeństwie. Owe
obszary komplementarne, jednakże nierzadko wywołujące sprzeczne deklaracje i działania, pokazywały trudności rządzącej partii ze znalezieniem się w nowych warunkach.
IX Nadzwyczajny Zjazd, 14–20 lipca, 1981 roku, skupił rozliczne, niejednokrotnie sprzeczne oczekiwania. Faktem jest, iż przygotowania, kampania wyborcza oraz przebieg obrad
nasyconych demokratyzmem czyniły zeń wydarzenie wyjątkowe. Również w warstwie
programowo-politycznej wyrażonej w jego uchwałach znalazło się szereg nowych – na tle
dotychczasowej historii – rozstrzygnięć. Jakkolwiek w ostateczności okazywały się niewystarczające wobec nowych wyzwań. Wartością nienaruszalną pozostawał ustrój socjalistyczny. Uznano zmienność metod jego kształtowania i stabilizowania, to jednak zasady
doktryny socjalistycznej pozostawały osnową, tworzącą ideowopolityczną konstrukcją
spajającą wszelkie wymiary życia społeczeństwa. Zjazd podtrzymał aktualność zasad
ustrojowo-politycznych socjalizmu: społeczna (państwowa) własność środków produkcji (władza podążająca za własnością), kierownicza (przewodnia) rola partii komunistycznej,
internacjonalizm socjalistyczny (międzypaństwowa wersja marksowskiego internacjonalizmu proletariackiego).
Jednocześnie uwydatniono znaczenie demokracji. W niej lokowano gwarancje uniknięcia
w przyszłości cyklicznych kryzysów. Zjazd opowiedział się za „doskonaleniem” kierowniczej roli partii, jako decydującego czynnika w rozstrzyganiu spraw społeczeństwa i państwa. Partia kreowała się na siłę inicjującą i gwarantującą „socjalistyczny kierunek odnowy” –
tak w partyjnym języku określano kierunek posierpniowych przeobrażeń. Pozostawała ona
„głównym obrońcą historycznych zdobyczy socjalizmu”5. W tej perspektywie nie było
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Cytaty z: Program rozwoju socjalistycznej demokracji... Uchwa³a IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR,
„Nowe Drogi” 8/1981, s. 119–120.
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miejsca na konkurującą z partią komunistyczną – programem, polityczną działalnością
i społecznym wsparciem – siłę polityczną. Tym bardziej nie mogło nim być ugrupowanie
orientujące się na odmienne – niż socjalistyczne – rozwiązania ustrojowo-polityczne.
W procesie „socjalistycznej odnowy” mogły uczestniczyć wyłącznie organizacje akceptujące status partii. W tym kontekście powracano też do sprawy współpracy ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym i ponoszenia przez
nie odpowiedzialności za rządzenie. Nie towarzyszyło temu uznanie ich równorzędności
w kierowaniu państwem. Ich status bowiem wyznaczały reguły socjalistycznego systemu politycznego.
Szczególnie eksponowane miejsce w refleksji partyjnej zajmowały związki zawodowe. Problem sprowadzał się do tego, czy nowe związki zawodowe wykażą skłonność do
pozostawania w socjalistycznym systemie politycznym. Zjazd uznał, że naczelną zasadą
związkowego działania powinno być nierozdzielne reprezentowanie szeroko pojętych interesów pracowniczych oraz potrzeb rozwojowych gospodarki. Określił w ten sposób
warunki minimum dla aktywności związków zawodowych w życiu społeczno-ekonomicznym oraz granice maksimum dla działalności w systemie politycznym, którą miała
być funkcja polityczna, zastrzeżona dla partii politycznej.
W tej kwestii partia ujawniała wyjątkową drażliwość. W atmosferze rozczarowania,
rozgoryczenia i protestu, w warunkach obciążania odpowiedzialnością za błędy i załamania minionej dekady, partia napotykała na trudności z przejęciem inicjatywy. Wytwarzała
się swego rodzaju próżnia polityczna6. Obiektywnie poczęły ją wypełniać nowe związki
zawodowe. Podlegając polityzacji osłabiały zainteresowanie sprawami socjalnymi i pracowniczymi. Wobec braku opozycji politycznej, odpowiadając na różnorodne oczekiwania, nadzieje i frustracje, stawały się one podmiotem – jak głosili przeciwnicy, instrumentem –
gry o władzę. Będąc ideowym i politycznym przeciwnikiem partii, konkurentem walczącym o „rząd dusz”, rzeczywiście – w perspektywie ustrojowo-politycznej – działania
„Solidarności” mogły być interpretowane jako dążenie do odgrywania roli czynnika o znamionach antysocjalistycznych.
Istotne novum, mające charakter teoretyczny, niosła refleksja nad dotychczasowym
sposobem ujmowania sprzeczności. Upatrując w demokracji (socjalistycznej) zasadnicze
ogniwo artykułowania, regulowania i harmonizowania interesów społecznych, partia
poprzez swoich przedstawicieli opowiadała się za kształtowaniem nowych mechanizmów
eliminujących dezintegrację, odnosząc się w ten sposób z dystansem do forsowanych
w przeszłości koncepcji integracyjnych (jedność moralno-polityczna). Stwarzało to szanse podniesienia poziomu artykulacji całego systemu politycznego, przydania mu nader
pożądanej cechy – racjonalnej spontaniczności”7. Umożliwiała ona optymalizację polityki
na różnych szczeblach i w różnych segmentach życia społeczeństwa.

6
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Pojawi³a siê „pustka w³adzy”, która „oznacza³a brak kontroli nad procesami realnymi”.
J. Staniszkis, „Solidarnoœæ” jako zwi¹zek zawodowy i ruch spo³eczny, (w:) Demokracja a gospodarka, red. W. Morawski, Warszawa 1983, s. 338.
A. Redelbach, Centralizacja decyzji politycznych – jej mechanizmy, „Studia Nauk Politycznych”
4/1981, s. 102.

W ten nowy model przyszło wpisywać się partii. Brakowało jej doświadczeń bezkolizyjnego rozwiązywania sprzeczności. Już sam kompromisowy sposób rozwiązania konfliktu sierpniowego, traktowano jako wyraz zasadniczej przemiany w ujmowaniu
przewodniej roli partii i metodach jej sprawowania. Nowe ujęcie porozumienia i współdziałania różnych sił społecznych, tworzyło perspektywę przebudowy systemu politycznego. Opowiadając się za porozumieniem, broniąc politycznego – jako przeciwstawnego
administracyjnym (siłowym) metodom – sposobu rozstrzygania spraw, uznawano potrzebę zawierania kompromisów. Jednocześnie opowiadano się za walką przeciwko siłom politycznym podważającym dorobek Polski Ludowej, wiązany z socjalizmem oraz
jego porządek. Rezultatem była formuła „porozumienia i walki”, symbolizująca dwa kierunki działań. Jeden – to wysiłki zmierzające do pozyskania sojuszników i zwolenników
linii „odnowy, reform i porozumienia”. Drugi – przeciwdziałania zagrożeniom niosącym
destabilizację porządku socjalistycznego.
Zjazd nie przyniósł zwycięstwa nurtowi konserwatywnemu, jakkolwiek i nurt reformatorski nie osiągnął pełnego sukcesu. Niemniej jednak dokumenty zjazdowe w warstwie deklaratywnej bliższe były temu ostatniemu. Klimat nieskrępowanej dyskusji,
demokratycznych wyborów zdawały się zapewniać korzystne warunki dla umacniania
nurtu nastawionego na reformy i porozumienie. Niewiadomą pozostawał stosunek etatowego aparatu partyjnego. Wszak jego skład nie uległ większym zmianom. Władze centralne wyłonione na Zjeździe (Stanisław Kania utrzymał funkcję I sekretarza KC PZPR)
wprawdzie deklarowały determinację w urzeczywistnianiu linii wywodzącej się z akceptacji porozumień sierpniowych, to jednak starały się zachować pozycję centrową, w praktyce przejawiając chwiejność. Problem podstawowy zawierał się w zagrożeniu żywotnych
interesów establishmentu, usytuowanego na różnych szczeblach struktury ekonomicznej
i politycznej, a przysłanianych zasadami doktrynalnymi. Poczucie zagrożenia wzmagały
nastroje społeczne, związane w znacznej mierze z sytuacją ekonomiczną, a także sygnały
wysyłane przez sojuszników, dla których rezultaty Zjazdu okazywały się niepokojące.
Przedstawiciele nurtu konserwatywnego, nie demonstrując aktywności, przygotowywali
się w półmrocznej głębi sceny politycznej do odegrania roli obrońców socjalizmu. Kwestią otwartą pozostawało, kiedy i pod wpływem jakiego impulsu przeważy „walka” nad
„porozumieniem”.

2. I Zjazd NSZZ „Solidarność”
W okresie poprzedzającym zjazd partii nastroje społeczne układały się na poziomie
określanym względnym spokojem, do czego w znacznej mierze przyczyniała się postawa
„Solidarności”. Powstrzymywała się ona od podejmowania agresywnych działań. Decydującym czynnikiem okazywała się sytuacja na rynku, a ta ulegała pogorszeniu. 23 lipca
na skutek malejących dostaw żywca rzeźnego, rząd uznał za konieczne obniżenie przydziałów w sierpniu i wrześniu. W tej sytuacji pojawiło się podejrzenie, że władze magazynują
żywność, nie dopuszczając jej na rynek po to, by upokorzyć społeczeństwo i sprowokować gwałtowne wystąpienia, uzasadniające zastosowanie siły. Mnożyły się żywiołowe
wystąpienia, strajki oraz protesty, dla których podłożem była atmosfera panująca wśród
ludzi pozbawionych możliwości zakupu podstawowych artykułów konsumpcyjnych (nie45

rzadko brakowało chleba). Pojawiła się nowa forma protestu: marsze głodowe (np. 25
lipca w Łodzi z udziałem 5 tys. kobiet). Organizowane przez terytorialne ogniwa „Solidarności”, podejmujące próby zapanowania nad żywiołem, często przybierały dramatyczną formę ( uczestniczyły w nich matki z dziećmi na rękach). Protesty nie omijały
stolicy. 3 sierpnia na wezwanie Regionu „Mazowsze” doszło do demonstracyjnego przejazdu ciężarówek i autobusów przez centrum Warszawy, powstrzymanego następnie przez
milicję. 5 sierpnia Warszawę ogarnął 2-godzinny strajk (z wyłączeniem służby zdrowia,
producentów leków, żywności, handlu, wodociągów itp.) oraz 3-godzinny komunikacji
miejskiej. Do podobnych akcji dochodziło w innych ośrodkach Polski.
Rozpoczęte 3 sierpnia rozmowy między Krajową Komisją Porozumiewawczą NSZZ
„Solidarność” a rządem zostały zerwane. Wznowione 6 sierpnia, przebiegały w napiętej
atmosferze i wzrastającej nieufności. „Solidarność” zażądała powołania komisji uprawnionej do kontrolowania produkcji i obrotu żywnością (10 sierpnia „Solidarność” zaleciła
bojkot załadunku na statki towarów żywnościowych), co wicepremier Mieczysław F.
Rakowski potraktował jako próbę przejęcia władzy. Rozmowy zerwano. Bezpośrednią
przyczyną były poprawki dokonane przez stronę rządową w komunikacie: „nieliczne
i nie podważające treści ustaleń” – twierdziła ona; „niedopuszczalne i zasadnicze” – głosiła „Solidarność”.
17 sierpnia Prokuratura Generalna informowała o działaniach ogniw „Solidarności”
naruszających prawo (publikacje antyrządowe i antyradzieckie, demonstracje, strajki etc.).
15 sierpnia Prokuratura Wojewódzka w Katowicach wydała postanowienie o zajęciu biuletynu NSZZ „Solidarność” Huty „Katowice” – „Wolny Związkowiec” z powodu opublikowania antyradzieckiego rysunku satyrycznego. Sześć dni później wywołało to demonstrację
w Hucie. 19 i 20 sierpnia – to „dni bez prasy” (ukazały się „Trybuna Ludu” i „Żołnierz
Wolności”). W ten sposób protestowano m.in. przeciwko brakowi postępu w rozmowach nt. reformy gospodarczej i dostępu związku do środków przekazu.
„Solidarność”, której Komisja Krajowa niemal nieprzerwanie (w pełnym składzie czy
Prezydium) obradowała, podjęła próby spacyfikowania żywiołowych działań (lokalnych
i zakładowych). Apelowała o wygaszanie ognisk napięcia i nie podejmowanie akcji protestacyjnych oraz przepracowanie 8 wolnych sobót. Jednocześnie żądano, by związek
miał możliwość kontroli nad wykorzystaniem środków wypracowanych przez załogi
oraz nad całokształtem produkcji zasobów i dystrybucji żywności.
Cała sprawa miała szerszy kontekst – dotyczyła stosunku do reformy gospodarczej.
W sierpniu 1980 r. w partii odżyła kwestia samorządu robotniczego. Zachowano w pamięci niekonsekwencje, błędy oraz niechęć ujawnianą w przeszłości. W nowych warunkach (VI Plenum KC PZPR w październiku 1980 r.) opowiedziano się za zreformowaniem
Konferencji Samorządu Robotniczego wraz z realizacją kompleksowej reformy życia
społeczno-gospodarczego i politycznego. Reżimowe inicjatywy nie natrafiały na większe
zainteresowanie „Solidarności”. Jej uwaga koncentrowała się głównie na legalizacji, uzyskaniu znaczącego wpływu na rozstrzyganie o sprawach społeczeństwa w wymiarze
gospodarczym (raczej incydentalnie) i politycznym oraz umacnianiu i obronie swej pozycji. Natomiast mniejszą uwagę poświęcała reformie gospodarczej, traktując propozycje
drugiej strony jako próbę odciągnięcia jej od spraw dla niej najważniejszych.
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Owo nastawienie uległo zmianie latem 1981 r. w czasie narastających trudności gospodarczych (zaopatrzeniowych), a także wobec umocnienia się związku. Począł on okazywać zainteresowanie reformą gospodarczą, tłumacząc to m.in. obawą, co do skuteczności
przedsięwzięć reformatorskich podejmowanych przez aparat państwowy i gospodarczy.
Głosił tezę, że reforma gospodarcza powinna być przede wszystkim rezultatem społecznych przemyśleń i nacisków oraz wymusić zmiany polityczne. Proklamowano przeto
zintensyfikowanie działań na rzecz ukształtowania nowego ładu społeczno-gospodarczego, w którym reforma gospodarcza i samorząd pracowniczy miały odegrać rolę kluczową. Rezultatem było ogłoszenie konkurencyjnej w stosunku do rządowej koncepcji
całościowej i radykalnej reformy gospodarczej zintegrowanej z wizją „uspołecznienia
państwa”. Znalazło to wyraz w opublikowanym w „Życiu Warszawy” („Życie i Nowoczesność”) 9 lipca „społecznym projekcie ustawy o przedsiębiorstwie”.
Sprawa samorządu pracowniczego należy do tych problemów, które nabierały na tle
sporów i polemik, charakteryzujących ów okres, własnej dynamiki. W dyskusji dominowała – zrozumiała w sytuacji narastających konfliktów – opcja polityczna. Kierownictwo
partii uznało koncepcję „solidarnościową” za propozycję sankcjonującą faktyczne odejście od własności ogólnospołecznej na rzecz własności grupowej, a powoływanie w postaci tzw. „sieci” ogniw solidarnościowego samorządu – z których część żądała odwołania
dotychczasowych dyrektorów – za dążenie do przejęcia władzy gospodarczej.
W rzeczywistości propozycje zawarte w projekcie „społecznym”, tendencyjnie interpretowane, dotykały nie tyle warstwy doktrynalnej – ta była niejednoznaczna, zawierała
przecież aprobatę dla samorządności jako ogólnego kierunku przemian wiodących do
komunizmu – ile podważały obowiązujące dotąd polityczne rozwiązania instytucjonalne.
W ich ramach partia monopolizowała wpływ na gospodarkę oraz jej strukturalno-funkcjonalne urządzenia (m.in. nomenklatura – obsadzanie stanowisk kierowniczych z rekomendacji partii). Kontrargumenty miały tedy charakter zastępczy, jakkolwiek podnosząc
temperaturę sporu, przyczyniały się do wzmocnienia postaw fundamentalnych.
Związek uczestniczył w pracach nad nowymi ustawami. Zachowywał jednak niechęć
wobec propozycji rządowych. „Władze przerażone perspektywą rozwoju i utrwalaniem
się samorządu – stwierdzał I Zjazd (8 września) – próbują go zdusić w zarodku, pozbawiając prawa zarządzania przedsiębiorstwami, a szczególnie prawa powoływania dyrektorów”. Delegaci zwrócili się do Sejmu o nie uchwalanie wersji rządowej. W tym celu
wnioskowano o przeprowadzenie referendum w sprawie kompetencji samorządu. Oświadczano, że w przypadku uchwalenia ustawy „w kształcie istotnie odbiegającym od woli
załóg, związek zmuszony będzie podjąć bojkot ustawy oraz działania zapewniające nieskrępowane funkcjonowanie autentycznym samorządom”.
Podejmowane przez „Solidarność” akcje nie charakteryzowała jednomyślność. W terenie występowały tendencje radykalne, wzmagane przez nieprzychylne wystąpienia lokalnych ogniw aparatu partyjnego i państwowego. Na szczeblu krajowym przejawiano
większą skłonność do porozumienia i kompromisu (np. w trakcie rozmowy Stanisława
Cioska z władzami związku, Lech Wałęsa wykazywał skłonność do ugody). Również po
stronie partyjno-rządowej pojawiały się sygnały świadczące o niespójności działań. Oba
reprezentowane w partii nurty poruszały się w obrębie granic ustrojowo-politycznych,
jednakże uznawały niejednolite preferencje: z jednej strony obrona socjalizmu, powiązana
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z walką z zagrożeniami, z drugiej zaś reformy warunkowane kompromisem i społeczną
akceptacją. Logika narastających sporów sprawiała, że nurt zachowawczy, wzywający
do postawienia tamy przed zagrożeniami niesionymi przez „Solidarność” ulegał konsolidacji. Podejmował on działania wywołujące wrażenie skoordynowanych. W tej sytuacji
nie wydają się zaskakujące wysiłki zmierzające do uspokojenia nastrojów. 14 sierpnia
Episkopat Polski sprzeciwiał się dążeniom „do wykorzystywania istniejącej sytuacji i narastających napięć do walk frakcyjnych i politycznych bez względu na to, z której strony
one pochodzą”.
Ostatnia dekada sierpnia obfitowała w konflikty, podłożem których mogły być – czego wykluczać nie można – prowokacje. Wzmacniały one postawy radykalne. Przeważała
świadomość zbliżającego się starcia. Stąd przygotowania do zjazdu „Solidarności” stawały się częścią działań konsolidacyjnych. Szczególnej wymowy nabrało dwudniowe
posiedzenie Prezydium KKP NSZZ „Solidarność” zakończone 26 sierpnia, na którym
zarysowano zasady działania związku na najbliższy okres. Na wstępie opublikowanego
dokumentu („O strategii związku”) stwierdzano, iż odpowiedzią władz na program przeciwdziałania postępującym zagrożeniom „materialnych podstaw bytu narodowego”, jest
rozpętanie „przeciwko naszemu związkowi kampanii niespotykanej od sierpnia ub. roku
(...) Nagonce propagandowej towarzyszy demonstracyjne wszczynanie postępowań prokuratorskich (...) oraz inne decyzje administracyjne prowokujące załogi do strajków”.
Orzekano: „społeczne inicjatywy, zmierzające do ratowania nas przed ruiną gospodarczą
traktowane są jako zamach na obowiązujący porządek”.
Diagnoza ta stała się podstawą dalszych działań. W ramach przedsięwzięć służących
wdrażaniu reformy gospodarczej, zamierzano organizować – wraz z ruchem samorządowym – konkursy na dyrektorów przedsiębiorstw, poddawać ich przeglądom oraz występować ze zjednoczeń. Przewidywano wprowadzenie kontroli gospodarki żywnościowej
i dziedzin z nią związanych oraz tych, które były objęte akcją „wolnych sobót”. Związek
uznał za konieczne zintegrowanie swych działań: wstrzymanie wszelkich akcji nie związanych z „zasadniczym kierunkiem” prowadzonej przezeń „walki”; „ustalenie jednolitej strategii działania”. Za ważne uznano działania informacyjno-propagandowe; zamierzano też
skoordynować przedsięwzięcia w zakresie środków przekazu, a także zorganizować
w całym kraju dzień informacji związkowej. Na koniec zapowiadano: „W walce o dostęp
do środków masowego przekazu zwrócimy się do załóg zakładów poligraficznych
i kolportażu prasowego o przeprowadzenie tygodniowej akcji protestacyjnej”.
Ten punkt był związany głównie z negocjacjami dotyczącymi obsługi zjazdu „Solidarności”. Stał się też powodem konfliktu z władzami, domagającymi się odstąpienia od
owego apelu, a związkiem – obawiającym się „manipulacji” i „dezinformacji”, określając
to żądanie jako „polityczne warunki transmisji”. Nie mając wpływu na ewentualną transmisję, zwłaszcza telewizji („świadomie dezinformującej opinię publiczną”), zażądano umożliwienia wpływu na tryb, sposób i przebieg relacji ze Zjazdu oraz skład ekipy radiowej
i telewizyjnej. W rezultacie, telewizja nie uzyskała akredytacji. Relacjonowała obrady Zjazdu,
korzystając z doniesień PAP, dziennikarzy krajowych i zagranicznych, w tym z materiałów sprawozdawczych zachodnich ekip telewizyjnych.
Na wstępie Zjazdu wyniknęła jeszcze jedna sprawa. Nie przybyła żadna delegacja
związkowa z krajów RWPG, poza jugosłowiańską. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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zaprotestowało wobec niezaproszenia central związkowych „z krajów najbliżej zaprzyjaźnionych” oraz zaproszenia „niektórych związków zawodowych o skrajnie prawicowej
orientacji”8. W istocie nieporadności organizacyjne – wszak zaproszenia zostały wysłane –
jakkolwiek nie można wykluczyć działań celowych, dostarczały pretekstu, uzasadniającego nie uczestniczenie w Zjeździe delegacji central związkowych z krajów socjalistycznych. One przecież podlegały kierownictwu partii komunistycznych, które nieraz okazywały
wrogość wobec „Solidarności”. Uczestnictwo tedy delegacji związkowych ze względów
doktrynalnych i politycznych było wątpliwe.
I Zjazd NSZZ „Solidarność” rozpoczął pierwszą turę 5 września 1981 roku mszą odprawioną w oliwskiej katedrze przez Prymasa Polski, arcybiskupa Józefa Glempa9. W wystąpieniu inaugurującym obrady, Lech Wałęsa podniósł znaczenie powstania „Solidarności”
„dla wielu ludzi, nie tylko w naszym kraju, lecz w całym świecie”, wskazując na związek
jako dziedzica „krwi robotników poznańskich 1956 r., grudnia na Wybrzeżu (...) cierpień
Radomia i Ursusa w 1976 r. oraz wszystkich walk robotniczych w Polsce. Wysiłków
i walk o godność ludzką w naszym kraju. Wyrośliśmy z tych walk i pozostajemy im
wierni”10. Wystąpienie Wałęsy zawierało istotne dla partii komunistycznej sygnały. Podważono jej monopol na wyrażanie interesów klasy robotniczej oraz kultywowanie jej
tradycji. Nawiązywano do tragicznych zdarzeń oraz wystąpień, w których partia odegrała
doprawdy niesławną rolę. Po wtóre, związek za pośrednictwem swego charyzmatycznego przywódcy przekraczał delikatną linię demarkacyjną obejmującą kwestie międzynarodowe – kreował się na siłę owocnie walczącą o godność ludzi pracy w świecie. Ten
wątek podtrzymali w swoich wystąpieniach przedstawiciele zagranicznych central związkowych.
Obrady Zjazdu przykuwały zainteresowanie wielu środowisk. Widomym tego znakiem było przybycie na obrady m.in. przedstawicieli nauki (Klemens Szaniawski, Komitet
Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych), dziennikarzy (Stefan Bratkowski), filmowców (Andrzej Wajda) etc., wygłaszających pozdrowienia, w których traktowali „Solidarność” z estymą i czołobitnością. Z natury rzeczy obrady koncentrowały
uwagę władz. W Posłaniu rządu PRL do Zjazdu, odczytanym na jego wstępie, podnoszono wagę „Sierpnia”. Z niego wyrosła „Solidarność”, z którą „poważne odłamy społeczeństwa związały wielkie nadzieje”. Aspiracje społeczeństwa miała wyrażać polityka
PZPR, odzwierciedlona w „linii porozumienia”, realizowana przez władze i znajdująca
zrozumienie w Kościele, „wśród wierzących i niewierzących obywateli Polski Ludowej
(...) Wielkie ożywienie społeczne zespala się w jeden historyczny proces socjalistycznej
odnowy”. W tym planie lokowano związek zawodowy, którego pomoc, „zrozumienie
i poparcie dla wysiłków rządu” uznano za konieczne w dziele przezwyciężania kryzysu.
„Struktury naszego życia państwowego, społecznego i samorządowego stoją otworem
8
9

10

„Trybuna Ludu” z 5–6 wrzeœnia 1981.
W zjeŸdzie uczestniczy³o 896 delegatów (w rzeczywistoœci o kilkunastu mniej) reprezentuj¹cych 9486 tys. cz³onków zorganizowanych w 38 regionach; wœród delegatów
znaleŸli siê tak¿e cz³onkowie PZPR: najwiêcej bo 14% w delegacji gdañskiej, œrednio
zaœ od 4 do 11%. „¯ycie Warszawy” z 9 wrzeœnia 1981.
„¯ycie Warszawy” z 7 wrzeœnia 1980.
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przed „Solidarnością” akceptującą socjalizm” – stwierdzono, przypominając o jej zobowiązaniach „nie pełnienia roli partii politycznej”.
„Posłanie...” zawierało ofertę współpracy. Jednakże „Solidarność” przyjmując ją, winna poddać rewizji odgrywaną swoją rolę w społeczeństwie, miejsce w systemie politycznym, sposoby działania, przede wszystkim jednak musiałaby wyrzec się kwestionowania
porządku realnosocjalistycznego. „Posłanie...” nie wywołało większego poruszenia wśród
delegatów Zjazdu, jakkolwiek jego tezy nie pozostały bez odpowiedzi. Unikano raczej
formułowania radykalnych opinii, a jeśli się takie pojawiały (np. drastyczne oskarżenia
pod adresem rządu, pogląd o nie reprezentatywności władz, w tym Sejmu etc.), nie uznawano ich za oficjalne stanowisko związku.
Bulwersującym dla władz aktem, uznanym przez nie za szkodliwe i dokumentujące
nieodpowiedzialność „Solidarności”, stało się „Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Uchwalone 8 września, większością głosów, trafiało do delegatów tryumfalizmem oraz wolą szerzenia prawdy i spełniania misji
dziejowej. Jego adresatom słano „pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii – głęboko czujemy wspólnotę
naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach, jesteśmy autentyczną, 10-milionową organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy.
Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch
związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać
celem wymiany związkowych doświadczeń”11.
Pierwszą turę I Zjazdu „Solidarności” kończyło przyjęcie nowego statutu, deklaracji
związku i kilku uchwał. Spory wokół dokumentu określającego życie organizacyjne wywołały wyjątkową burzę. Związek, który od zarania kreował się na gwaranta demokratycznej drogi spełniania społecznych oczekiwań, stanął przed wyborem. Czy zachować
sprawność organizacyjną, mobilność członków związku do podejmowania zadań w nie
zawsze przyjaznym środowisku, czy rozwijać wewnętrzną demokrację. Lech Wałęsa,
starając się eliminować dążenia do osłabienia swej pozycji, forsował centralistyczny („generalski”) model władzy, uzasadniając swoją propozycję zadaniami jakie czekają związek.
Ostatecznie Zjazd uchwalił statut „Solidarności” w myśl sugestii jej pierwszego przewodniczącego, odrzucając wariant „federalistyczny”.
Spośród dokumentów przyjętych na zakończenie pierwszej tury (10 września), na
uwagę zasługuje Deklaracja I Zjazdu Delegatów – określana „manifestem związkowym” –
w której za nadrzędny cel uznano „tworzenie godnych warunków życia w gospodarczo
i politycznej suwerennej Polsce. Chodzi o społeczeństwo wolne od ubóstwa, wyzysku,
strachu i kłamstwa”, zorganizowane demokratycznie i praworządnie. Deklaracja formułowała siedem celów, których spełnienia „dziś oczekuje naród”: 1) poprawa zaopatrzenia
w żywność; 2) reforma gospodarcza (autentyczne samorządy, likwidacja nomenklatury
partyjnej i wdrożenie efektywnych mechanizmów ekonomicznych); 3) „prawda poprzez
społeczną kontrolę środków masowej informacji i odkłamania polskiej szkoły i kultury”;
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Tygodnik „Solidarnoœæ” nr 25 z 18 wrzeœnia 1981.

4) demokracja (wolne wybory do Sejmu i rad narodowych); 5) sprawiedliwość (równość wszystkich wobec prawa, uwolnienie uwięzionych za przekonania, obrona represjonowanych za działalność wydawniczą, związkową i polityczną); 6) ratowanie
zagrożonego zdrowia narodu (ochrona środowiska, zwiększenie nakładów na służbę
zdrowia; 7) węgiel dla ludności i przemysłu (zapewnienie górnikom odpowiednich warunków życia i pracy).
W politycznej konwencji mieściła się „Uchwała w sprawie wyborów do rad narodowych”, w której nawiązując do opublikowanego przez Zespół Rady Państwa „Założeń
do projektu ustawy o radach narodowych” i w związku z upływem kadencji rad narodowych stopnia podstawowego (5 lutego 1982 r.), delegaci wyrazili sprzeciw wobec zamiaru utrzymania dotychczasowej roli Frontu Jedności Narodu. „Solidarność”, nawiązując
do konstytucyjnej zasady suwerenności „ludu pracującego miast i wsi” uznała, że „Nie ma
praworządności, dopóki zasada ta nie jest respektowana. Droga do realizacji suwerenności narodu wiedzie przez demokratyczne wybory do ciał przedstawicielskich”. Domagano się zmiany ordynacji wyborczej (m.in. swoboda zgłaszania nieograniczonej liczby
kandydatów, „obowiązkowa” tajność) oraz nowej ustawy o radach narodowych, zapowiadając zgłoszenie przez związek własnych projektów.
Pierwszą turę I Zjazdu NSZZ „Solidarność” kończyły znaczące akcenty polityczne.
Związek określił się jako ruch społeczny o charakterze politycznym, dystansujący się od
porządku socjalistycznego. W istocie zakwestionował reguły jego funkcjonowania w skali
wewnętrznej jak i międzynarodowej. W ten sposób przekraczał granice, jakie dla związku wytyczała partia rządząca. Reakcja na formułowaną przez „Solidarność” politykę nie
wykraczała poza działania podejmowane dotąd przez partię i władze państwowe. Miały
one przekonać o ich zdolności i determinacji w dążeniu do zapanowania nad kryzysem,
wypracowaniu i realizacji programu reform. Równocześnie wydobywano nieskłonność
„Solidarności” do współpracy.
Gwałtowny atak podjęła Egzekutywa Komitetu Warszawskiego, która oświadczyła
10 września, że dotychczasowy przebieg obrad zjazdu „Solidarności” budzi „niepokój
i sprzeciw. Nie treści programu związkowego, lecz żądania polityczne stały się głównym
nurtem debaty w Gdańsku” – stwierdzano w oświadczeniu. W tej sytuacji „linia porozumienia jest dla tych, którzy chcą się porozumieć”. Na koniec apelowano o zwarcie i mobilizację szeregów. Wystąpienie było charakterystyczne dla sposobu myślenia tych grup
w partii, które uznawały politykę porozumienia i kompromisu za wyraz kunktatorstwa,
traktując ją jako niegodną partii komunistycznej. Przed „Solidarnością” stworzone zostały możliwości odegrania konstruktywnej roli w ramach szerokiej platformy „współpracy
wszystkich patriotycznych sił (...) stojących na gruncie socjalizmu” – stwierdzało z kolei
Biuro Polityczne KC PZPR w oświadczeniu ogłoszonym 16 września, które uznało, iż z tej
szansy nowy związek nie skorzystał. Albowiem jednostronnie złamał porozumienia sierpniowe, zastępując je „programem politycznej opozycji, która godzi w żywotne interesy
narodu i państwa polskiego, oznacza kierunek na konfrontację grożącą rozlewem krwi”.
W Oświadczeniu przywołuje się fakty mające potwierdzać „awanturnictwo polityczne”
związku: zapowiedź podejmowania walki w obszarach nie mających nic wspólnego z charakterem i celami związku zawodowego; „aroganckie” uchwały wobec Sejmu w sprawach,
które należą do jego kompetencji; „odcięcie” się od ruchu związkowego krajów socjali51

stycznych poprzez „Posłanie...” Zdaniem autorów Oświadczenia na Zjeździe „zwyciężyła
linia budowania opozycyjnej politycznej organizacji, która jawnie postawiła sobie za cel –
przejęcie władzy oraz zmianę ustroju społeczno-politycznego w Polsce (...) zjazd stanowił faktyczne wywłaszczenie klasy robotniczej z wpływów i współodpowiedzialności za
swoją organizację...” Dawano także do zrozumienia, że stało się tak wskutek ulegania
przez związek wpływom „opozycyjnych, awanturniczych i kontrrewolucyjnych” ugrupowań: Komitetu Obrony Robotników i Konfederacji Polski Niepodległej, pozostających
„w kontakcie” i działających „pod wpływem zachodnich ośrodków dywersji”, a także
„skrajnie prawicowych odłamów ruchu zawodowego” i doznających od nich wsparcia
finansowego i technicznego. Oświadczenie nawiązywało do wartości ważnych dla Polaków. Wśród nich mieściła się niepodległość. Ona to właśnie została zagrożona. Jednakże
nie ona sama jako wartość „abstrakcyjna”, lecz jako pochodna socjalizmu. On zaś został
uznany za dobro najwyższe: „Socjalizmu będziemy bronić tak, jak broni się niepodległości Polski” – stwierdzano – zapewniając, że „Państwo dla tej obrony użyje takich środków, jakich wymagać będzie sytuacja”12.
Reakcją na Oświadczenie było stanowisko KKP NSZZ „Solidarność” wyrażone przez
jej rzecznika prasowego Janusza Onyszkiewicza 17 września. Jednakże jego ton odbiegał
od języka oświadczenia partyjnego. Krytycznie je oceniając, stwierdzano że jest ono „przejawem braku realizmu”, albowiem pomija istotę problemu, koncentrując się na atakach na
związek. Tymczasem rzeczywistym przedmiotem konfliktu są „działania podjęte przez
„Solidarność” w obliczu postępującej ruiny gospodarki”, wśród których znalazło się żądanie społecznej kontroli nad produkcją, zasobami i dystrybucją artykułów pierwszej
potrzeby oraz żądanie reformy samorządowej.
Sformułowana w Oświadczeniu diagnoza, określająca przedmiot sporu, jego uczestników, zagrożenia i cele strategiczne stawiała na porządku kwestię zwartości ideologicznej
i organizacyjnej partii oraz jej zdolności do podjęcia nowych dla niej wyzwań. Cała bowiem partia wskutek oddziaływania różnych czynników stawała się siłą niezdolną do
przejęcia inicjatywy politycznej, jej możliwości perswazyjne uległy ograniczeniu. Coraz
bardziej palącym problemem stawała się sprawa „podwójnej lojalności” członków partii,
należących do „Solidarności”. Obie organizacje stawiały własne wymagania, które niejednokrotnie nawzajem się krzyżowały albo kolidowały. W kierownictwie partii związkowe
rozstrzygnięcia zjazdowe interpretowano jako otwarcie jawnej z nią konfrontacji. To nastawienie uległo wzmocnieniu w momencie uzyskiwania w niej „operatywnej” przewagi
przez grupę bardziej uwrażliwioną na zagrożenia ustrojowo-polityczne niesione przez
„Solidarność”.
W tych warunkach zyskała na sile tendencja zmierzająca do zmuszania członków partii, by dokonywali politycznych wyborów. „Musimy mieć w partii jasność – kto jest kim
i za czym” – oświadczył przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR.
W sytuacji narastających kolizji między polityką partii a działaniami „Solidarności”, członkowie partii „muszą się samookreślić – dodał – w kraju trwa przecież autentyczna walka
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polityczna”13. Była to zapowiedź podjęcia zdecydowanych kroków, których celem miało
być odseparowanie partii od związku, zmobilizowanie jej do podjęcia rozstrzygających
zmagań. Znaczyło to także, iż kierownicze gremia partii uznały, iż możliwości wpływania
na „Solidarność” metodami politycznymi uległy zredukowaniu, zaś członkowie partii pozostając w szeregach związku nie przyczyniają się do integracji partii, osłabiając jej możliwości mobilizacyjne.
„Solidarność” jawiła się coraz wyraźniej jako destrukcyjna siła polityczna, prąca do
konfrontacji. Ten sposób podejścia równie zdecydowanie forsowały władze państwowe,
której przedstawiciele w mniej czy bardziej oficjalnych sytuacjach ujawniali irytację faktem
nieskłonności „Solidarności” do podporządkowania się zasadom ustrojowo-politycznym
socjalizmu. Obarczano ją odpowiedzialnością za brak efektów w procesie reformowania
gospodarki oraz za eskalację konfliktów. Przede wszystkim zwracano uwagę na strajki
jako główną przyczynę spadku produkcji i niewydolności gospodarki. Wskutek przyjętych na Zjeździe rozstrzygnięć przestawała być ona partnerem dialogu, współpracy i porozumienia. „Tak więc idea partnerstwa została w Gdańsku pogrzebana” – powie w wywiadzie
dla Polskiej Agencji Prasowej 22 września wicepremier Mieczysław F. Rakowski, stwierdzając dalej: „No cóż „Solidarność” nie jest jedyną siłą społeczną działającą w naszym
kraju”.
„To, jak potoczą się dalsze losy kraju i narodu – stwierdził z kolei 24 września na posiedzeniu Sejmu PRL Wojciech Jaruzelski – zależeć będzie od uzyskania jasności w kwestii,
czy „Solidarność” – zamierza respektować, dochować wierności fundamentalnym, ustrojowym zobowiązaniom”. Jej dalsza działalność została uzależniona od spełnienia warunków stawianych przez władze. Wymienił tu m.in. uznanie i wykazanie zrozumienia dla
wysiłków reformatorskich rządu, zaakceptowanie nadrzędnych racji sojuszu ze Związkiem Radzieckim, uwolnienie się od wrogich socjalizmowi wpływów. „Oto niepodważalna i jedyna płaszczyzna, na której możemy się spotkać, budować porozumienie” –
oświadczył premier.
Propozycje „otwarcia” oznaczały podtrzymanie dotychczasowych stosunków, w ramach których państwo socjalistyczne pozostaje z natury demokratycznym. Nie stawało
konkretów, ukazujących drogę upodmiotowienia społeczeństwa. „Jak najszersza, koalicyjna platforma”, „rozwijana i wzbogacana” stosownie do intencji PZPR, „w niedługim
czasie, gdy sytuacja na to pozwoli, podjęte zostaną dalsze kroki w tym kierunku” – oto treść
oferty przedstawionej przez premiera. Sprowadzała się ona do tworzenia i poszerzania
ciał konsultacyjno-doradczych. Jednocześnie premier uznał za uzasadnione „wprowadzenie zaostrzonego kursu wobec różnorodnych (...) naruszeń” prawa, przewidując wzmożenie działań MSW, wspieranego „przez wydzielone siły i środki wojska”, albowiem
„pogłębiającemu się zanarchizowaniu, chuligańskiemu rozwydrzeniu, antypaństwowym
i antyradzieckim ekscesom, naigrywaniu się z norm prawnych i obyczajowych musi być
położony kres”14.
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Nie wszyscy posłowie zaaprobowali przedstawioną diagnozę premiera jak i wnioski
przezeń formułowane. Jerzy Bukowski (bezpartyjny) opowiadał się za powściągliwością
w wyrażaniu opinii na temat działalności „Solidarności”. Przeciwstawił się on ocenom
generalizującym obraz ruchu – legitymującego się niekwestionowanymi zasługami – na
podstawie incydentów. Ryszard Reiff („PAX”) podważył najistotniejsze punkty „antysolidarnościowej” argumentacji, kwestionując tendencję do traktowania 10-milionowego
ruchu jako opozycyjnego, a także zbyt surową ocenę I Zjazdu „Solidarności”. Wyraził
pogląd, iż obecną sytuację zdominowała propaganda „antydialogu” (w tym nadużywanie
określenia „konfrontacja”), wiodąca do eliminowania przeciwnika. Ten sposób podejścia
udziela się stronie „solidarnościowej”. Wedle Reiffa „żadna ze stron nie dysponuje mandatem całego społeczeństwa”. Reiff, przeciwstawiając się polityce konfrontacji wiodącej
do zniszczenia przeciwnika, proponował układ, w ramach którego partia zrezygnowałaby z monopolu; „Z ambicji grupowych trzeba przekazywać część aspiracji na rzecz całej
ojczyzny” – kończył wystąpienie prezes „PAX”. Ostatecznie stanowisko wyrażone przez
premiera podzielił Sejm w Uchwale w sprawie głównych problemów polityczno-społecznych i gospodarczych kraju.
Koniec pierwszej tury I Zjazdu „Solidarności” skłonił cześć członków partii i jej funkcjonariuszy do zintensyfikowania działań na rzecz eliminacji zagrożeń niesionych dla państwa socjalistycznego przez nowy związek. W sukurs przychodził radziecki sojusznik,
domagający się podjęcia zdecydowanych kroków wobec „antysocjalistycznego awanturnictwa”. 10 września I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania przyjął ambasadora ZSRR
w Polsce Borysa Aristowa. Pojawia się pytanie, czy w związku z tym, czy niezależnie od
wizyty radzieckiego ambasadora, odbyło się 13 września posiedzenie Komitetu Obrony
Kraju z udziałem Stanisława Kani i Wojciecha Jaruzelskiego, na którym rozważano warianty wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. „W sumie, mimo sprzeciwu Kani, który –
według uczestnika posiedzenia KOK – przychylał się wprawdzie do żądań radzieckich,
ale w istocie uznawał tylko walkę środkami politycznymi (...) przygotowania do tego, co
miało nastąpić 13 grudnia, ruszyły pełną parą już w połowie września”15. Jednak decyzje
nie zapadły. „Kania nie wykluczył wprowadzenia stanu wojennego (...) Jednocześnie chciał
uniknąć ostateczności. Obawiał się, aby nasze działania nie spowodowały interwencji, nie
stały się – jak mówił – „rozrusznikiem” reakcji łańcuchowej” – powiada Wojciech Jaruzelski16. 17 września (data wkroczenia wojsk radzieckich do Polski w 1939 r.) ambasador Aristow wręczył Stanisławowi Kani i Wojciechowi Jaruzelskiemu pisemne
oświadczenie KC KPZR i rządu ZSRR, w którym żądano od władz polskich zastosowania „radykalnych kroków”. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa domniemywać, iż
przywódcy Polski poinformowali przedstawiciela Związku Radzieckiego o rozważanych
środkach, mających na celu powstrzymanie „kontrrewolucji”.
Czy w owym czasie możliwy był inny, niekonfrontacyjny scenariusz? Taką próbę –
urzeczywistniającą ideę „równego dystansu” – zawierał apel ogłoszony 22 września przez
trzydziestu pięciu intelektualistów, którzy równocześnie skierowali list otwarty do mini-
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stra spraw zagranicznych PRL, omawiający kwestię sojuszu Polski z ZSRR i potępiający
incydenty skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wśród sygnatariuszy znaleźli się ludzie, których sympatie i opcje polityczne lokowały się zarówno po „solidarnościowej”, jak i partyjnej stronie; brak rzeczników nurtów ekstremalnych, dominowali
natomiast zwolennicy consensusu. Wśród sygnatariuszy apelu byli m.in.: Czesław Bobrowski, Kazimierz Brandys, Stefan Bratkowski, Andrzej Drawicz, Dariusz Fikus, Władysław Findeisen, Gustaw Holoubek, Jerzy Jedlicki, Adam Kersten, Jan Malanowski,
Karol Małcużyński, Ryszard Reiff, Henryk Samsonowicz, Andrzej Siciński, Stanisław
Stomma, Jerzy Surdykowski, Klemens Szaniawski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Szczypiorski, Jerzy Turowicz, Andrzej Wajda.
Dostrzegając zmęczenie społeczeństwa, którego nadzieje związane z „Sierpniem” nie
zostały dotąd spełnione, sygnatariusze wskazywali na odmienne – niż czyniły to władze –
źródła tego stanu. Przede wszystkim katastrofalna sytuacja gospodarcza to wynik „złych
i nieudolnych rządów”. Godny przywołania wydaje się wywód na temat miejsca Polski
w podzielonej Europie i świecie. Autorzy apelu stwierdzili, że „Naród polski świadomy
jest swej roli i znaczenia w świecie, w Europie, w systemie sojuszów państw socjalistycznych”. Nie podzielali „poglądu uproszczonego”, wedle którego PZPR z „racji ideowej
wspólnoty komunistów, jest jedynym gwarantem sojuszu i współpracy z ZSRR i innymi
krajami socjalistycznymi”. Przeciwnie, „realizm polityczny” każe uznać, że nie partia a „cały
naród polski – jako suweren Rzeczypospolitej – może i gotów jest być gwarantem obecności Polski w ramach Układu Warszawskiego oraz RWPG”.
„Naród polski może i musi rozwiązać swoje wewnętrzne problemy własnym wysiłkiem” – stwierdzali sygnatariusze apelu. Wezwali do natychmiastowego podjęcia negocjacji,
dla których nieodzownym warunkiem było podporządkowanie „osobistych i grupowych
interesów interesowi całego narodu”. Swoje przesłanie skierowali do „Solidarności”, apelując by okazała „wielkoduszność wobec krzywdzącej wielu działaczy obraźliwej kampanii,
wobec pomówień i ataków, które nie przynoszą chwały ich autorom, a tylko pogłębiają
napięcie”. Od władz państwowych oczekiwano przejścia „do porządku dziennego nad tymi
działaniami związku, które budzą uzasadnione nieraz obawy i zastrzeżenia (...) natychmiastowego podjęcia rozmów w sprawach (...) reformy gospodarczej, realizowanej w taki
sposób i w oparciu o takie zasady, by każdy człowiek pracy w Polsce (...) uważał się za
współgospodarza przedsiębiorstwa i całej ekonomiki naszego państwa, by miał instytucjonalne gwarancje, że nic nie dzieje się poza nim i wbrew jego woli”.
Autorzy apelu, odnosząc się do problemów wywołujących kontrowersje, bliżsi byli
sposobowi ujęcia „Solidarności” niż poglądom partii. Wynikało to z przekonania, iż partia
dysponując instrumentami władzy ma większe możliwości przeciwstawiania się ekstremizmom, ona też winna przejawiać – w porównaniu z „młodym” ruchem społecznym –
większą powściągliwość i umiar. Uwzględniając tedy okoliczności ogłoszenia apelu, zasadny wydaje się pogląd, iż adresatem nagany była głównie partia i władze państwowe.
Oznaczało to niezgodę na umacniający się układ bipolarny: „Krytyka odmiennych stanowisk nie może prowadzić do niszczenia dobrej woli drugiej strony, nie może siać wrogości i nienawiści”17.
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Tymczasem wezwania do wznowienia dialogu, odtworzenia klimatu kompromisu nie
znajdowały odzewu. Władze partii przyjęły „Apel...” niechętnie, traktując go jako próbę
niedopuszczalnej ingerencji w sferę polityki przez nieuprawnione do tego grono. „Władza
nie przejawiała wtedy dość wyobraźni – powie po latach Wojciech Jaruzelski – A w ogóle
partia miała skłonność obrażania się na intelektualistów, jeśli tylko wyrażali jakąkolwiek
krytykę. Niech piszą książki, robią filmy, komponują, malują – aby z daleka od polityki”18.
U „Solidarności” nie wywołał on reakcji.
26 września rozpoczęła się druga tura I Zjazdu NSZZ „Solidarność”. W wyborach do
funkcji przewodniczącego Komisji Krajowej (2 października) przewagę uzyskał Lech
Wałęsa (462, co stanowiło 55% głosów); Marian Jurczyk – 201, Andrzej Gwiazda – 74,
Jan Rulewski – 52. 25 września Sejm uchwalił ustawę o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, która stwarzała przesłanki niezależności samorządu wobec administracji oraz wszelkiego rodzaju organizacji społecznych. Wraz z przyjętą równocześnie
ustawą o przedsiębiorstwie państwowym rodziła się nowa sytuacja dająca szansę na
zrealizowanie reformy gospodarczej o charakterze samorządowym. Na Zjeździe uznano,
że ustawodawca nie uwzględnił „uzgodnionego z prezydium KKP kompromisu” dotyczącego sposobu powoływania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego19. W uchwale
przyjętej 4 października podtrzymano myśl, wyrażoną w czasie pierwszej tury zjazdu,
o przeprowadzeniu w kwestii ustawy referendum; „Mimo to zjazd, kierując się duchem
porozumienia, nie odrzuca tych ustaw w całości”20.
Zjazd przyjął szereg uchwał – w sumie 47 – ulegając pokusie odniesienia się do spraw
nierzadko szczegółowych, incydentalnych. W trakcie trwania zjazdu wystąpiły przypadki
zamieszania a nawet bałaganu, będące niejednokrotnie skutkiem nadmiernej żywiołowości. Wynikało to też z entuzjastycznego przeżywania demokracji i misji spełnianej przez
związek21. Równie ważnym czynnikiem określającym charakter uchwał była presja nowych problemów, nacisk dołów związkowych oraz chęć „wpisania” się w przełomowe
zdarzenia, w których „Solidarność” miała być czynnikiem decydującym. Wiele z przyjętych uchwał określało miejsce związku w systemie społeczno-politycznym, czyniąc zeń
ciało obce w stosunku do porządku realnosocjalistycznego. Większość z nich rodziła skutki
polityczne wywołujące nieprzyjazne reakcje partii.
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1981. Tak¿e M. Gil, Nieruchawa koby³a, Wywiad dla „Itd” z 6 grudnia 1981.
„¯ycie Warszawy” z 5 paŸdziernika 1981. Swoiste ostrze¿enie zawiera³o wyst¹pienie
Jana Ku³aja, przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ” Rolników Indywidualnych, który
przestrzega³ przed problemami jakie siê pojawi¹ w momencie usamorz¹dowienia przedsiêbiorstw; „Zrozumiecie, co to znaczy walka o œrodki produkcji i prawo do produkowania”. Tam¿e, 6 paŸdziernika 1981.
Np. og³oszono decyzjê o zaprzestaniu dzia³alnoœci przez KSS KOR. Zjazd wyrazi³ uznanie dzia³aczom Komitetu, oœwiadczaj¹c, ¿e wobec zrealizowania jego najistotniejszych
celów zwi¹zek przejmuje jego misjê.

3. Program NSZZ „Solidarność”
Największy ciężar gatunkowy niósł uchwalony 7 października, na zakończenie Zjazdu,
Program NSZZ „Solidarność”. Zawierał on kwintesencję związkowego stosunku do aktualnego stanu spraw społeczeństwa i państwa, a także wizję miejsca „Solidarności”, jej
roli w systemie społeczno-ekonomicznym i politycznym oraz jego przyszłości. Dokument otwierało 21 postulatów gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
z sierpnia 1980 roku. Do tych wydarzeń nawiązywała część pierwsza zatytułowana –
Kim jesteœmy i dok¹d d¹¿ymy. Związek – jak podkreślano – wyrósł z buntu społeczeństwa
polskiego „doświadczonego” przeszło trzydziestoletnim „łamaniem praw ludzkich i obywatelskich, przeciwko dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu
(...) przeciwko istniejącemu systemowi sprawowania władzy”. W ciągu wartości uznanych za ważne, tworzących tożsamość społeczną i moralną organizacji, leżała sprawiedliwość, demokracja, prawda, praworządność, ludzka godność, swoboda przekonań, dążenie
do naprawy Rzeczypospolitej. „Historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności” –
stwierdzali delegaci przywołując „dziedzictwo krwi i cierpienia” robotników poznańskich
1956 r. i grudnia na Wybrzeżu, studentów w 1968 r., Radomia i Ursusa w 1976 r., wysiłków
kościoła „o przechowanie wartości” oraz „walk o godność ludzką”. Związek przejmował
spuściznę po buntach, których stroną była PZPR.
„Solidarność” mieniła się organizacją łączącą cechy związku zawodowego i „wielkiego ruchu społecznego”, przypisującą sobie zasługi w porzuceniu przez społeczeństwo
„rozdrobnienia, zdezorganizowania i zagubienia”. „Solidarność” uderzała w moralne podstawy legitymacji, do jakiej sięgała partia rządząca, jako siła walcząca przeciwko uciskowi
i zniewoleniu. Miała ona wszak na swoich sztandarach wypisane hasła walki o wolność
proletariusza i godność człowieka pracy. Związek czynił to posługując się podobnym do
marksistowskiego językiem i argumentacją. Walka o najszczytniejsze humanistyczne ideały, przeciw dotychczasowym niesprawiedliwym porządkom dawała moralne prawo do
przejęcia przewodnictwa społeczeństwa, narodu. Jeśli u źródeł przywództwa partii leżał
argument o jej wyrastaniu z klasy robotniczej i wyrażaniu jej interesów, związek podważał źródła owej legitymacji, przedstawiając swoją w perspektywie szerszej: „Jesteśmy
jednak siłą zdolną nie tylko do protestu, lecz siłą, która pragnie budować sprawiedliwą dla
wszystkich Polskę, siłą, która odwołuje się do wspólnych wartości ludzkich”.
Opowiadając się za ludowładztwem, od którego „nie wolno odstępować”, Program
zawierał jego negatywną i pozytywną interpretację: „nie może być władzą stawiających
się ponad społeczeństwem grup” – z jednej strony. Z drugiej zaś – „społeczeństwo musi
mieć możność przemawiania pełnym głosem, wyrażania różnorodnych poglądów społecznych i politycznych (...) Chcemy rzeczywistego uspołecznienia systemu zarządzania
i gospodarowania. Dlatego dążymy do Polski samorządnej” – deklarowano, zawierając
w tym istotę „solidarnościowej” wizji ładu społecznego w Polsce. Odniesiono się także do
kwestii suwerenności narodowej. Głoszono wierność idei „wolności i nieokrojonej niepodległości (...) Uważamy, iż nasza tożsamość narodowa musi być w pełni respektowana” – odpowiadano „pomrukom” sąsiadów Polski.
Program czerpał z „wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodowej oraz
robotniczej i demokratycznej tradycji świata pracy”. Związek kreował się na ruch „mo-
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ralnego odrodzenia narodu”. Program ześrodkowywał elementy różnych systemów filozoficznych oraz doktryn ideowo-politycznych, oferujących sprzeczne nierzadko systemy
wartości oraz propozycje rozwiązań problemów jednostek i ogółu społeczeństwa. „Solidarność” jawiła się jako organizacja eklektyczna pod względem filozoficznym, ideowym
i politycznym.
U genezy tej właściwości leżał sytuacyjny fenomen ruchu, powstałego w opozycji
wobec socjalizmu realnego. Równocześnie czerpał on z socjalizmu jako ideologii łączącej
protest wobec zniewolenia oraz wizję urządzenia świata w myśl pragnień uciśnionych,
przy równoczesnym optowaniu za mechanizmami gospodarki rynkowej (elementy liberalne). Niejako w sukurs przychodziła doktryna chrześcijańska, której oferta wyrażona
w społecznym nauczaniu (doktrynie) kościoła katolickiego wiązała się z buntem o tyle,
o ile podważał on egzystencję komunizmu i tego wszystkiego, co on uosabiał, czy było
mu bliskie.
Autorzy Programu byli świadomi tego, iż związek staje przed wieloma wyzwaniami
mającymi wymiar ogólnoludzki, organizacyjny, społeczno-polityczny, stwierdzając: „Nie
ma bodaj dziedziny, w której by czegoś od naszego Związku nie oczekiwano, liczą na jego
siłę i autorytet społeczny i moralny”. W tym tkwiła szansa, a jednocześnie zagrożenie dla
niego i jego istnienia. Władze dotąd nie spełniły, zdaniem delegatów, oczekiwań społeczeństwa: „Trwające ponad rok powstrzymywanie przemian (...) szybkimi krokami zbliża nas do katastrofy”. Związek sformułował ocenę rządów partii w całym powojennym
okresie, konstatując że „nigdzie w Europie nie nastąpił tak głęboki upadek gospodarki
w warunkach pokojowych”. Władze ponoszące odpowiedzialność za krach, powstrzymujące przemiany i niezdolne do wyprowadzenia kraju z kryzysu nie zasługują na zaufanie. Wywodzono stąd wniosek: jeśli „Solidarność” ma pozostać wierna zobowiązaniom
„wynikającym z porozumień”, nie może „w obliczu narodowej tragedii (...) dłużej już
ograniczać się do oczekiwania i wywierania nacisku na władze”. Pozostając „jedynym
gwarantem” procesu zapoczątkowanego w sierpniu 1980 roku, związek uznał, że „nie ma
innej drogi (...) niż oparta na demokracji i wszechstronnej inicjatywie społecznej przebudowa państwa i gospodarki”. Nie wykluczał tedy „marszu” ku władzy, co wiązał z presją
wywieraną przez społeczeństwo; „Naród nie wybaczy nikomu zdrady ideałów dla spełnienia których „Solidarność” powstała”.
„Solidarność” zapewniała iż urzeczywistniając „dzieło wielkiej przemiany” będzie respektować powojenny układ sił w Europie – „bez naruszania sojuszów międzynarodowych. Mogą one uzyskać gwarancje rzetelniejsze niż dotąd”. Odmawiając partii legitymacji
do skutecznego sprawowania władzy, związek pozbawiał ją także roli, którą dotąd pełniła w obszarze polityki międzynarodowej. Propozycja jaką formułowała „Solidarność”
była jednoznaczna: to naród „ożywiony głębokim poczuciem godności, patriotyzmu i swej
tradycji może być wartościowszym partnerem jedynie wtedy, gdy zobowiązania podejmuje sam i świadomie”. W sytuacji próżni, jaka powstawała wskutek niezdolności partii
do przewodzenia „wielkiej przemianie” pojawiało się pytanie, kto ją wypełni? Na tak
sformułowane pytanie Program wprost nie odpowiadał. Jeśli uwzględnić całość Programu, nasuwał się nieodparcie wniosek – to „Solidarność”, otwierając proces przeobrażeń,
organizując dla nich społeczeństwo, stając na jego czele, tworząc warunki pomyślnego
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przebiegu i ponosząc odpowiedzialność za jego efekty była siłą moralnie i społecznie
uprawnioną do spełnienia owej roli.
„Solidarność” formułując program, uznała za uzasadnione skonstruowanie go wedle
zakresu podejmowanych przedsięwzięć. Pierwsze miały obejmować działania szybkie,
pozwalające na przejście przez okres zimy. Na ten etap zostałyby nałożone zadania o charakterze długofalowym: reforma gospodarcza, program polityki społecznej oraz „przebudowywania życia politycznego kraju – program drogi do samorządnej Rzeczypospolitej”.
Na wstępie rozdziału III zatytułowanego Zwi¹zek wobec kryzysu i reformy gospodarczej,
źródła kryzysu sytuowano w dotychczasowym systemie ekonomicznym i politycznym
oraz w polityce gospodarczej realizowanej przez władze, które lekceważąc podstawowe
interesy społeczeństwa, blokowały wszelkie próby reformy, objawiły niezdolność do
„przeprowadzenia głębokich zmian”. Związek oświadczał, iż nie popiera rządowego programu przezwyciężenia kryzysu i stabilizacji gospodarki, „ponieważ nie uruchamia on
wielu ważnych rezerw gospodarki, nie budzi zaufania społecznego”. Konieczne jest więc
nadanie decyzjom władzy „pełnej wiarygodności”, która winna być uzyskana poprzez
zapewnienie społeczeństwu kontroli nad rządowymi decyzjami antykryzysowymi. Ta
zaś wymaga powołania na kierownicze stanowiska w gospodarce narodowej „ludzi cieszących się autorytetem fachowym i społecznym”.
W ślad za tym ogólnym postulatem, domagano się reformy samorządowej i demokratycznej na wszystkich szczeblach zarządzania, „nowego ładu społeczno-gospodarczego,
który skojarzy plan, samorząd, rynek”. Oczekiwano zniesienia przywilejów biurokracji
i przekreślenia „możliwości ich odrodzenia”, zniesienia systemu nakazowo-rozdzielczego, uniemożliwiającego „racjonalne gospodarowanie”. Konstatując skoncentrowanie dotąd władzy ekonomicznej w rękach aparatu partyjnego i biurokratycznego, uznano za
konieczne rozdzielenie administracji gospodarczej od władzy politycznej, zniesienie „nomenklatury partyjnej”. Warunkiem reformy czyniono masowy ruch załóg, dla których
wzorcem była Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów
pracy; ona bowiem miała zapoczątkować „szeroki” ruch samorządowy.
„Solidarność” opowiedziała się za nową organizacją gospodarki, której podstawą miało być przedsiębiorstwo społeczne (dysponujące powierzonym mu mieniem ogólnonarodowym), którym „zarządza załoga reprezentowana przez radę pracowniczą, a operatywnie
kieruje dyrektor, powoływany drogą konkursu przez radę i przez nią odwoływany”.
Wpływ państwa na przedsiębiorstwo miał się odbywać za pośrednictwem przepisów
i parametrów ekonomicznych. Najogólniej ta część Programu, w której związek wyraża
swoje stanowisko wobec problemów społeczno-ekonomicznych, a zwłaszcza socjalnych
charakteryzowała względna powściągliwość. W tych częściach pomieszczono propozycje, w realizacji których związek deklarował swój udział, co nie znaczy, iżby wykazywał
do tego przygotowanie, czy dysponował klarownymi koncepcjami. Związek objawił brak
przygotowania do sformułowania kierunkowych, strategicznych, a jednocześnie w miarę szczegółowych propozycji określających zasady reformy gospodarczej. Miało się to
stać na forum proponowanej przez związek Społecznej Rady Gospodarki Narodowej.
Klamrą spinającą Program była polityka. Związek deklarował otwartość na współpracę z „różnymi ruchami społecznymi”, które powstały po sierpniu 1980 r. i znajdowały się
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pod wpływami „Solidarności” lub z nią dotąd współpracowały oraz „z niezależnymi
samorządnymi związkami zawodowymi” tych grup pracowniczy, które ze względu na
obowiązujące przepisy nie mogły się znaleźć w „Solidarności”. W tym kontekście został
sformułowany postulat zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o stowarzyszeniach. Związek deklarował kooperację z organizacjami, które wykazały się „niezależnością” oraz aktywnie pozytywnym stosunkiem do porozumień z sierpnia 1980 r.
Interpretacja owych kryteriów miała przysługiwać „Solidarności”. Za rozstrzygające uznano
kryterium podmiotowe, a nie przedmiotowe. Jednocześnie zapewniano o możliwości „lojalnego współistnienia” z innymi związkami zawodowymi.
Ważnym elementem „solidarnościowych” koncepcji był pluralizm. Domagano się, by
pluralizm światopoglądowy, społeczny, polityczny i kulturalny stał się podstawą demokracji „samorządnej Rzeczypospolitej”. Rozwijając tą tezę uznano, iż życie publiczne w Polsce wymaga „głębokich i całościowych” reform, powodujących „trwałe wprowadzenie”
samorządności, demokracji i pluralizmu. Pluralizm miał się „odnosić” do całości życia
politycznego. W tej kwestii propozycje związku burzyły konstrukcję systemu partyjnego
ufundowanego na monopolu partii. Deklarowano wsparcie i ochronę inicjatyw obywatelskich, których „celem jest przedstawienie społeczeństwu różnych programów politycznych, gospodarczych i społecznych oraz organizowanie się w celu wprowadzenia tych
programów w życie”. Odrzucając niejako zarzuty o przeobrażanie się związku w partię
polityczną, delegaci oświadczyli, że są przeciwni temu, „by statutowe władze naszego
Związku tworzyły organizacje o charakterze partii politycznych”.
W odniesieniu do systemu rad narodowych, stwierdzano, że samodzielne prawnie,
organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być „rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej”. Domagano się, aby najbliższe wybory były wolne, umożliwiając kandydowanie osób wysuniętych przez organizacje społeczne, grupy obywateli oraz
konkurencyjne: „różne programy i różni kandydaci”. Odrzucano listy preferencyjne.
Związek zamierzał do 31 grudnia 1981 r. przygotować projekt ordynacji wyborczej, który po konsultacji wśród członków miał być przedstawiony Sejmowi oraz projekt ustawy
o samorządach terytorialnych, posiadających prawo decydowania o całokształcie spraw
lokalnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
Zwieńczeniem systemu samorządowego miała być reprezentacja na szczeblu „najwyższych” władz państwowych. Postulowano powołanie nowej instytucji o charakterze
samorządowym (izba samorządowa lub izba społeczno-gospodarcza), sprawującej nadzór nad realizacją reformy gospodarczej i polityką gospodarczą oraz nad funkcjonowaniem podobnych instytucji na niższych szczeblach. W tym miejscu znalazł się też postulat
przyznania związkom zawodowym prawa inicjatywy ustawodawczej oraz „odzyskania”
przez Sejm najwyższej władzy w państwie („powszechnie uznany charakter przedstawicielski”).
Oczekiwano, by system gwarantował podstawowe wolności obywatelskie, respektował zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli i wszystkich instytucji życia
publicznego. Domagano się więc m.in. realizacji zasad i postanowień ratyfikowanych przez
Polskę konwencji międzynarodowych, podporządkowania prawu „wszystkich czynników życia publicznego, w tym również organizacji politycznych i społecznych”, przy
równoczesnym ustaleniu ich relacji prawnej w stosunku do Sejmu oraz organów „wła60

dzy administracyjnej”. Związek postulował powołanie „niezawisłego” Trybunału Konstytucyjnego oraz nowelizację przepisów prawa o zgromadzeniach, stowarzyszeniach
i paszportach (swoboda wyboru miejsca zamieszkania za granicami i powrotu do Polski), a także wprowadzenie pełnej jawności życia publicznego.
Żądano niezawisłości sądownictwa i poddania społecznej kontroli aparatu ścigania.
Warunek pierwszy miał być zapewniony przez wprowadzenie pełnego samorządu sędziowskiego, niełączenie funkcji sędziowskich z „inną służbą publiczną zwłaszcza w organizacjach politycznych”, nieprzenoszenie i nieusuwanie sędziów (tylko choroba lub tryb
dyscyplinarny), zniesienie kadencyjności w odniesieniu do Sądu Najwyższego, powoływanie ławników oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń w drodze wyborów.
W kwestii organów ścigania, postulowano przywrócenie instytucji niezawisłego sędziego śledczego, zreformowanie prokuratury (ograniczenie do roli oskarżyciela i podporządkowanie ministrowi sprawiedliwości, niezależność). Domagano się niezależności
samorządu adwokackiego oraz przyjęcia ustawy o Milicji Obywatelskiej, by stojąc na
straży „ładu społecznego”, nie ingerowała w „życie polityczne” obywateli, a także odrębnego uregulowania statusu Służby Bezpieczeństwa (kontrola społeczna).
Nader ważną była wizja Polski praworządnej, w której nikt nie może być prześladowany za przekonania ani zmuszany do działań niezgodnych z sumieniem. Nawiązując do
porozumienia gdańskiego deklarowano obronę osób represjonowanych za głoszenie przekonań politycznych, domagano się uwolnienia więźniów politycznych oraz wydania aktu
abolicyjnego w stosunku do ludzi objętych postępowaniem karnym, podjętym na skutek
przejawianej przez nich działalności opozycyjnej. Żądano likwidacji przepisów służących
zwalczaniu „myśli ideowej i politycznej odmiennej od poglądów lansowanych przez partię i rząd”.
Postulowano, by osoby które doprowadziły kraj do upadku poniosły pełną odpowiedzialność. Dotyczyło to winnych „strzelania do robotników i prześladowań” w Poznaniu,
na Wybrzeżu, w marcu 1968 r., w Radomiu i Ursusie oraz sprawców „prowokacji” bydgoskiej. Związek „kategorycznie” żądał zagwarantowania poczucia sprawiedliwości i spełnienia warunku „uwiarygodnienia zachodzących zmian”, by do 31 grudnia 1981 r. zostały
wszczęte postępowania karne. W przeciwnym razie, grożono powołaniem „społecznego” trybunału, „który po przeprowadzeniu publicznej rozprawy osądzi i napiętnuje winnych”.
Związek zapowiadał walkę z zakłamaniem we wszystkich dziedzinach życia, ponieważ „społeczeństwo chce i ma prawo żyć w prawdzie”. Związek uznał cenzurę za „zło,
na które się godzimy tylko chwilowo i tylko z konieczności”. Środki społecznego komunikowania zostały uznane za własność społeczną, która winna „służyć całemu społeczeństwu i być pod jego kontrolą”. Walkę o dostęp do środków masowego przekazu
potraktowano jako działanie „w interesie wszystkich środowisk społecznych”. Związek
piętnował ograniczenia w odbiorze informacji (zagłuszanie audycji radiowych, zatrzymywanie wydawnictw, zrywanie plakatów) i zapowiadał udział w przygotowaniu społecznego projektu ustawy „publikacyjnej”, obejmującej wszystkie środki komunikowania.
Wystąpił także przeciwko „wszelkim formom monopolizowania informacji”. Żądał „zniesienia monopolu administracji państwowej na dysponowanie radiem i telewizją”, jako
sprzecznego z Konstytucją PRL, zapowiadając podjęcie działań prowadzących do ustanowienia „rzeczywistej społecznej kontroli” nad radiem i telewizją.
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Rozdział VII. zatytułowany Nasz Zwi¹zek ujmował kwestie zawodowego zrzeszania
się. Uznano, że podstawowym sposobem realizacji interesów pracowniczych i obywatelskich członków związku jest droga uzgodnień i porozumień, zaś w przypadku jej nieskuteczności – akcje strajkowe. Zalecano stosowanie w pierwszej kolejności środków nie
naruszających spokoju społecznego. Generalnie przyjęto stopniowalność przedsięwzięć
podejmowanych przez związek. Na ich końcu mieściły się akcje protestacyjne (w tym
ostrzegawcze) aż do właściwych – strajków, które ze względu na ewentualne straty
ekonomiczne uznano za „ostateczną” formę protestu.
Program kończył rozdział VIII (Nowe porozumienie spo³eczne), w którym „Solidarność” domagała się zawarcia nowego porozumienia społecznego. Miały się nań składać
subporozumienia, które związek traktował jako całość nierozłączną, „wzajemnie powiązaną”. Pierwsze to porozumienie antykryzysowe (krótkiego zasięgu). Wynikało z konieczności zapewnienia społeczeństwu przetrwania w warunkach zbliżającej się zimy.
Winno ono wskazać „kierunki wyjścia z kryzysu. Musi być pierwszym sprawdzianem
współdziałania władzy i społeczeństwa”. Porozumienie w sprawie reformy gospodarczej – wprawdzie długofalowe, to jednak średniego zasięgu – przewidywało współdziałanie władzy i społeczeństwa na rzecz „radykalnej zmiany dotychczasowego porządku
gospodarczego”. Jej jądrem miało być prawo załóg do zarządzania zakładami pracy w systemie gospodarczym kojarzącym „prawa rynku z uspołecznieniem planowania”.
Porozumienie dla samorządnej Rzeczypospolitej (dalekiego zasięgu) miało wyznaczyć
„kierunki i sposoby” demokratyzacji instytucji życia publicznego: Sejmu, władz politycznych, terytorialnych, gospodarczych, sądownictwa, oświaty itp. Program uznał, że droga
ku samorządnej Rzeczypospolitej „jest jedyną drogą, by Polska, silna wewnętrznie stała
się wiarygodna jako równorzędny partner dla innych narodów”. To ujęcie, uzasadniane
względami zewnętrznymi i wewnętrznymi (zobowiązania „Solidarności” wobec kraju),
zawężało wydatnie pole ewentualnej dyskusji między związkiem a rządem. Delegaci deklarowali: „Nie uważamy, że mamy monopol na prawdę. Jesteśmy gotowi w dialogu –
uczciwym i lojalnym – rozmawiać z władzami, szukać właściwych decyzji, które najlepiej
służyłyby krajowi i realizowałyby interesy pracownicze i obywatelskie ludzi pracy. Niech
to będzie porozumienie wokół tego, co narodowe, demokratyczne i ludzkie”. Jednakże
owe oświadczenie kończące Program nie dopuszczało innej interpretacji jak ta: „Solidarność” to potężny ruch społeczny, zdolny do zmiecenia dotychczasowego porządku ustrojowo-politycznego. Niesie on ciężar odpowiedzialności za dzień dzisiejszy i przyszłość
narodu polskiego. Tej misji związek – jako gwarant ozdrowieńczych reform – się nie
wyrzeknie, choćby ze względu na zaufanie jakim obdarzyło go społeczeństwo. Mimo
przeszkód, ma dość siły, determinacji i społecznego wsparcia, by uratować kraj przed
katastrofą i wprowadzić go na drogę rozwoju.
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Rozdział IV

W PAŚMIE KONFLIKTÓW
(październik – listopad 1981)

1. Charakter sporów
I Zjazd NSZZ „Solidarność” otwierał nowy rozdział posierpniowych zmagań. Analiza
jego przebiegu, a przede wszystkim dokumentów nie pozostawiała wątpliwości co do
strategii związku. Impetu dodawały żądania przezeń formułowane, stan nastrojów społecznych, będący skutkiem lokalnych potrzeb i sytuacji gospodarczej, a także postawa
władz państwowych. Aparat państwowy wydawał się czynnikiem najbardziej sterowalnym. Nawykły do działania w bliskim sąsiedztwie i pod kontrolą partii, wiązany z jej
dyrektywami nie był zdolny do przejawiania własnych inicjatyw. Stosunkowo dużą stabilność wykazywało wojsko, policja (Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa), sądownictwo i prokuratura. Jakkolwiek i w ich obrębie pojawiły się tendencje dezintegracyjne.
Były one m.in. skutkiem inicjatyw powoływania związków zawodowych pozostających
pod wpływem wzorców „solidarnościowych”. Właściwości okresu wpływały na kadry
kierownicze w gospodarce. Przychodziło im funkcjonować w strukturach, narażonych
na postępujący kryzys oraz wzrastającą presję pracowników. Wyuczone na wzorcach
mechanizmów nakazowo-rozdzielczych, nie zawsze były w stanie wyjść poza obowiązujące reguły. Były one nieużyteczne wobec pojawienia się nowych okoliczności, mających najczęściej charakter polityczny.
Ze swej strony partia i rząd usiłowały pomniejszyć wagę podjętych na I Zjeździe „Solidarności” problemów społeczno-gospodarczych i nie odnosiły się merytorycznie do sformułowanych propozycji. Nagłaśniały natomiast, poprzez podporządkowane sobie środki
masowej informacji, wartość własnych inicjatyw, podejmowanych dla poprawy warunków bytu materialnego. Tymczasem „Solidarność”, opowiadając się za przeobrażeniami
systemowymi, oczekiwała, że rozmowy z przedstawicielami rządu obejmą również kwestie społeczno-gospodarcze, mieszczące się w ramach długofalowych przedsięwzięć naprawczych oraz rozwiązań strukturalno-funkcjonalnych i prawnych. „Solidarność”
odmawiała „żyrowania” przejawianej przez rząd bezradności i nieudolności.
12 października Komitet Rady Ministrów ds. Związków Zawodowych, wyrażając przekonanie, że „w podstawowych sprawach bytu społeczeństwa niezbędna jest wspólna
polityka władz i ruchu zawodowego”, wystosował do wszystkich związków zawodowych list, zawierający propozycję powołania „mieszanej komisji czy zespołu roboczego”
z udziałem przedstawicieli rządu oraz central działających w Polsce związków zawodowych. Proponowano, by komisja podjęła się „wypracowania wspólnego stanowiska w tych
sprawach” (m.in. wyboru szczegółowych metod „stabilizowania sytuacji gospodarczej”)
oraz bieżąco czuwała nad „wprowadzeniem go w życie”. Sygnatariusz listu, wicepremier
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Mieczysław F. Rakowski deklarował otwartość na „wszelkie propozycje (...) mogące
realnie przynieść ulgę w trudnościach życiowych polskiemu społeczeństwu”. Propozycja
rządowa doczekała się rychło pozytywnej odpowiedzi ze strony większości central związkowych.
Nazajutrz przewodniczący Grupy Negocjacyjnej NSZZ „Solidarność” Grzegorz Palka
zaproponował, by spotkanie odbyło się 15 października, określając wyraźnie przedmiot
rozmów: zaopatrzenie w żywność; podwyżki cen i rekompensat; społeczna kontrola nad
produkcją, dystrybucją i eksportem żywności oraz niezbędne działania antykryzysowe.
Ponadto domagano się „umożliwienia grupie negocjacyjnej zaprezentowanie stanowiska
związku w wyżej wymienionych tematach w telewizji i przed rozpoczęciem rozmów”1.
Nie była to więc odpowiedź na list wicepremiera.
W kwestii powołania komisji mieszanej Grupa Negocjacyjna NSZZ „Solidarność uznała
próby „wmontowania” związku przed rozmowami „w komisję mieszaną” za „godne
ubolewania nieporozumienie”. Oświadczyła ponadto: „interesują nas wyłącznie rozmowy dwustronne”. Decyzję tą podtrzymało Prezydium Komisji Krajowej, które określiło
powoływanie komisji mieszanej „w świetle dotychczasowych doświadczeń za bezcelowe” i zaproponowało podjęcie rozmów „obustronnych”. Nawiązując do uchwały programowej I Zjazdu, domagano się powołania społecznej rady gospodarki narodowej, której
kompetencje obejmowałyby ocenę polityki gospodarczej rządu, ocenę sytuacji gospodarczej kraju i gospodarczych aktów prawnych, a także możliwości podejmowania w tym
zakresie inicjatyw. Za niewiarygodne uznano podejmowanie rozmów „w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania prawa i braku dostępu do środków masowego przekazu”.
Propozycje obu stron były rozbieżne. Rząd nie wykazywał skłonności do rozważania
ze związkiem sprawy reform systemowych, główny nacisk kładąc na kwestie bieżące.
Komisja mieszana jest najwłaściwszą płaszczyzną – stwierdził rzecznik rządu – „dla wspólnego znajdowania i ustalania sposobów doraźnego poprawiania warunków życia społeczeństw”. Posłużył się argumentacją mającą wykazać złą wolę związku. „Oburza także
i to, że kiedy rząd prosi o pomoc w ulżeniu doli społeczeństwa, „Solidarność” wysuwa
polityczne warunki współpracy m.in. uzależnia ją od tego, czy uzyska w zamian jakąś
korzyść...” – zauważył rzecznik rządu, ukazując „Solidarność” jako partnera nielojalnego,
nieskłonnego do współpracy, odrzucającego ofertę porozumienia motywowanego wyższymi celami (w imię narodu, jego bytu, społeczeństwa). „Rząd konstatuje więc, że
„Solidarność” jeszcze raz odtrąciła propozycję współpracy” – zakończył wywód rzecznik rządu2, potwierdzając niezmienność dotychczasowej taktyki. Sprowadzała się ona do
unikania negocjacji w kwestii reform systemowych. Związek zaś, stawiając ultymatywne
warunki, przyczyniał się do ograniczenia pola dialogu.
Brak efektów negocjacyjnych nie pozostawał bez wpływu na nastroje społeczne. Odzwierciedlały je nasilające się akcje protestacyjne. Czerpały one moralno-społeczne uzasadnienie również z uchwał i programu I Zjazdu „Solidarności”. Październik przyniósł
wyraźny ich wzrost zarówno, jeśli idzie o ilość, jak i dziedziny, których dotknęły. Ich

1
2
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„¯ycie Warszawy” z 14 paŸdziernika 1981.
„¯ycie Warszawy” z 15 paŸdziernika 1981.

bezpośrednie przyczyny były różne, niejednokrotnie prestiżowe. Świadczyły one o poczuciu siły, przeżywanym przez „Solidarność”, a także o osobliwej atmosferze, którą nierzadko kształtowały incydentalne zdarzenia.
W dniach 25–30 września w kopalni „Szczygłowice” w Rybniku trwał strajk okupacyjny. Jego przyczyną było zastosowanie aresztu tymczasowego wobec przewodniczącego Zakładowej Komisji „Solidarności”, który 23 września wezwał do wywiezienia „na
taczkach” z górniczej masówki przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Górników. U źródeł sporu obu związków leżała uchwała rządowa nr 199 przyznająca dodatkowe świadczenia za pracę w soboty. Dodatkowym elementem „podgrzewającym”
atmosferę strajkową stały się relacje telewizyjne i prasowe („Trybuna Robotnicza”), które zdaniem protestujących zawierały „pomówienia o bojówkarskie akcje”. Ostatecznie
w efekcie uchylenia aresztu tymczasowego wobec przewodniczącego „Solidarności” strajk
odwołano. Jednakże stan napięcia wywołany wzajemnymi pretensjami i oskarżeniami
pozostał3. Wariant „taczkowy” został zastosowany także wobec przewodniczącego Rady
Zakładowej Związku Zawodowego Metalowców w Fabryce Amortyzatorów „Polmo”
w Krośnie, który 4 października umieścił nad hasłem „Do prawdy przez „Solidarność”,
znajdującym się nad bramą wejściową, planszę z napisem „Naiwni twierdzą, że...” Komisja zakładowa „Solidarności” zażądała natychmiastowego zwolnienia winnego z pracy,
grożąc w przypadku niespełnienia postulatu godzinnym strajkiem ostrzegawczym, następnie właściwym. Strajk ostrzegawczy się odbył. Konflikt uległ wzmocnieniu po tym,
jak dyrektor zakładu podjął – za aprobatą organizacji partyjnej oraz zebrania zakładowej
organizacji związków branżowych – decyzję o zwolnieniu winnego incydentu; spowodowało to zawieszenie go w czynnościach służbowych przez ministra Hutnictwa i Przemysłu
Maszynowego. Odpowiedzią był protest organizacji zakładowych (partyjnej, „Solidarności” i związków branżowych), domagających się przywrócenia go do pracy. Ostatecznie
minister decyzję o dymisji dyrektora odwołał 28 października, żądając przywrócenia do
pracy przewodniczącego związku branżowego. Temu wszystkiemu towarzyszyła groźba strajku bezterminowego oraz zapowiedź ogłoszenia przez samorząd referendum. Cała sprawa
zbiegła się z gotowością strajkową, ogłoszoną 21 października przez zarząd regionu
„Podkarpacie” NSZZ „Solidarność” na poparcie żądania poprawy zaopatrzenia ludności.
Większy zasięg i reperkusje miał strajk proklamowany przez „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie w Lubogórze 14 października (13 października jednogodzinny
strajk ostrzegawczy). Został on proklamowany w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego komisji zakładowej, który odmówił zaakceptowania zmiany warunków
swej pracy. Zapisał się on w strajkowych „annałach” jako jeden z najdłużej trwających.
22 października w województwie zielonogórskim ogłoszono strajk generalny, wyrażający poparcie dla lubogórskiej akcji. Jednocześnie pojawił się dodatkowy czynnik będący
skutkiem działań podjętych przez „Solidarność” Rolników Indywidualnych, popartych
przez zarząd regionu „Solidarność” – zaorywania ziemi PGR w sąsiedniej miejscowości.

3

„¯ycie Warszawy” z 28 i 30 wrzeœnia 1981 r.; „Trybuna Ludu” z 1 paŸdziernika 1981;
„Polityka” nr 41 z 10 paŸdziernika 1981.
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Próby mediacji czy udziału w wysiłkach na rzecz znalezienia dróg wyjścia podjął się
m.in. sekretarz KC PZPR Zbigniew Michałek (23 października), ordynariusz Diecezji
Gorzowskiej biskup Wilhelm Pluta (25 października). Z końcem października działała
komisja Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 30 października w amfiteatrze zielonogórskim odbył się wiec z udziałem Lecha Wałęsy, który wyraził aprobatę dla
strajku, a równocześnie nadzieję, iż w efekcie podjętych wysiłków zostanie on rychło
zakończony. Jednocześnie wskazywał on na szkodliwość tej formy protestu wobec zbliżającej się zimy. 16 (na 17) listopada „Solidarność” przedstawiła lubogórskie problemy na
sesji WRN (przejęła ona funkcje mediacyjne), na której ustalono, że droga ich rozwiązania będzie wiodła poprzez wybór samorządu, który rozstrzygnie sprawy personalne4.
Poważnym problemem, z którym władze państwowe nie były w stanie się uporać, to
zaopatrzenie ludności w artykuły pierwszej potrzeby, w tym głównie żywności. Nie zdołał
temu zaradzić system reglamentacji. Brakowało pieczywa, mleka oraz mięsa i ich przetworów, środków higieny, odzieży, obuwia, opału. Coraz częściej społeczeństwo w swojej
masie lub jego części ulegało zniecierpliwieniu i panice, uciekając się do protestów i agresji.
8 października decyzją zarządu regionu piotrkowskiego „Solidarności” proklamowano
jednogodzinny strajk ostrzegawczy w wybranych zakładach w Tomaszowie Mazowieckim, zapowiadając od 20 października w regionie strajk okupacyjny. Gotowość przyłączenia
się do akcji zgłosiła – co było przypadkiem rzadkim – wojewódzka komisja porozumiewawcza związków branżowych. Poparcie dla żądań wyraziła egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR (13 października) oraz egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Piotrkowie Trybunalskim (15 października). Negocjacji podjął się minister. Ich efekt
nie zadowolił strony związkowej; odrzucono argumenty ukazujące podobną sytuację
w innych regionach. Zadecydowało stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
która zapowiedziała podjęcie sprawy zaopatrzenia na posiedzeniu 22 października. Zarząd regionu „Solidarności” oraz wojewódzka komisja porozumiewawcza związków branżowych w Piotrkowie Trybunalskim postanowiły zawiesić ją z dniem 20 października.
„Piotrkowski” wariant rozwiązania konfliktu pokazywał na sposób, po który obie strony
konfliktu sięgały, by go rozwiązać lub zawiesić jego rozstrzygnięcie. Możliwą po pierwsze okazywała się współpraca związku „Solidarność” i branżowych. Po wtóre, udział
zaznaczyła organizacja partyjna, która uznała za konieczne – przeciwdziałając niekontrolowanemu biegowi wydarzeń – artykułować, w pewnych granicach, interesy społeczności lokalnej, starając się odegrać rolę arbitra. W tym scenariuszu znalazło się także miejsce
dla ministra oraz Komisji Krajowej „Solidarności”, wzywającej w owym czasie do zaprzestania
nie uzgodnionych na szczeblu krajowym akcji strajkowych.
Rozwiązanie konfliktu drogą rozmów poczęło napotykać na trudności. Tym bardziej,
że strona rządowa nie była w stanie zaspokoić wzrastających żądań. Tak było np. w przypadku akcji strajkowej podjętej 12 października w Żyrardowie (reprezentacja interesów
województwa skierniewickiego). Bezskuteczne rozmowy prowadzono z wiceministrem
handlu wewnętrznego i usług, z wicepremierem Mieczysławem F. Rakowskim (z udzia-
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Powo³anie samorz¹du w Lubogórze nie nast¹pi³o przed wprowadzeniem stanu wojennego...

łem przedstawicieli władz Żyrardowa i województwa skierniewickiego, 23 października), a także rozmowy delegacji kobiet żyrardowskich z wicemarszałek Sejmu Haliną
Skibniewską. 4 listopada strajk w Żyrardowie został odwołany, sprawy zaopatrzenia miano
negocjować z delegacją rządową oraz władzami województwa.
Konflikty październikowe pokazywały nieskuteczność dotychczasowych metod ich
rozwiązywania. Akcje podejmowane przez związek charakteryzowały się żywiołowością, ich źródła leżały niejednokrotnie w jednostkowych incydentach, gdy tymczasem
angażowały organizacje regionalne, zmuszając często do interwencji władze centralne.
Jednocześnie wyraziście rysowały się problemy wymagające globalnego podjęcia: gospodarka, w tym zwłaszcza zaopatrzenie. Związek realizując funkcje rewindykacyjno-obronne w sferze społeczno-gospodarczej czynił to wkraczając na grunt polityczny.

2. Właściwości partyjnej konsolidacji
W dniach 16, 17 i 18 października odbyło się IV plenarne posiedzenie KC PZPR. Na
obradach ciążyła atmosfera ostatnich dni, a także decyzje I Zjazdu NSZZ „Solidarność”.
W trakcie plenum obarczano związek odpowiedzialnością za wzrost napięć, za złamanie
porozumień i urzeczywistnianie scenariusza destrukcji, wiodącej do przejęcia władzy, zaprzepaszczenie dorobku partii i paraliżowanie jej reformatorskich wysiłków etc. Ten sposób postrzegania sytuacji zawierały referat oraz dyskusja, którą począwszy od wystąpienia
Stefana Olszowskiego, zdominowały głosy podnoszące potrzebę zaostrzenia kursu.
11 członków centralnych władz partii złożyło oświadczenie o wystąpieniu z „Solidarności”. Plenum przyjmując ten fakt do wiadomości, wezwało członków partii należących do
„Solidarności” do „jednoznacznego” określenia „swego stanowiska politycznego”.
Sprawy podwójnego członkostwa i lojalności partyjnej dotyczyły spektakularne decyzje, podjęte w przeddzień lub w trakcie posiedzenia władz partii. 15 października został
z partii wydalony Bogdan Lis, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zarzucono
mu postępowanie niezgodne ze statutem, programem i polityką PZPR. 16 października
usunięto z partii Stefana Bratkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Zarzuty uzupełniono stwierdzeniami ukazującymi „niesforność” i „niepoprawność” winnego „naruszenia” statutu i nie wyciągnięcie przezeń „żadnych” wniosków z rozmów
ostrzegawczych. Zarzucono mu dezorientowanie opinii publicznej poprzez „podważanie”
intencji partii i rządu oraz „pomniejszanie zagrożeń” będących skutkiem „działalności sił
antysocjalistycznych”.
Wydalenie z partii prezesa SDP miało szczególną wymowę. Stefan Bratkowski, „wyniesiony” do polityki przez posierpniowe wydarzenia, miał wobec partii „zasługi” osobliwe. Pod jego kierownictwem Stowarzyszenie odzyskało niezależność. Naruszało układ,
w ramach którego prasa pozostawała domeną partii. Stowarzyszenie sprzyjało nieakceptowanym przez kierownictwo partii „porozumieniom poziomym”, współpracowało z „Solidarnością”, zachęcało dziennikarzy do prezentowania jej racji. Sam prezes był inicjatorem
szeregu akcji, które upubliczniały intencje partii i rzeczywiste dążenia jej kierownictwa.
Deklarował się być rzecznikiem dialogu i porozumienia. „Powstrzymajmy się od wymysłów i epitetów, od siania zamętu i podziałów – pisał w Liœcie do wspó³obywateli opublikowanym w „Słowie Powszechnym” 18 września, w dwa dni po „Oświadczeniu...” Biura
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Politycznego KC PZPR – Ludzie muszą zrozumieć, że nie da się rządzić tak, jak do tej
pory, że społeczeństwo nie zrezygnuje z ambicji współuczestniczenia we władzy, że bez
przejęcia przez społeczeństwo współodpowiedzialności za kraj nie będzie ani sprawnego
państwa, ani odrodzenia gospodarki. Ci znów, którzy chcą reprezentować ambicje społeczeństwa, muszą pamiętać, że ponad pół miliona ludzi aparatu władzy dysponuje dostateczną siłą, by wobec zagrożenia swego losu wtrącić kraj w katastrofę, muszą pamiętać,
że w kręgu tego aparatu władzy jest niemało ludzi fachowych, zdolnych służyć krajowi,
że są to również Polacy, mający prawo tu żyć i pracować”. Bratkowski, nie bez udziału
kierownictwa partii, stał się symbolem sprzeciwu. Sprawa zjednoczyła w proteście wiele
środowisk, pokazując także stopień oporu wobec monopolu i arogancji partii komunistycznej.
Decyzje dotyczące Lisa i Bratkowskiego oraz ich uzasadnienie zawierały klarowny
sygnał. Partia niezależnie od funkcji i odgrywanej roli będzie usuwać ze swych szeregów
tych, którzy głoszonymi poglądami i działalnością wykroczą poza ramy określane zasadami partii komunistycznej, podważą obowiązującą dyscyplinę, „linię” i jej politykę. Czyniąc w „godzinach próby” porządek w swoich szeregach, nie będzie ona tolerować
wątpliwości co do polityki jej kierownictwa. Władza kierownictwa, dyscyplina wewnątrzpartyjna stanowią jądro centralizmu demokratycznego; w chwili zagrożenia demokracja
nie jest wartością najwyższą. Partia nie jest też skłonna zrezygnować z kierowania prasą
oraz z polityki kadrowej w mass mediach.
Ilustrację pojmowania „partyjnego” kierownictwa prasą były środki zastosowane wobec
„Sztandaru Młodych”, dziennika adresowanego do młodzieży, który w numerze z 9–10
października opublikował wywiad z Jackiem Kuroniem (jak podano ekspertem i doradcą
KKP NSZZ „Solidarność” – założycielem byłego KSS KOR) pt. ¯yjê z mojego systemu pogl¹dów. Łamy dziennika, należącego do partyjnego koncernu prasowego, zostały zatem udostępnione człowiekowi, który w propagandzie partyjnej był przedstawiany jako zagorzały
przeciwnik socjalizmu, „ideolog destrukcji”, odpowiedzialny za „kontrrewolucyjność”
związku i jego wrogość wobec partii. Kierownictwo partii nie godziło się na upublicznianie opinii, która w nieprzychylnym dla niej świetle przedstawiała istotę aktualnego konfliktu oraz koncepcji wychodzenia z kryzysu.
15 października został odwołany redaktor naczelny gazety. Nie dały rezultatu protesty
drukarzy Domu Słowa Polskiego (16 października), interwencje podejmowane w Komitecie Warszawskim PZPR, sprzeciw Rady Oddziału Warszawskiego SDP (19 października), rozmowy w Radzie Państwa i Sejmie PRL. 6 listopada w trakcie otwartego zebrania
redakcyjnej organizacji partyjnej, Stefan Olszowski (członek BP, sekretarz KC PZPR),
podtrzymał dotychczasowe decyzje personalne. Jego wystąpienie nie dopuszczało jakichkolwiek złudzeń. „Przez waszą akcję protestacyjną znaleźliście się w konflikcie z uchwałą
Sekretariatu KC i Komitetu Centralnego (...) Dzisiaj władza może sobie pozwolić na większą
stanowczość (...) Nie będę się sprzeczał czy „Sztandar” ma być gazetą związaną z partią
czy partyjną. „Sztandar” jest wydawany przez wydawnictwo partyjne i traktujemy go jako
gazetę partyjną”5.
5
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Za znamienny fakt wypadnie uznać ustąpienie Stanisława Kani z funkcji I Sekretarza
KC PZPR i objęcie jej przez Wojciecha Jaruzelskiego, pozostającego premierem i zachowującego funkcję ministra obrony narodowej. „W ówczesnej sytuacji miałem chyba największe szanse, aby sprostać oczekiwaniom (...) całej partii, jej politycznym sojusznikom
i znacznej części społeczeństwa ta decyzja dawała poczucie większej stabilności. Był to
także sygnał dla ówczesnej opozycji” – stwierdził po latach nowo wybrany I sekretarz6.
Potępiając „bojówkarskie metody”, wzywając do przeciwstawienia się „brutalnym”
atakom przeciwników socjalizmu, do przeciwdziałania „anarchii życia” oraz zapewnienia
„ładu i porządku publicznego”, Uchwała KC PZPR przewidywała wzmocnienie działania
„organów porządkowych MSW”. W sytuacji narastającego zagrożenia „bytu narodu i bezpieczeństwa państwa”, wzywano związek do ograniczenia radykalizmu, a równocześnie
grożono sięgnięciem po drastyczne środki.
Operacyjne przygotowania do zastosowania instrumentów nadzwyczajnych zostały
już podjęte. W połowie października rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiły
decyzję przedłużenia o dwa miesiące służby wojskowej, która objęła żołnierzy drugiego
rocznika tzn. tych – jak twierdzono – którzy „są w pełni przygotowani do niezwłocznego
niesienia pomocy w zapewnieniu normalnego funkcjonowania podstawowych dziedzin
gospodarki narodowej”. Godzi się zwrócić uwagę na fakt, iż pozostający w służbie żołnierze byli mniej „zainfekowani solidarnościową zarazą”, niż roczniki nowo przybyłe do
wojska (we wrześniu nastąpiło zresztą ograniczenie poboru). „Sierpień” był sprawą ludzi
młodych. „Starzy” – jak sądzili autorzy „nadzwyczajnych” przedsięwzięć – gwarantowali
efektywniejsze wykonanie zadań specjalnych.
23 października rząd przyjął uchwałę o organizacji i zakresie działania terenowych grup
operacyjnych, których trzonem mieli być żołnierze zawodowi (oficerowie i podoficerowie) oraz żołnierze przedłużonej służby zasadniczej. Zostały one wyposażone w specjalne pełnomocnictwa. Ich terenem działania miały być wsie, małe miasta i osiedla, objęte
działaniem podstawowych ogniw administracji państwowej. Deklarowanym celem było
udzielenie pomocy w eliminowaniu trudności produkcyjno-zaopatrzeniowych i komunikacyjnych. 26 listopada 150 terenowych grup operacyjnych rozpoczęło działalność w miastach
wojewódzkich oraz większych aglomeracjach miejskich. Kolejnym fazom przedsięwzięć
grup operacyjnych towarzyszyły informacje kolportowane przez prasę, radio i telewizję.
Nie szczędziły one pozytywnych komentarzy i opinii, zwracając się po nie często do
„szarego” obywatela znękanego trudnościami dnia codziennego. Budując pozytywny
obraz akcji, posłużono się badaniami przeprowadzonymi z końcem listopada przez Ośrodek
Badania Opinii Publicznej. Na ich podstawie stwierdzano, że 91% respondentów uznało
działanie grup operacyjnych „za pożyteczne” (opinia przeciwna – 2%, brak zdania – 7%)7.
Penetracja wojska w lokalne struktury miała szeroki zasięg. Jej częścią stało się obejmowanie funkcji partyjnych na szczeblu centralnym i wojewódzkim przez ludzi „w mundurach” oraz zasilanie przez nich różnych szczebli administracji państwowej. Działania
wojska były zatem podporządkowane organizacyjnemu i psychologicznemu przygoto-
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waniu społeczeństwa do interwencji sił zbrojnych w sprawy wykraczające poza jego
kompetencje. Ono samo także musiało być do tego przysposobione: rozpoznanie terenu
i strategicznych punktów społecznej aktywności; zapoznanie się z działalnością służb
komunalnych oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw; obszary (ludzie) podatne na kooperację; planowanie logistyczne.
Komitet Centralny PZPR w uchwale wysunął pod adresem „Solidarności” nowy postulat. Wskazał na potrzebę renegocjacji porozumień zawartych między rządem i związkami zawodowymi celem „konstruktywnego rozstrzygnięcia spornych problemów
i wypracowania pozytywnej platformy współdziałania w najżywotniejszych dla kraju sprawach”. Próbie odzyskania zaufania moralnego przez partię podporządkowano dążenie do
ukazania jej jako organizacji „czystych rąk”, zdolnej zrzucić z siebie ciężar odpowiedzialności za błędy przeszłości. W uchwale wzywano, by Prokuratura Generalna zakończyła do 31 grudnia „wszystkie” toczące się dochodzenia, a także by spowodowała „szybkie”
przeprowadzenie tych, które toczą się „wobec osób winnych nadużyć, zajmujących w przeszłości stanowiska kierownicze”.
Cały problem był złożony. Kierownictwo partii nie było zdolne ani skłonne do jego
rozwiązania w ogóle, a tym bardziej zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w Programie
uchwalonym na I Zjeździe „Solidarności”. Dotychczasowe doświadczenia w skali całego
obozu socjalistycznego, a w Polsce w szczególności, nie dostarczały innych wzorców niż
te, które oferowały przemieszczenia personalne. Mieściły się one w obrębie mechanizmów koteryjno-grupowych, uzasadnianych względami politycznymi, ewentualnie moralnymi. Największą dotąd „karą” było usuwanie w niebyt polityczny kolejnych
przywódców czy ekip. Odpowiedzialność partii za kryzysy, konflikty była rozważana
w perspektywie błędu politycznego czy niezgodności z zasadami „budownictwa socjalistycznego”. Tą formułę podtrzymało IV Plenum KC PZPR. Za błędy popełnione w kierowaniu życiem politycznym i gospodarczym, ponosi się odpowiedzialność polityczną
i służbową, zaś za nadużywanie stanowisk do osiągania „korzyści osobistych i inne przestępstwa” – odpowiedzialność karną, „niezależnie od pełnionych funkcji”.

3. Sens i cele idei porozumienia narodowego
Komitet Centralny wysunął „ideę porozumienia wszystkich sił patriotycznych” uznających zasady ustroju PRL, dążących do „pokojowego rozwiązywania wszystkich problemów państwa i społeczeństwa”. Front miał być otwarty „dla wszystkich, którzy nie
są przeciwko socjalizmowi, którzy chcą aktywnie działać na rzecz ratowania ojczyzny”8.
Idea „frontu” miała w deklaracjach jej propagatorów odzwierciedlać „nowatorską” koncepcję sprawowania władzy. Traktowano ją jako ofertę adresowaną do społeczeństwa,
konkurencyjną w stosunku do „awanturniczych” dążeń „skrajnych sił” w „Solidarności”. Początkowo nieokreślona, ulegała następnie swoistej konkretyzacji. Polegało to przede
wszystkim na jej werbalnym wzbogacaniu. W ten sposób odwracano się od skompromitowanego bezradnością Frontu Jedności Narodu. Bez większego rozgłosu ulegał on po-
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grzebaniu. W nowych warunkach starano się przekonać do jego zmodyfikowanej formuły.
Jej najszerszą wykładnię przedstawił na posiedzeniu Sejmu PRL 30–31 października Wojciech Jaruzelski. Pierwszym krokiem do utworzenia „frontu” – którego wstępny projekt
został skonsultowany z ZSL i SD oraz „czołowymi przedstawicielami środowisk naszego
społeczeństwa” – miało być powołanie Rady Porozumienia Narodowego, która „przystąpiłaby do rozpatrzenia i uzgodnienia” jego programu. Premier proponował, by udział wzięły ZSL i SD, związki zawodowe, organizacje społeczne, naukowe i twórcze. Ponadto
zapowiadał zwrócenie się do osób, „cieszących się w społeczeństwie wysokim autorytetem o udział w pracach rady”, licząc na poparcie ze strony „kierownictwa Kościoła”.
Na tym etapie nie precyzowano kompetencji Rady Porozumienia Narodowego ani miejsca „frontu” w systemie społeczno-politycznym. Całą koncepcję wiązano z ideą konsultacji
społecznych. Premier przedstawił ponadto zamiar utworzenia społecznej rady konsultacyjnej przy Prezydium Rządu. Miała ona z inicjatywy własnej lub rządu przedstawiać „wnioski
oraz propozycje” rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych, w kwestiach polityki społeczno-ekonomicznej, wdrażania reformy gospodarczej i przezwyciężenia kryzysu,
kierunków i warunków działania instytucji nauki, oświaty i kultury, „rozwoju socjalistycznej samorządności, porządku społecznego”. W skład rady konsultacyjnej mieli być „powołani” wybitni przedstawiciele nauki i środowisk twórczych oraz działacze społeczni
i gospodarczy. Premier zapowiedział przyjęcie uchwały zobowiązującej „organa administracji państwowej, jak i terenowej” do „wykorzystywania” doradców naukowych, „konsultowania decyzji ze specjalistami”. Przypomniał o propozycji powołania stałej komisji
„mieszanej” złożonej z przedstawicieli rządu i wszystkich związków zawodowych.
Premier oświadczył: „partia zachowując swą przewodnią rolę widzi celowość rozszerzenia bazy społecznej rządzenia państwem, zapewnienia odpowiedniego udziału zarówno w rządzie, jak i w kierowniczej kadrze administracji państwowej i gospodarczej
przedstawicieli stronnictw politycznych oraz osób bezpartyjnych, w tym katolików świeckich”. Uczynił ukłon wobec młodych „o wysokich kwalifikacjach i dynamizmie”, których
„śmielej” należy wykorzystać na „odpowiedzialnych stanowiskach”. Cała paleta rządowych propozycji „wzbogacających nasz system ludowładztwa” – wraz z projektami
wywodzącymi się „z różnych kręgów i od różnych obywateli”, które obiecywano „rozważyć” – miała wychodzić „naprzeciw socjalistycznym aspiracjom narodu”9.
Partia forsowała nową koncepcję, która miała zaświadczać o jej twórczym nowatorstwie. Kreowała się na jedynego gwaranta przemian, starając się przekonać, że jej wolą są
zmiany satysfakcjonujące społeczeństwo, że to ona przeciwstawiając się awanturnictwu
politycznemu, destrukcji gospodarki i państwa, jest władna za sprawą swoich inicjatyw
zahamować kryzys i wprowadzić kraj na drogę rozwoju. W tym przesłaniu zawarty był
warunek: winno się to odbywać w spokoju przy zawierzeniu intencjom i zdolnościom partii.
Koncepcja „frontu” mieściła się w formule poszerzania „płaszczyzny konsultacji”, a nie
„zmiany charakteru władzy” – przyznał członek kierownictwa partii, kierujący pionem
ideologicznym, Stefan Olszowski10. Ani Rada Porozumienia Narodowego, ani tym bar-
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dziej poszczególne ciała doradczo-konsultacyjne, które miały być tworzone na drodze
„zaproszenia” lub powołania, w najlepszym razie desygnacji (komisja mieszana), nie
gwarantowały niezależności od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przeciwnie to
ona miała pozostać dominującym podmiotem politycznym, zachowującym „swą przewodnią rolę”, ustalającym kryteria kooptacji oraz warunki i zakres działania instytucji
konsultacyjnych.
Nie przewidywano, by system społeczno-polityczny, w tym stosunki i struktura władzy, uległ zmianom. Sposoby powoływania, kontrolowania i odwoływania władzy państwowej miały pozostać nienaruszone. Koncesją na rzecz „socjalistycznych aspiracji
narodu” miało być obudowanie jej ciałami doradczo-konsultacyjnymi, służącymi „rozszerzeniu (poszerzeniu) bazy społecznej rządzenia państwem”. W koncepcji PZPR „front
miał być ruchem społecznym i płaszczyzną konsultowania ze społeczeństwem ważnych
decyzji przy jednoczesnym wykluczeniu koncepcji frontu jako ogniwa pozwalającego na
zmianę charakteru władzy państwowej”11. W rzeczywistości „front” miał spełnić ważną
funkcję, a mianowicie legitymizowania władzy państwowej, pośrednio zaś roli, do jakiej
pretendowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Przychylnie na forsowaną przez partię ideę frontu porozumienia narodowego zareagowało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Demokratyczne. Dostrzegały
one w nim szansę umocnienia swojej pozycji politycznej oraz rozszerzenia wpływów
w społeczeństwie. Partnerzy partii hegemonicznej byli zainteresowani – wprawdzie w różnym stopniu – w utrzymaniu (modyfikowaniu) politycznego status quo. Zbyt gwałtowne
jego rozchwianie mogło i dla nich nieść zagrożenia. 26 października Komisja Współdziałania PZPR, ZSL i SD zwróciła się do „całego społeczeństwa o poparcie linii porozumienia i odnowy”. Zaś 11 listopada poparła ona powołanie grupy inicjatywnej, „której celem
byłoby przygotowanie powołania Rady”.
Władze państwowe i partia oczekiwały, że jednoznaczne stanowisko wobec tej oferty
wyrazi kościół katolicki. Ten zachowywał powściągliwość wobec konkretnych rozwiązań, jakkolwiek widział potrzebę zgody narodowej. Przede wszystkim wzywał do zachowania spokoju, powściągania namiętności politycznych, kreował się na arbitra zwaśnionych
stron i moderatora nastrojów społecznych, oferując rolę moralnego strażnika sumienia Polaków, deklarował służenie całemu społeczeństwu. Kardynał Józef Glemp, 11 października
w Bydgoszczy oświadczył, że „Kościół Polski nie rości sobie pretensji do spełniania roli
jakiejkolwiek siły politycznej, lecz służyć chce w jednakowym stopniu całemu społeczeństwu”12.
Była to postawa zrozumiała. W rezultacie „Sierpnia” kościół katolicki zyskał wiele,
jeśli idzie o możliwości spełniania swej misji. Bliższa mu więc była perspektywa zmian
ewolucyjnych, gwarantujących zachowanie dotychczas osiągniętych korzyści, a jednocześnie niosących erozję porządku socjalistycznego. Wielce zaś pożądaną była sytuacja,
w której strony konfliktu zwracałyby się doń jako autorytetu zdolnego zapanować nad
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ekstremizmami. Wyrazem dążenia do spełniania tej misji było spotkanie prymasa Polski
z Wojciechem Jaruzelskim (21 października), a także udział w spotkaniu z Wojciechem
Jaruzelskim i Lechem Wałęsą (4 listopada i 5 grudnia) oraz posiedzenie Komisji Wspólnej
Rządu i Episkopatu 23 listopada, czy wreszcie list skierowany 9 grudnia do posłów. Prymas Polski przestrzegał w nim przed konsekwencjami wyposażenia rządu w specjalne
pełnomocnictwa, które pozwoliłyby mu „ograniczyć w sposób istotny swobody obywatelskie”. W tych zabiegach mieścił się list adresowany do Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha
Wałęsy wzywający ich do rychłego spotkania w celu złagodzenia napięcia w kraju13.
W sytuacji wzmagającego się sporu ustrojowo-politycznego, którego głównymi adwersarzami była partia, dążąca do spetryfikowania układu władzy oraz „Solidarność”,
przejawiająca wolę jego przeobrażenia, interesującą koncepcję ujęcia całego problemu przedstawił Ryszard Reiff. Jej osobliwość polegała na otwarciu się na oferty zarówno dotychczasowego ośrodka władzy, jak i związku. Reiff założył realność socjalizmu, proponując
gwarancję jego trwałości poprzez urzeczywistnienie idei „socjalizmu całego narodu”, co
oznaczało przekształcenie się „monopolu władzy we władzę narodu”. Reiff oferował konkurencyjną, wobec PZPR-owskiej, filozofię władzy oraz jej legitymizacji, stwierdzając, że
„temu, kto ma władzę – potrzebna jest akceptacja narodu. Aby to uzyskać – trzeba stworzyć nowy układ władzy, a nie ograniczać się do przebierania starego w nowe szaty”.
Skrajnościom i wzajemnej agresji przeciwstawił on ideę „wielkiej koalicji”, która zakładała ciągłość układu władzy, przy odrzuceniu jego wyłączności, rozszerzenie i jego nowe
ukształtowanie. „Wielką koalicję” tworzyłyby: „Solidarność”, wnosząca „poparcie 10 milionów ludzi”; Kościół – „swoją milenijną obecność w dziejach narodu (...) symbol tożsamości narodowej przeniesionej w epokę socjalizmu”; władza i partia – „struktury władzy”
oraz „legalizm w ramach socjalizmu realnego (...) w obrębie krajów sojuszniczych i wspólnoty socjalistycznej”. „Koalicja” – „dyrektoriat moralno-patriotyczny” – symbolizująca
„rację stanu, majestat Rzeczypospolitej, suwerenność państwa polskiego i narodu”, stanowiłaby skuteczną ochronę „państwa i narodu, bezpieczeństwa obywateli”. Instytucją
realizującą ideę „wielkiej koalicji” w praktyce miał być Komitet Porozumienia Narodowego, „ośrodek narodowej nadrzędności”. Tworzyłyby go osoby o „znakomitych nazwiskach”, desygnowane – a nie na drodze wyborów mogących obecnie „rozchwiać kraj” –
przez siły tworzące koalicję, które „powinny się porozumieć celem solidarnego sprostania problemom”14.
Koncepcja Reiffa nie wywołała odzewu. Władze odniosły się do niej niechętnie. Wprawdzie odwoływała się do idei porozumienia, to odmiennie – niż czyniła to partia – ją ujmowała. Ponadto postulowała taką zmianę stosunków i struktury władzy, która oznaczała utratę
przez partię monopolu ideologiczno-politycznego. Ten zaś obszar nie podlegał renegocjacji. Natomiast „Solidarność”, w której programie szereg elementów koncepcji „wielkiej
koalicji” było obecnych, wskutek zaangażowania się w bieżące sprawy, nie była skłonna
odnieść się do propozycji Reiffa. Jej dystans był skutkiem krytyki, którą sformułował on
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„¯ycie Warszawy” z 10 grudnia 1981.
R. Reiff, Poszerzenie oœrodka w³adzy – jedyn¹ drog¹ wyjœcia z kryzysu oraz Plan ideowy i program
dzia³ania, „S³owo Powszechne” z 28 paŸdziernika oraz 5 listopada 1981.
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pod adresem związku. Generalnie wszakże to logika zdarzeń nasyconych konfliktami
i okopywaniem się przez obie strony na dotychczasowych pozycjach, nie sprzyjała podjęciu refleksji nad koncepcją, która w tych warunkach jawiła się jako nierealny pomysł
intelektualny.
Możliwości kompromisu ulegały zawężeniu. Ideę „frontu”, z którą partia wystąpiła
ubierając w „nowe szaty” zamiar utrzymania porządku socjalistycznego, „Solidarność”
odrzuciła. Więcej, odmawiała partii zdolności do zreformowania systemu społeczno-politycznego. Negatywny stosunek do partyjnej inicjatywy uzasadniała obawą, że „Solidarność”, stając się tylko jedną z sił tworzących „front”, utraci dotychczasową pozycję.
Zauważała, że jest on jedynie modyfikacją – bez poważniejszych zmian – formuły FJN.
A po trzecie, stając się ogniwem frontu, utraci niezależność i wiarygodność. Po czwarte,
obawiano się o to, że porozumienie narodowe, zawiązane pod egidą partii, będzie legitymizować jej pozycję. Mnożąc warunki, związek odpowiadał – nie! Tak też wypadnie
interpretować propozycję – którą przedstawił Lech Wałęsa 22 listopada w Gdańsku – by
„trzem głównym siłom społecznym”: rządowi, Kościołowi i „Solidarności” przyznać we
froncie „status specjalny, np. prawo veta” 15. Najogólniej idea frontu pod kierownictwem
partii i przy zachowaniu jej decydującego wpływu nie odpowiadała aspiracjom związku.
Uznał on, że gorset, w jaki partia usiłuje go wtłoczyć, jest dlań za ciasny.

4. Dylematy „Solidarności”
Sytuacja, znaczona konfliktami, stawiała „Solidarność” przed koniecznością rozważenia taktyki, odpowiadającej nowym warunkom. Odnosząc się powściągliwie do IV Plenum KC PZPR, polemizowano z tonem dyskusji i językiem uchwały. Rzecznik prasowy
KK NSZZ „Solidarność” (19 października) uznał za „gołosłowne” oskarżanie „Solidarności” o łamanie porozumień sierpniowych, stwierdzając, że związek przestrzega praw
i obowiązków wynikających „z treści naszej konstytucji”. Odpowiadając na oskarżenia
o torpedowanie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia kryzysu, podnoszono, że
związek zabiega o „gwarancje, że kryzys gospodarczo-społeczny nigdy już nie będzie
mógł się powtórzyć”. Rzecznik nie zgodził się na „renegocjacje” porozumień sierpniowych, albowiem są one „zbiorem podstawowych dążeń ludzi pracy w Polsce”, których
spełnienie gwarantuje „Solidarność”. Na koniec wyraził „ubolewanie” z powodu wezwania członków partii do „samookreślenia się”, co jest próbą „stworzenia sztucznego podziału naszego społeczeństwa (...) łamaniem Porozumienia Gdańskiego zapowiadającego
ludziom pracy w Polsce swobodę zrzeszania się w związki zawodowe”16.
22–23 października odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wzywano „do zakończenia trwających akcji protestacyjnych”, by wzmocnić „akcję ogólnopolską”. Proklamując ostrzegawczy strajk ogólnopolski, grożono strajkiem generalnym. Zadrażnienia mogła wywoływać tzw. uchwała telewizyjna, w której konstatując
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Lech Wa³êsa o rozmowach „Solidarnoœci” z rz¹dem o udziale we Froncie Porozumienia Narodowego. „¯ycie Warszawy” z 24 listopada 1981.
„Sztandar M³odych” z 20 paŸdziernika 1981.

ataki na prasę i wydawnictwa związkowe, ogłoszono bojkot telewizji. Domagano się
rozmów, jednakże dominowały żądania sformułowane w formie ultymatywnej, nie dające stronie rządowej pola manewru. Punktem wyjścia stała się diagnoza, wedle której
postępujące rozprzężenie gospodarki obciąża odpowiedzialnością jedynie rząd, winny on
jest także aktów wrogości wobec związku.
Głównym akcentem uchwały stały się zapisy, przewidujące demonstrację siły związku, której celem miało być wymuszenie aprobaty dla jego koncepcji. Stwierdzano, że
sytuacja wymaga, by ostrzec „grupy awanturnicze w aparacie władzy przy pomocy powszechnej i jednolitej akcji protestacyjnej na terenie całego kraju”. Uchwała zapowiadała
na 28 października 60-minutowe „przerwanie pracy i zatrzymanie komunikacji” we wszystkich miastach Polski. Domagano się natychmiastowego spełnienia żądań dotyczących
zwiększenia skupu żywca, ujednolicenia systemu przydziału mięsa na kartki, zaprzestania
„natychmiast represji w stosunku do działaczy związku”, przyznania „odpowiednich”
uprawnień Społecznej Radzie Gospodarki Narodowej oraz związkowym komisjom kontroli społecznej. Owe żądania kończyło ultimatum wzmocnione groźbą: „Jeżeli żądania te
nie zostaną przez rząd spełnione do końca bieżącego miesiąca, związek będzie zmuszony
do przygotowania i podjęcia strajku czynnego w wybranych dziedzinach gospodarki”.
Negatywną ocenę strajku ostrzegawczego sformułował Wojciech Jaruzelski podczas
posiedzenia V Plenum KC PZPR (28 października). Strajk ostrzegawczy – stanowi część
mechanizmu destrukcji, który doprowadzi do kolejnego zaostrzenia w momencie, „gdy
partia zaczyna odzyskiwać siły, gdy władza podejmuje nowe, dające szansę wysiłki”.
I Sekretarz zauważył, że „totalizm strajkowy” poszerza krąg wyrażających wątpliwości.
Zapowiedział podtrzymanie przez partię dotychczasowych kierunków działania. Uczynienie z Polski „normalnego ustabilizowanego kraju” wymagało zdecydowania. „Tu nie
może być wahań (...) dopiero pełna normalizacja stosunków w naszym kraju stworzy
właściwe warunki utrwalenia socjalistycznej odnowy, zagwarantowania socjalistycznej
demokracji” – oświadczył I sekretarz KC PZPR17. Z tymi celami korespondowały zmiany
personalne we władzach centralnych i wojewódzkich PZPR (m.in. kooptacja wojskowych), które miały charakter konsolidująco-porządkujący, zmierzając do dalszego wzmocnienia grupy decyzyjnej o ludzi akceptujących potrzebę sięgnięcia po bardziej zdecydowane
środki.
Stanowisko partii poparł Sejm (30–31 października). W trakcie posiedzenia premier
obciążył „Solidarność” odpowiedzialnością za odrzucenie oferty współpracy: „Dłoń raz
jeszcze wyciągnięta do porozumienia zawisła w powietrzu. Odpowiedzią było zaostrzenie walki politycznej”. Sejm odnotowując „niedostateczną skuteczność” wysiłków rządu,
wyraził dlań aprobatę oraz zaapelował do społeczeństwa o „udzielenie pełnego poparcia
i pomocy poczynaniom rządu”. Parlament z uznaniem odniósł się do apelu Prezydium KK
NSZZ „Solidarność” o zawieszenie trwających akcji strajkowych. Równocześnie zapowiedział pozytywne rozważenie ewentualnego wniosku o nadzwyczajne pełnomocnictwa dla rządu18.
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„Nowe Drogi” nr 11/1981, s. 232.
„Trybuna Ludu” z 31 paŸdziernika – 1 listopada oraz 2 listopada 1981.
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„Solidarność” uznała strajk za „sukces”, zaświadczający „wymownie o jedności społeczeństwa”, traktując go jako korzystny punkt wyjścia do negocjacji z rządem – podstawę „do podjęcia dialogu między społeczeństwem a władzą w celu natychmiastowego
rozpoczęcia wspólnie akceptowanych działań na rzecz poprawy warunków codziennej
egzystencji, likwidacji kryzysu, reformy gospodarczej i demokratyzacji życia kraju”19.
Stawała tedy kwestia, jak efekty spektakularnej demonstracji przełożyć na język praktyki
organizacyjnej i społeczno-politycznej. Czy ulec tryumfowi i wykorzystać sukces dla eskalacji związkowych żądań, czy łagodząc konfrontacyjny ton, eliminować tendencje wiodące do konfliktów, dostrzegać w negocjacjach szanse urzeczywistniania choćby cząstkowych
(bieżących) celów, odsuwając na dalszy plan postulaty przeobrażeń systemowych? Pytań
jakie się tu rodziło było wiele, wszystkie one za punkt wyjścia musiały brać nie tylko
sukces ostatniego strajku, ale w równym stopniu sytuację społeczno-gospodarczą oraz
determinację władz, demonstrujących wolę obrony „socjalistycznego porządku”. Czy
negacja miała pozostawać jedynym czynnikiem konsolidującym ruch? Czy wysiłki władz
oraz ich inicjatywy miały być interpretowane jako przejaw machiawelicznego planu, w którym przeplata się deklarowane dobro z wyrządzanym złem oraz wyraz dążeń do obrony
pozycji przez dotychczasowych „władców”, pozbawionych społecznego zaufania i poparcia? „Solidarność” łącząc w sobie różnorodność mogła dostarczać różnych odpowiedzi
na te same pytania. Czy wreszcie miał dominować obraz przeciwnika, który był przedstawiany jako jednolity organizm, pozbawiony wewnętrznego zróżnicowania, zasługujący na totalne unicestwienie? Obserwator zewnętrzny – zwłaszcza zaangażowany i ulegający
emocjom, własnym frustracjom i fobiom – mógł łacno doszukać się w związku, w jego
sposobach działania potwierdzenia dla swych twierdzeń i obaw.
Niejednolitość opcji potwierdzał przebieg posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (3–4 listopada). Z jednej strony zgłaszano zastrzeżenia wobec strajków żywiołowych, podważających jednolitość działań związku i jego wiarygodność, z drugiej
znajdowano dla nich uzasadnienie. Przeciwstawiając się strajkom i opowiadając się za
rozmowami z władzami, jednocześnie gdy rozważano konkretne przypadki pojawiał się
impas. Wielu jednak mówców wykazywało bezzasadność prowadzenia akcji strajkowych,
opowiadając się za ich zawieszeniem. W tym celu posługiwali się wynikami sondażu
przeprowadzonego wśród członków „Solidarności”: ponad połowa respondentów okazywała niechęć wobec strajków, większość opowiadała się przeciw konfrontacji, za negocjacjami20.
Dochodziło wreszcie do różnic w podejściu do rządu i sposobu prowadzenia rozmów.
Marian Jurczyk, wraz z innymi delegatami, zażądał przybycia na obrady Komisji premiera:
19
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„Trybuna Ludu” z 31 paŸdziernika – 1 listopada 1981.
Badania OBOP przeprowadzone w dniach poprzedzaj¹cych strajk 28 paŸdziernika pokaza³y, ¿e 67% ankietowanych akceptowa³o inicjatywê zakazuj¹c¹ na pewien czas strajków
(23% przeciw). „¯ycie Warszawy” z 17 listopada 1981. Z kolei „Trybuna Ludu” z 18 listopada powo³a³a siê na wyniki badañ OBOP (bez podania czasu ich przeprowadzenia),
z których wynika³o, ¿e strajk ten uzyska³ akceptacjê 46%; 89% (strajki na Wybrze¿u w 1980 r.),
67% (IX. 1980), 62% (I. 1981), wy¿szy stopieñ akceptacji strajku 27 marca (po wypadkach
bydgoskich).

„Rząd ma służyć narodowi, a nie odwrotnie”. W czasie obrad rozważano inną jego wypowiedź, jakkolwiek starano się nie nadawać jej większego rozgłosu, tłumacząc to dobrem
zainteresowanego jako oskarżonego w ewentualnym procesie sądowym. Nazwał on mianowicie na wiecu w Trzebiatowie, 25 października, rząd i posłów „zdrajcami społeczeństwa polskiego”. Żądał wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych wydarzeń w 1956 r.
i 1970 r. Nawiązując do zapowiedzianego przez I Zjazd „Solidarności” zamiaru powołania trybunału społecznego, stwierdził, iż „Być może, że dla niektórych osób trzeba będzie
wybudować szubienicę i powiesić”21.
Wyrazem występowania podziałów w kwestiach taktyki były kontrowersje co do usytuowania władz związku i legitymacji przewodniczącego do ich reprezentowania. Uczestnictwo Lecha Wałęsy w spotkaniu z Józefem Glempem i Wojciechem Jaruzelskim stało
się okazją do zarzucania mu, że chce uczynić premierowi „prezent” w postaci wygaszonych strajków (Jan Rulewski), że „obrazą” dla związkowej demokracji jest udział przewodniczącego w spotkaniu, przy uniemożliwieniu Komisji Krajowej sprawowania pieczy
nad jego przebiegiem22. Analiza działalności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz
sporów prowadzonych w trakcie jej obrad, a także podejmowanych przez nią decyzji
pozwala skonstatować, że Lech Wałęsa opowiadał się za porozumieniem z władzami,
wygaszaniem konfliktów, ograniczaniem strajków, podejmowaniem negocjacji. Tym właśnie różnił się w owym czasie od związkowych „jastrzębi”, prących do konfrontacji.
Jednocześnie wykorzystując swoje umiejętności, graniczące z socjotechniką, a także walory przywódcze był w stanie niejednokrotnie forsować rozwiązania, które odbiegały od
wariantów radykalnych.
Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odzwierciedlały niekonsekwencje,
skłaniając do niejednoznacznego co najmniej interpretowania jej zaleceń. Nie wydaje się
budzić wątpliwości uchwała zatytułowana „Związek wobec zimy”, przewidująca m.in.
współpracę z Operacyjnym Sztabem Antykryzysowym (powołanym przez rząd 4 sierpnia
1981 r.). Uchwałę tą uzupełniał apel Lecha Wałęsy do ludzi pracy i do związków zawodowych Europy Zachodniej (18 listopada), w którym zwrócił się o to, by adresaci wystąpili do „rządów z inicjatywą nadzwyczajnej i natychmiastowej pomocy żywnościowej dla
Polski w okresie najbliższej zimy”23.
Z kolei uchwała w sprawie negocjacji zawierała szereg postulatów, które zdaniem
związku winny być zrealizowane: społeczna rada gospodarki narodowej, ustalenie kierunków reformy gospodarczej, zawarcie porozumienia w uzgodnieniu z NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność”, przyznanie organizacjom i instytucjom społecznym (w tym
NSZZ „Solidarność”) dostępu do środków masowego przekazu, przeprowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości, uzgodnienie z „Solidarnością” projektu ustaw o radach
narodowych i samorządzie terytorialnym oraz ordynacji wyborczej, przygotowanie ustawy abolicyjnej wobec niezależnych działaczy społeczno-politycznych. Zakres „solidarnościowych” postulatów oraz ich treść wskazywały na to, iż związek zamierzał podjąć

21
22
23

„¯ycie Warszawy” z 31 paŸdziernika 1981.
„Trybuna Ludu” oraz „¯ycie Warszawy” z 4 oraz 5 listopada 1981.
„¯ycie Warszawy” z 21–22 listopada 1981.
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w toku negocjacji problemy o różnym stopniu ważności jak i różnym poziomie politycznej istotności. Wiele postulatów mogło budzić u władzy sprzeciw. Deklarowano „gotowość uzgodnienia wszystkich wymienionych problemów”, jednakże ultymatywny ton
uchwały, mógł wzmagać opór władz. Komisja Krajowa oświadczyła, że jeśli w przeciągu
trzech miesięcy nie zostanie zawarte „zaakceptowane” przez nią porozumienie, zwróci się
„o poparcie wymienionych postulatów przez podjęcie statutowych działań o zasięgu
ogólnopolskim, aż do strajku generalnego włącznie”.
Uchwała dostarczała argumentów potwierdzających negatywny wizerunek związku.
Nie dziwi więc fakt opublikowania przez Lecha Wałęsę w imieniu Prezydium Komisji
Krajowej – „w związku z niejednolitą interpretacją uchwał” – specjalnego oświadczenia
(5 listopada). Przewodniczący deklarował gotowość „do ustępstw i szukania kompromisów uzasadnionych naczelnym dobrem polskiego społeczeństwa”. Przypomniał, że związek
„nie uzurpuje sobie prawa do wyłącznej reprezentacji całości społeczeństwa polskiego”,
uznaje „konieczność uwzględnienia poglądów wszystkich sił społecznych gotowych do
działań na rzecz nadrzędnego dobra wszystkich obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Stwierdził, że „jakakolwiek” odmienna od treści oświadczenia interpretacja uchwał
Komisji Krajowej byłaby „sprzeczna” z porozumieniami sierpniowymi i „naruszałaby”
statut „naszego związku zgodny w swej treści” z Konstytucją PRL”24.

5. Ostatnie negocjacje i ich efekty
Rząd jak i „Solidarność” deklarowały wolę porozumienia. Jednak obszar, w jakim przyszło je realizować był ograniczony. Z początkiem listopada wyznaczały go stanowisko
wyrażone przez IV i V Plenum KC PZPR, uchwała Sejmu PRL, uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” a także spotkanie „wielkiej trójki”. Strona rządowa, podejmując
działania konsolidacyjne, osiągnęła efekty każące sądzić, że zdołała zachować dyscyplinę
i jednolitość. Nie dotyczyło to wprawdzie „zrewoltowanych dołów”. To nie one zresztą –
w myśl leninowsko-stalinowskiego konceptu – były najistotniejszym czynnikiem w procesie decyzyjnym. Kierownictwo partii w jej strategicznych punktach – na szczeblu KC
i komitetów wojewódzkich – zostało zintegrowane.
„Solidarność” nieodmiennie dotykały kłopoty ze zdyscyplinowaniem członków i koordynacją ich działań. Nierzadko nie była w stanie zapanować nad żywiołowością inicjatyw podejmowanych w jej imieniu. Kształtując in statu nascendi swoje struktury, metody
działania i wzorce zachowań, związek nadal zachowywał cechy „świeżości”, nieporadności i żywiołowości. Wyrosły z protestu, w znacznej mierze motywowanego przesłankami moralnymi, którymi nadal deklarował się kierować, stanął wobec wyzwań o charakterze
politycznym. Nie potrafił wyzbyć się wielu cech, potępianych, a stanowiących „lustrzane” odbicie atrybutów partii rządzącej. Wieloczynnikowa sytuacja, w której przyszło mu
działać, niejednokrotnie przerastała jego zdolności koncepcyjno-organizacyjne. Otwierał
nadmiernie wiele frontów, nie będąc następnie w stanie zapanować nad wywołanymi
zdarzeniami czy procesami.
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„Trybuna Ludu” z 7–8 listopada 1981.

Najogólniej rysowały się dwa główne kompleksy spraw wyznaczających pole sporu.
Oba – gospodarczy i polityczny – uwikłane były w mechanizmy podejmowania decyzji
władczych. Ten wzgląd sprawiał, iż na drodze do porozumienia stawały przeszkody, mogące w ogóle postawić pod znakiem zapytania całość przedsięwzięcia. 9 listopada Prezydium związku w liście do Rady Ministrów zaproponowało poddać pod rozwagę szereg
tematów, których podjęcie uprzednio postulował. Propozycje „Solidarności” zostały
w znacznym stopniu uwzględnione we wspólnych ustaleniach przyjętych 17 listopada.
W konstruktywnej atmosferze przebiegały spotkania 15 do 18 października. Wprawdzie
nie podjęto wtedy decyzji, co do spraw, które związek stawiał jako priorytetowe, niemniej
jednak zarysowano główne obszary rozmów. „Solidarność” nadal obstawała przy powołaniu Społecznej Rady Gospodarki Narodowej. Jej koncepcja ulegała konkretyzacji, jednakże od początku widziano w niej organ przedstawicielski, a nie wykonawczy. Wyjaśniano,
że rada „nie będzie ani władzą, ani organem administracji, a jedynie rzeczywistym reprezentantem sił społecznych”. Miała ona działać „w okresie przejściowym” – do czasu
wyboru „reprezentatywnych ciał przedstawicielskich”. Instrukcja dla grupy negocjacyjnej deklarowała: „ekwiwalentem za samoograniczenie rządu będzie uzyskiwanie społecznej akceptacji dla jego decyzji”. Rada licząca 19–21 osób, miała być wyłoniona na
drodze współdziałania „niezależnych” organizacji. Podczas rozmów 19 listopada i 26 listopada, delegacja „Solidarności” konkretyzując propozycję składu rady, wymieniła „Solidarność”, Kościół, Komisję Porozumiewawczą Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych,
Prezydium PAN, Kolegium Rektorskie. W trakcie obrad przedstawiciele rządu sformułowali szereg pytań oraz wątpliwości, Dotyczyły one m.in. sposobu ustalania decyzji (czy
consensus czy większość); niezależności od rządu, jak i od organizacji wchodzących
w skład rady; stosunku do istniejących ciał przedstawicielskich i rządu (zagrożenia przejęcia funkcji „superurzędu”).
Delegacja rządowa powróciła do propozycji powołania komisji mieszanej rządowo-związkowej, w której omawiano by wszystkie problemy społeczno-gospodarcze, w kontakcie
ze wszystkimi związkami i przy „jednym stole”. Istota jej działania miała polegać na uzgadnianiu. Za popieraniem decyzji większością głosów opowiadali się „solidarnościowi” partnerzy. Jednak uznali propozycję rządową za zbyt ogólną, upatrując w proponowanym
przez rząd trybie uzgadniania decyzji niebezpieczeństwo jednomyślności. Negocjator rządowy zaproponował tedy połączenie obu koncepcji, czego nie zaakceptował przedstawiciel związku, wskazując na nadmiar ciał nominalnych. Ostatecznie więc sprawy nie
rozstrzygnięto. Jednakże został częściowo spełniony postulat „Solidarności”. Przedstawiciele rządu zobowiązali się do umożliwiania komisjom związku sprawowanie kontroli
skupu, produkcji i dystrybucji żywności oraz innych towarów reglamentowanych.
Niepowodzeniem zakończyły się rozmowy na temat reformy gospodarczej (27 listopada), w trakcie których grupa „solidarnościowa” (Jacek Merkel) wyrażała wątpliwości co
do proponowanych przez rząd rozwiązań legislacyjnych, odsuwających – jej zdaniem – na
późniejszy okres całościową reformę gospodarczą. W istocie obie strony zaprezentowały
odmienny sposób podejścia. Strona rządowa (Władysław Baka, Zdzisław Sadowski) proponowała akty prawne („prowizorium systemowe”), służące rozwiązaniu konkretnych
problemów i ulokowane w nurcie reformy, zaś „Solidarność” domagała się rychłego i konsekwentnego określenia oraz wdrożenia całościowej reformy gospodarczej. Obie strony
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pozostały na swoich pozycjach. Nie zdołano wypracować wspólnego komunikatu. W oświadczeniu „Solidarność” podtrzymała postulat powołania Społecznej Rady Gospodarki Narodowej. Delegacja związkowa stwierdziła, „że dotychczasowy udział naszego związku
w przygotowaniu żywotnie go interesujących aktów prawnych nie pozostaje w żadnym
stosunku do znaczenia związku”.
Źródła fiaska rozmów na temat reformy gospodarczej leżały nie tylko w odmiennej
perspektywie ujmowania problemu. Obie strony połączyły podobne obawy. Dotyczyły one
ewentualnych zagrożeń: wzrost cen, bezrobocie, inflacja etc. Wprawdzie uświadamiano
sobie niewydolności dotychczasowego systemu gospodarczego. Jednakże jego reforma,
realizująca „solidarnościowe” hasło przeobrażeń globalnych niosła ryzyko, które związek
zawodowy nie był skłonny ponosić, obawiając się reakcji społeczeństwa skazanego na
wyrzeczenia związane z dolegliwościami przejścia do rzeczywistości rynkowej. Stanowisko zaś strony rządowej było jednoznacznie interpretowane jako wyraz tendencji zachowawczych panujących w obrębie władzy, zainteresowanej – jak ujmował Komitet
Ekonomiczny PAN w rezolucji ogłoszonej 6 grudnia – „utrzymaniem dotychczasowej
pozycji i przywilejów”. Krytykując kunktatorstwo i konserwatyzm władz, komitet PANowski opowiadał się za reformą radykalną, wyrażając przekonanie, że jej społeczne koszty „będą mimo wszystko niższe niż koszty przetrzymywania, w tej czy innej postaci,
starego systemu”.
Jednocześnie można wskazać obszary, na których zdołano osiągnąć porozumienie, lub co
najmniej nie zaprzestawano rozmów. 20 listopada rząd skierował do Sejmu, poprzedzony
kontrowersjami i niewygasłymi konfliktami w środowisku akademickim, projekt ustawy
o szkolnictwie wyższym w wersji „społecznej”, opatrując go własnymi zastrzeżeniami.
W komisjach sejmowych na przełomie listopada i grudnia prowadzono rozmowy na temat „Karty Nauczyciela”. Dobiegały końca dyskusje na temat projektu ustawy o związkach zawodowych, który miał być przedmiotem grudniowego posiedzenia parlamentu.
„Solidarność” na posiedzeniu komisji 5 grudnia sprzeciwiała się ograniczeniom związkowego zrzeszania się w wojsku, Milicji Obywatelskiej i więziennictwie, to jednocześnie jej
punkt widzenia przeważył w kwestii ograniczenia okresu zakazu strajków do trzech miesięcy, z możliwością ponownego podjęcia decyzji przez Sejm po upływie roku.
Nadal poza sferą dyskusji pozostawały kwestie uznawane za ważne z punktu widzenia stabilności układu władzy politycznej. Dotyczyło to praworządności, reformy władzy
lokalnej (w tym systemu wyborczego) – którą „Solidarność” traktowała jako punkt wyjścia do przeobrażenia systemu przedstawicielskiego – oraz środków masowego przekazu.
Dwie pierwsze kwestie zostały odłożone, zaś trzecia w ogóle nie została podjęta. Wielokrotne próby rozpoczęcia rozmów na temat udziału „Solidarności” w kształtowaniu
polityki informacyjnej oraz zajęcia przez nią znaczącej pozycji w mass mediach były zbywane. W odpowiedzi, rząd uznawał możliwości związku za wystarczające: własny „Tygodnik Solidarność” (nakład 500 tys.), „Samorządność” (tygodnik społeczno-polityczny,
nakład 250 tys.) oraz czasopisma lokalne (m.in. w Szczecinie, Jastrzębiu, Jeleniej Górze,
Wałbrzychu, Płocku, Koszalinie). Przypominano o relacjach z I Zjazdu NSZZ „Solidarność”, a także o audycjach radiowych i telewizyjnych, które zaświadczały o obecności
związku. Zwracano uwagę na fakt, iż „Solidarność” wykorzystuje swoje organy do prezentowania „propagandy antysocjalistycznej, antyradzieckiej i antypaństwowej”, forsuje
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„jednoznaczny, totalny krytycyzm wobec posunięć władzy we wszystkich dziedzinach
i przejawach. Brak natomiast jakiejkolwiek aprobaty i chęci współpracy”. Stwierdzono, iż
w sytuacji „ostrej kampanii propagandowej” negocjacje na temat dostępu „Solidarności”
do środków masowej informacji są niecelowe25.
Wystąpienia związkowców, w tym przedstawicieli struktur centralnych i regionalnych
oraz zakładowych charakteryzowały się nierzadko gwałtownością i agresywnością (ok.
20 listopada nasilenie akcji ulotkowej i plakatowej, skierowanej przeciwko telewizji i wybranym tytułom prasowym). Szczególną irytację władz wywoływał fakt, że zawierały
one akcenty i treści nieprzyjazne, wręcz wrogie i jątrzące wobec porządku socjalistycznego. Udziałem „Solidarności” pozostawało poczucie niespełnienia: tak silny związek, kreujący się na wyraziciela społecznych racji, pozbawiony był środków ich prezentowania.
Natomiast partia, kontrolując prasę, radio i telewizję, dążyła do zachowania stanu posiadania. Po wtóre starała się je wykorzystywać, by przeforsować swoje racje i argumenty.
Po trzecie, prezentować taki wizerunek przeciwnika, by zanikała społeczna dlań i jego
działań aprobata.

6. Ostatnie konflikty
W listopadzie stosunki rząd – „Solidarność” uległy dalszemu zaostrzeniu. Konflikty,
wśród których można dopatrywać się także prowokacji, stały się dominującym elementem upływającej jesieni. 8 września „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiła
gotowość strajkową wobec zmian poczynionych przez resort w uzgodnionym ze środowiskiem akademickim projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym. Sprawa nabrała szerszego wymiaru w momencie kiedy Senat UJ (16 września) uznał, że „jedynie projekt
opracowany przez społeczną komisję kodyfikacyjną dostatecznie spełnia powszechne
oczekiwania społeczności akademickiej”. Konflikt, jakkolwiek jego przyczyna wygasła
w momencie przekazania 20 listopada projektu społecznego do Sejmu, zbiegł się z proklamowanym 12 listopada strajkiem solidarnościowym, w którym 25 listopada uczestniczyło 70 uczelni.
Jego geneza wiązała się ze strajkiem rozpoczętym w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Radomiu (22 października – pogotowie strajkowe, 26 października – strajk okupacyjny). 3 listopada Komisja Krajowa udzieliła mu poparcia. Sięgał on konfliktu trwającego od kwietnia 1981 r. i powstał na tle zarzutów formułowanych pod adresem rektora
– wybranego zdaniem uczelnianej „Solidarności” w trybie niedemokratycznym – a także sprzeciwu wobec uczelnianej ordynacji wyborczej. Cała sprawa angażowała wiele
środowisk i autorytetów: Prezydium NSZZ „Solidarność” – Ziemia Radomska; strajki
w kolejnych uczelniach; komisja przedstawicieli Konferencji Rektorów Wyższych Szkół
Technicznych; misja „dobrej woli” delegacji ogólnopolskiej konferencji rektorów szkół
wyższych w Radomiu (21 listopada); przewodniczący Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz minister; Sejm (spotkanie 26 listopada); rektorzy (rozmowy 27 listopada i 2–3 grudnia w Radomiu oraz 5 grudnia w Warszawie). Konferencja
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„¯ycie Warszawy” z 28–29 listopada 1981. Por. „Trybuna Ludu” z 7 paŸdziernika 1981.
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Rektorów Szkół Wyższych (Poznań, 10 grudnia) zapowiedziała mediacje, rozważając
także możliwość przejęcia studentów Radomia przez inne uczelnie. W końcu wraz
z przedstawicielami uczelnianych komitetów strajkowych, podjęto decyzję o zawieszeniu strajków.
Nie wchodząc w kwestie natury personalno-politycznej, wypadnie zwrócić uwagę na
fakt, iż dodatkowym czynnikiem wpływającym na stanowisko partii i władz państwowych, była sprawa samego Radomia. Tu powracano w kolejnych rozmowach między
„Solidarnością” a delegacją rządową do postulatów zgłoszonych w marcu, kiedy „Solidarność” domagała się zadośćuczynienia zwolnionym niezgodnie z przepisami prawa
z pracy po wydarzeniach w czerwcu 1976 r., a także przekazania na cele społeczne nowo
wznoszonych budynków dla Komendy Wojewódzkiej MO (rozmowy zerwano 26 listopada). W ten sposób splotły się dwa problemy o charakterze polityczno-rozliczeniowym
i prestiżowym26.
U źródeł strajku rozpoczętego 27 października w kopalni „Sosnowiec” leżała prowokacja, której autora nie wykryto. U wejścia do kopalni wyrzucono z jadącego samochodu
ampułkę z substancją, która spowodowała zatrucie u ponad czterdziestu górników. Strajk
(poparcie TKK „S”), który trwał do 12 listopada miał wymusić wdrożenie śledztwa
celem wyjaśnienia okoliczności incydentu i ukaranie winnych. Opieszałość organów ścigania, lekceważenie zajścia oraz tendencyjność przekazów telewizyjnych wzmagało determinację górników. Strajk zakończono po nadaniu wymuszonej przez górników audycji
telewizyjnej, przedstawiającej przychylnie ich żądania, a także w rezultacie rozmów podjętych 13–14 listopada z ministrem górnictwa i energetyk.
Władze okazywały mniejszą powściągliwość wobec środowisk nierobotniczych, powodujących jednak niemniejsze – bo intelektualno-ideologiczne – zagrożenia. 22 listopada Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa uniemożliwiły odbycie w mieszkaniu
Jacka Kuronia „nielegalnego” zebrania nowej organizacji – Klubów Rzeczypospolitej
Samorządnej – „Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”. Interwencja sił porządkowych sygnalizowała wzrastającą determinację w „obronie” socjalistycznego porządku
prawnego.
Osobliwym okazał się strajk rozpoczęty 25 listopada w Wyższej Oficerskiej Szkole
Pożarniczej w Warszawie. Podstawowy postulat części pracowników dydaktycznych,
członków zakładowej „Solidarności” oraz słuchaczy sprowadzał się do podporządkowania
Szkoły regulacjom zawartym w tzw. społecznym projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym, co oznaczało wyłączenie jej z systemu szkolnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i pozbawienie jej charakteru paramilitarnego. Czynnikiem wzmagającym dramaturgię
incydentu było udzielenie poparcia przez Prezydium Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenie na teren obiektu doradców i własnej grupy interwencyjnej
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Za pointê incydentu, maj¹cego tak wielorakie reperkusje, mo¿na uznaæ fakt wrêczenia
„bohaterowi” sprawy radomskiej, 12 lipca 1982 r. (w dniu rezygnacji z funkcji rektora),
nagrody specjalnej ministra nauki, szkolnictwa wy¿szego i techniki oraz odznaki „Za
zas³ugi dla woj. radomskiego”, ponadto wyra¿enia mu podziêkowania za „ofiarnoœæ (...)
w trudnym okresie ubieg³orocznym”.

(członkowie związku z Zakładów Mechanicznych „Ursus” i Huty „Warszawa”). Negocjacje nie przynosiły rezultatów. Władze odrzuciły misję „dobrej woli”, której podjęli się
prof. Aleksander Gieysztor, prezes PAN oraz prof. Klemens Szaniawski. 30 listopada
decyzją Rady Ministrów szkoła została rozwiązana. 2 grudnia w godzinach przedpołudniowych strajk został złamany. Akcję interwencyjną przeprowadzono z powietrza, siłami jednostki Milicji Obywatelskiej, na oczach otaczających Szkołę tłumów.
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Rozdział V

SOCJALIZM ZAGROŻONY!

1. Atak na partię... i porządek konstytucyjny
Demonstracja siły, zastosowana wobec strajkujących w WOSP w Warszawie ukazywała determinację na tych obszarach, które władze uznawały za newralgiczne. Niezależnie od stopnia spontaniczności, strajk zyskał rangę szczególną. Był częścią poligonu, na
którym obie strony nabierającego rozpędu konfliktu politycznego poddały się testowi.
Obejmował on zdolności mobilizacyjne, stanowczość oraz stopień posiadanego poparcia
społecznego. Z tej próby obie strony wnioskowały, że nie jest możliwa koegzystencja
partii i „Solidarności”, jako sił nawiązujących do odmiennych filozofii obywatela, społeczeństwa i polityki oraz opowiadających się za różnymi porządkami ustrojowo-politycznymi. Stało się „Za ciasno w jednej Polsce” – jak trafnie skwitowano w przeddzień ogłoszenia
stanu wojennego1.
W listopadzie ów test poprzedziły zdarzenia, które władze interpretowały jako zagrożenie porządku socjalistycznego. Poza plakatami i ulotkami, mnożą się wystąpienia skierowane bezpośrednio przeciwko partii. 13 listopada w Nysie miejskie władze związku
zażądały opuszczenia budynku urzędu gminy przez Komitet PZPR, z kolei w Łowiczu
przewodniczący Zarządu Regionu „Ziemi Łódzkiej” Andrzej Słowik oświadczył, że na
terenie zakładów pracy brak miejsca dla organizacji partyjnej. W dniu następnym „Solidarność” w kopalni „Szczygłowice” wystąpiła do dyrekcji z żądaniem usunięcia z terenu
zakładu organizacji PZPR oraz rady zakładowej Związku Zawodowego Górników. 18 listopada Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” Sekcji Kolejarzy obradująca we
Wrocławiu wysyła do wszystkich ogniw w PKP teleks zalecający usunięcie PZPR
z budynków dyrekcji rejonowych. 24 listopada komisja zakładowa „Solidarności” w stoczni
im. A.Warskiego podjęła uchwałę wzywającą PZPR do opuszczenia zakładu. To samo
żądanie, po referendum przeprowadzonym wśród załogi zakładu, ogłoszono 26 listopada
w Zakładach Mechanicznych im. Waltera w Radomiu,.
Żądania usunięcia partii z terenu, który doktrynalnie uznawała za swój „bastion” przekonywały o destrukcyjnym nastawieniu „Solidarności”. 24 listopada Sekretariat KC PZPR
oceniał, że „Autorzy demagogicznych wystąpień skierowanych przeciw partii, nie troszczą
się w jaki sposób chronić klasę robotniczą i ludzi pracy przed groźbą bezrobocia, niekontrolowanym wzrostem cen, chciwością spekulantów, w jaki sposób przeciwstawić się
postępującemu rozwarstwieniu społeczeństwa oraz zachować zdobycze socjalne, oświatowe i kulturalne. Ich głównym celem jest to, jak ugodzić w partię, w socjalizm”. Przeciw-
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Tytu³ artyku³u w „Polityce” nr 50 z 12 XII 1981.

stawiając partię związkowi, stwierdzano, że „zawsze była i jest z klasą robotniczą, że
idzie aprobowaną przez naród drogą głębokich przemian, reform i porozumienia”. Akcentowano przy tym podstawy prawne roszczeń partii, którą była Konstytucja PRL.
Godzenie tedy w przewodnią rolę partii było uderzeniem „w porządek prawny państwa”2.
To stanowisko zyskało wsparcie w piśmie okólnym skierowanym 3 grudnia do kierowników jednostek administracji państwowej (ministrowie, wojewodowie, prezydenci miast
etc.), w którym prezes Rady Ministrów zażądał roztoczenia ochrony nad działalnością
partii w zakładach pracy. Powołując się na Konstytucję PRL (art. 3 i 84) stwierdził, iż
partia swoje struktury i formy działania określa niezależnie od administracji zakładów
pracy, nie podlega też aktom prawnym niższego rzędu, tj. np. ustawie o samorządzie
załogi przedsiębiorstwa państwowego3.
Atak na partię ulegał przemieszczeniu z płaszczyzny incydentalnych konfliktów, w których partia starała się nie występować jako ich strona, na grunt walki o zasady ustrojowo-polityczne socjalizmu. W tej perspektywie partia jako ich gwarant pozostawała poza
obszarem jakichkolwiek rewindykacji. Partia zachowywała dominującą pozycję w systemie politycznym. Czyniła użytek z prawa w sposób nie dopuszczający wątpliwości co do
jego statusu, jego usytuowania wobec wyżej lokowanych wartości ideologicznych i doktrynalno-politycznych. Atak na partie był atakiem na fundamentalne zasady ustrojowo-polityczne. Co do tego nie dopuszczała wątpliwości uchwała VI Plenum KC PZPR (27–28
listopada), traktując walkę z „zagrożeniami socjalizmu” jako priorytetową. „Nie może być
tolerowany żaden czyn wymierzony w podstawy ustrojowe socjalistycznego państwa,
naruszający jego konstytucyjne zasady i normy prawne”4.
Bezowocność wysiłków na rzecz porozumienia z „Solidarnością” uzasadniały wreszcie relacje z obrad Prezydium Komisji Krajowej i przewodniczących zarządów regionów
w Radomiu z 3–4 grudnia 1981 r. Przedstawiano je jako dowód zwycięstwa w łonie
związku agresywnego i destrukcyjnego nurtu, prącego do ostatecznej rozprawy z państwem. W czasie obrad przegłosowano (niejednomyślnie) „Stanowisko”, które miało być
konsultowane wśród członków związku i Komisji Krajowej. Stwierdzono w nim, że władze
podejmując negocjacje ze związkiem wykorzystały je dla „wprowadzenia społeczeństwa
w błąd”. W trakcie ich trwania nasiliły one represje antyzwiązkowe. „Rozmowy o porozumieniu narodowym wykorzystane zostały przez stronę rządową jako parawan osłaniający przygotowania do ataku na związek. W tej sytuacji dalsze pertraktacje na temat
porozumienia narodowego stały się bezprzedmiotowe”. Uczestnicy radomskiego posiedzenia zauważyli, że ew. wykorzystanie przez rząd nadzwyczajnych pełnomocnictw oznaczałoby terror zmierzający do „obezwładnienia społeczeństwa przemocą”. Odpowiedzią
związku na ustawę miał być 24-godzinny ogólnopolski strajk protestacyjny, zaś na zastosowanie przez rząd środków nadzwyczajnych – strajk powszechny.
Związek negatywnie ocenił tzw. prowizorium systemowe na 1982 r., upatrując w nim
zamiar zachowania starego systemu zarządzania gospodarką. Projektowane przez rząd

2
3
4

„Trybuna Ludu” z 25 listopada 1981.
„Trybuna Ludu” z 4 grudnia 1981.
„Nowe Drogi” nr 12/1981, s. 27–28.
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wraz z prowizorium podwyżki cen oznaczały, że „społeczeństwu każe się zapłacić za reformę, której nie ma. Związek nie zgodzi się na podwyżki cen bez reformy gospodarczej” –
zapowiadano. Na koniec domagano się zaprzestania akcji antyzwiązkowych, skierowania
do Sejmu uzgodnionego z „Solidarnością” projektu ustawy o związkach zawodowych,
wycofania się z prowizorium i oparcia reformy na samorządności przedsiębiorstw, przeprowadzenia demokratycznych wyborów do rad narodowych według nowej ordynacji
wyborczej, ustanowienia związkowej kontroli nad zasobami żywności, przyznania społecznej radzie gospodarki narodowej kompetencji umożliwiających realny wpływ na decyzje rządowe i kontrolę nad polityką społeczno-gospodarczą państwa, zapewnienia radzie,
„Solidarności”, kościołowi i innym ośrodkom opinii publicznej dostępu do radia i telewizji. Warunki sformułowane w „Stanowisku” uznane zostały za minimalne dla „porozumienia narodowego, które umożliwi wspólną, skuteczną walkę z kryzysem. Za takim
porozumieniem opowiadamy się”.
Zastrzeżenia „Solidarności” wobec rządu zyskały na wymowie przez wypunktowanie
istoty sporu oraz ukazanie intencji władz. Telewizja oraz kierowana przez partię prasa,
posiłkując się nagraniami magnetofonowymi obrad, starały się przekonać o staczaniu się
związku na drogę bezpośredniej konfrontacji i walki o władzę. Podobnych treści doszukiwano się w uchwałach II Walnego Zebrania Delegatów Regionu „Mazowsze”, odbytego
5–6 grudnia, które podtrzymało tezy „Stanowiska” i postanowiło proklamować na 17 grudnia
„dzień protestu” w centralnym punkcie Warszawy oraz podjąć decyzję o powołaniu „Straży
Robotniczej”. Jej zadanie polegające na utrzymaniu „porządku w trakcie przeprowadzania akcji protestacyjnych popieranych przez nasz region”, interpretowano jako zapowiedź
tworzenia oddziałów powołanych do zbrojnego przechwytywania władzy...
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” odbywająca posiedzenie w Gdańsku 11–12 grudnia 1981 r., wbrew oficjalnej propagandzie i „prognozom”, nie dostarczyła argumentów –
w formie uchwał – potwierdzających słuszność zamiaru zastosowania środków nadzwyczajnych. Jakkolwiek w trakcie posiedzenia formułowano agresywne i wielowątkowe
zarzuty pod adresem partii, rządu oraz postulaty, które nie można było inaczej zinterpretować tylko jako kroki wiodące do dezintegracji i zmiany porządku ustrojowo-politycznego w Polsce. Polemikę z tymi wątkami zawierał list prymasa Polski Józefa Glempa,
który stwierdził, że do „złagodzenia wrogich, a więc nienawistnych nastrojów, może
przyczynić się dialog (...) Trzeba podjąć dialog, który choć dotychczas taki trudny, nie jest
bezowocny”. Prymas zapewniał, iż tak jak stało się 4 listopada, podczas spotkania „trójki” „Kościół pragnie służyć partnerom: władzy i związkowemu ruchowi odnowy – swoim doświadczeniem, refleksją ewangeliczną i ludzką życzliwością”5. Wezwaniem do dialogu
kończył się niemal półtoraroczny okres zmagań. Naprzeciw siebie stały dalekie od ugody
siły społeczno-polityczne, dla których owo wezwanie zachowało wartość moralnego
ostrzeżenia.

5
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„¯ycie Warszawy” z 12–13 grudnia 1981.

2. Wojenny epilog (13 grudnia 1981)
„Sierpień” 1980 r., symbolizując moralny protest i przesłanie walki o godne życie, od
zarania był naznaczony stygmatem polityki. Pojawiła się organizacja, której aspiracje podmiotowe pozostawały w opozycji do istniejącego ładu ustrojowo-politycznego. W toku
wydarzeń jej niezależność ulegała obiektywizacji. W rzeczywistości partia i „Solidarność”
znalazły się w kręgu niemożności. Analiza przeszłości pokazywała, że kolejne wystąpienia rewindykacyjne nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Diagnoza stanu spraw społeczeństwa i państwa polskiego wiodła do wniosku o niemożliwości spełnienia oczekiwań
społecznych (materialnych, podmiotowych) bez poddania systemu społeczno-gospodarczego i politycznego zasadniczym przeobrażeniom. Ciężar historycznych doświadczeń
oraz świadomość misji, jaka przypadła „Solidarności” nie pozwalały zatrzymać się w miejscu wyznaczanym przez ograniczenia ustrojowo-polityczne. Związek ich nie akceptował.
Formułował program konkurencyjny, wykraczający poza koncesjonowane przez partię
ramy.
Logika procesu posierpniowego, mającego znamiona dialektyczne, zmuszała związek
do odegrania roli politycznej. Na proces ów składały się: niezgoda na podporządkowanie
się kierownictwu partii, dążenie do uzyskania wpływu na władzę, postulat przeobrażenia
jej stosunków i struktury, podważanie monopolu partii komunistycznej, jej legitymacji
oraz podstaw prawnych porządku ustrojowo-politycznego, na koniec – kroki wiodące do
przejmowania władzy politycznej. Problem leżał w coraz wyraźniej artykułowanych przez
„Solidarność” celach politycznych. One zaś wyrastały z ducha porozumienia gdańskiego,
ulegając krystalizacji w toku wydarzeń. Rezygnacja z nich oznaczałaby podważenie tożsamości związku6.
Otwartość partii na zmiany, reformy i przeobrażenia miała swoje granice. Ich przekroczenie wiązało się z redefinicją zasad ustrojowo-politycznych socjalizmu. Spełnienie „solidarnościowych” roszczeń oznaczało podważenie kierowniczej roli partii komunistycznej
oraz internacjonalizmu socjalistycznego. Również i trzecia zasada – społeczna (państwowa)
własność – nie pozostawała nienaruszalna. Nieakceptowanie kierownictwa politycznego

6

Zdaniem Andrzeja Celiñskiego z koñcem 1981 r. „w „Solidarnoœci” zaczyna³o byæ jak
w partii – mandat, nadanie organizacji, by³ wa¿niejszy od rzeczywistych kwalifikacji (...)
„Solidarnoœæ” dla mnie siê skoñczy³a (...) moja rezygnacja by³a konsekwencj¹ przemian
„Solidarnoœci” na gorsze, skutkiem wielu zdarzeñ”. By³em – powiada on – „pora¿ony
nawet nie arogancj¹, nie g³upot¹, ale obcoœci¹”. Zwi¹zek porzuci³ jednoczeœnie „ostro¿noœæ” i rozs¹dek; „bo s¹ nieprzekraczalne granice, po z³amaniu których w³adza musi
zareagowaæ si³¹ (...) bêdzie to reakcja ostateczna, jeœli w³adza sobie z nami nie poradzi, to
poradzi sobie ZSRR (...) w listopadzie, w grudniu ’81 w³adza nie mia³a innego wyjœcia
(...) polityka to rzecz dynamiczna, nie by³o innej alternatywy (...) stan wojenny uratowa³
„Solidarnoœæ”, co, oczywiœcie, nie by³o intencj¹ jego twórców (...) „Solidarnoœæ” stawa³a
siê narodowa, nacjonalistyczna, ksenofobiczna, zaœciankowa, katolicka...”, przyczyniaj¹c siê do budowania obrazu Polski, „który œwietnie pasowa³by do najczarniejszych
wyobra¿eñ o naszym kraju, jaki funkcjonuje w krajach liberalnego Zachodu”. A. Celiñski, Psy musia³y siê wyhasaæ, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 15–16 grudnia 2001.
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PZPR oznaczało zakwestionowanie najważniejszego politycznego i strukturalno-funkcjonalnego filaru socjalizmu.
Kierownictwo partii od samego początku sierpniowej „rewolty” trafnie zdefiniowało
niebezpieczeństwa grożące porządkowi realnosocjalistycznemu ze strony „Solidarności”.
Stąd próby zamknięcia jej w formule związkowej. Istota problemu zawierała się w następującym pytaniu: czy system społeczno-polityczny w ówczesnym, niezmienionym dotąd
zasadniczo kształcie, zachowujący uprzywilejowaną pozycję PZPR, niezdolnej do przejęcia
i zrealizowania inicjatywy przeobrażeń oczekiwanych i akceptowanych przez większość
społeczeństwa, był zdolny do przekształceń strukturalnych i politycznych dopuszczających
do wpływu na władzę (kreowanie, kontrolowanie, odwoływanie) zorganizowanych sił
społecznych ulokowanych poza uznanymi przez establishment strukturami.
Bezpośrednią odpowiedzią było wprowadzenie w nocy z 12 na 13 grudnia na terenie
Polski stanu wojennego. Odstąpiono od wyposażania rządu w nadzwyczajne uprawnienia,
co nie znaczy, iżby istotnie zamierzano wykorzystać procedurę parlamentarną. Sama zapowiedź jej uruchomienia, głoszona od września 1981 r., skutecznie prowokowała „solidarnościowego” adwersarza do nasilenia wystąpień, interpretowanych jako zagrożenie
dla społeczeństwa i państwa. Stan wojenny został wprowadzony mocą uchwały Rady
Państwa z 12 grudnia (jej przyjęcie, przy jednym głosie sprzeciwu, nastąpiło w rzeczywistości 13 grudnia), która za wystarczającą jej podstawę uznała art.33 p.2 Konstytucji
PRL, przewidujący możliwość jego ogłoszenia w przypadku, „jeżeli wymaga tego wzgląd
na obronność lub bezpieczeństwo państwa”. Celem stanu wojennego miała być ochrona
„podstawowych interesów państwa i obywateli (...) suwerenności i niepodległości PRL
oraz spokoju, ładu i porządku publicznego (...) zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej”.
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CZĘŚĆ B

MIĘDZY KONFRONTACJĄ
A POROZUMIENIEM
(1981–1989)
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Rozdział I

PRZEBIEG I SKUTKI STANU WOJENNEGO
(grudzień 1981 – lipiec 1983)

1. Ramy polityczno-prawne
Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego wskazywało na niezdolność reżimu socjalistycznego do przeciwstawienia się przy użyciu procedury polityczno-perswazyjnej próbom zakwestionowania jego istnienia. Z uzasadnieniem „wojennej” decyzji starano się
dotrzeć do społeczeństwa polskiego1; kościoła katolickiego, o którego poparcie nie raz
wcześniej zabiegano; opinii międzynarodowej, której z jednej strony uświadamiano, że
decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego jest wewnętrzną sprawą Polski, w szerszym
zaś planie – miała służyć stabilizacji stosunków międzynarodowych.
Głównym adresatem stanu wojennego była „Solidarność”, która za sprawą swych
„przywódczych kręgów” miała okazać się partnerem niewiarygodnym, sprzeniewierzającym się zawartym porozumieniom. „Awanturnikom trzeba skrępować ręce zanim wtrącą
Ojczyznę w otchłań bratobójczej walki” – argumentował Wojciech Jaruzelski w przemówieniu radiowo-telewizyjnym wygłoszonym o świcie 13 grudnia 1981 r. Stawką miała
być przyszłość Ojczyzny oraz egzystencja narodu; „dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu”. Zapewniając, że socjalizm
będzie oczyszczony z „deformacji i wypaczeń”, wyraził nadzieję, iż stanie się on bliższy
„zdrowemu, zwłaszcza robotniczemu nurtowi „Solidarności”, który własnymi siłami i we
własnym interesie odsunie od siebie proroków konfrontacji i kontrrewolucji”2. Nie po1

2

Po latach sporów wokó³ zasadnoœci i prawomocnoœci wprowadzenia stanu wojennego,
na których ci¹¿y³y „rachunki krzywd” oraz wzglêdy historyczno-polityczne i moralno-etyczne, nierzadko wzmaganych aktami nienawiœci i wrogoœci, Adam Michnik powie:
„Ca³a prawda o historii najnowszej musi byæ ujawniona. Jednak uporczywe stawianie
gen. Jaruzelskiego przed kolejnymi s¹dami to droga wiod¹ca w narodowy œlepy zau³ek.
Ocena Janruzelskiego nie powinna odbywaæ siê na sali s¹dowej”, apeluj¹c o znalezienie
formu³y prawnej, „która to zagwarantuje”. A. Michnik, Stan wojenny. 20 lat póŸniej, „Gazeta
Wyborcza” z 12 grudnia 2001.
Badania przeprowadzone 9–12 listopada 2001 przez CBOS pokaza³y, ¿e wbrew podejmowanym przez politykom wywodz¹cym siê z „Solidarnoœci” b¹dŸ powo³uj¹cym siê
na jej legitymacjê wysi³kom, przewa¿aj¹ca czêœæ spo³eczeñstwa (51%) uzna³a „dziœ” decyzjê o wprowadzeniu stanu wojennego za s³uszn¹ (25% nies³uszna, 24% – trudno powiedzieæ). Jakkolwiek 55% badanych przyjê³a wprowadzenie stanu wojennego negatywnie; 21% – pozytywnie, 12% – obojêtnie, 12% – trudno powiedzieæ. Co myœlimy
o stanie wojennym, „Gazeta Wyborcza” z 12 grudnia 2001.
„Trybuna Ludu” z 14 grudnia 1981.
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wstrzymano się więc od spłycania posierpniowych aspiracji podmiotowych, starając się
przemilczeć je i zbagatelizować, a po wtóre – skompromitować, przedstawiając je jako
wniesione do ruchu z zewnątrz. „Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 r.” – deklarował Wojciech Jaruzelski, zakreślając granice reform i nie dopuszczając innej interpretacji programu zmian niż
ta, którą przyjmował „strażnik” socjalizmu.
Wojsku jako instytucji neutralnej, wewnętrznie zwartej, którą ominęła destrukcja 16 miesięcy „szalejącej demokracji”, cieszącej się niezmiennie od lat autorytetem i sympatią,
przypadło zadanie ochrony „porządku prawnego w państwie (...) przywrócenie ładu i dyscypliny”. Instytucjonalnym odzwierciedleniem faktu przejęcia władzy przez wojsko było
powołanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Została ona sformowana wedle klucza znanego jedynie jej organizatorom. Na jej czele stanął premier będący jednocześnie
szefem partii rządzącej i Komitetu Obrony Kraju. WRON, proklamując swoje powstanie,
wyposażyła siebie w uprawnienia obejmujące całość życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Mocą „prawa wojennego” stała się ona decydującym, pozakonstytucyjnym
organem przesądzającym o kształcie polityki państwa na czas trwania stanu wojennego.
Nie dokonując zamachu ustrojowego-politycznego, powołano instytucję, która działając
poza prawem – „za kulisami” – nie ponosiła odpowiedzialności konstytucyjnej. WRON
stała się w rzeczywistości organem najwyższym, który przejął funkcje ustawodawcze,
wykonawcze, wywierając dodatkowo wpływ na wymiar sprawiedliwości, prokuraturę
oraz siły porządkowe.
Deklaracjom o ochronie porządku konstytucyjnego i nie zastępowaniu konstytucyjnych organów władzy przez wojsko towarzyszył od początku stanu wojennego konstytucyjny „grzech pierworodny”. Rada Państwa, podejmując decyzje, za podstawę przyjęła
art. 33 ust. 2. Wydała dekret (z mocą ustawy) o stanie wojennym w okresie trwania sesji
Sejmu, naruszając w ten sposób art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL, który sytuował owe
uprawnienie „w okresach między sesjami”. Rada Państwa naruszyła ustawę zasadniczą
poprzez ograniczenie praw i wolności przysługujących obywatelom na mocy ustawy
zasadniczej. Naruszenia prawa wyraziły się w postanowieniach o militaryzacji zakładów
pracy oraz odroczeniu terminu wyborów do rad narodowych szczebla podstawowego.
Dekret RP głosił, że wchodzi on „w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
uchwalenia”, gdy Dziennik Ustaw nosi datę 14 grudnia, a ukazał się 18 grudnia 1981 roku 3.
Z drugiej strony nie wydaje się uzasadnione traktowanie regulacji odnoszących się do
stanu wojennego jedynie jako decorum, za pomocą którego jego autorzy usiłowali przesłonić rzeczywiste cele: obronę zagrożonego socjalizmu – wraz z całą aksjologią i zasadami – pojmowanego na równi z kategorią narodu. Nie ukrywając rzeczywistych intencji,
publicznie je deklarując, sięgnęli, powodowani przekonaniem o rzeczywistym niebezpieczeństwie grożącym realnemu socjalizmowi – a to zdaje się nie ulegać wątpliwości – po
środki, których podstawy prawne były ułomne. Tak więc aspekt prawny, wprawdzie
niezwykle intensywnie eksponowany przez cały pogrudniowy okres, nie był sprawą

3

92

Kompleks spraw odnosz¹cych siê do stanu wojennego regulowa³y akty prawne pomieszczone w Dzienniku Ustaw nr 29 oraz 3 z 14 grudnia 1981 oraz 1 lutego 1982.

najistotniejszą. Stan wojenny pojmowano bowiem jako instrument obrony socjalizmu;
prawo zostało podporządkowane racjom sytuowanym przez grupę rządzącą na wyższym
poziomie systemu wartości.
Prawo stanu wojennego tworzyły akty odzwierciedlające dążenie do poddania odmiennym niż dotąd regulacjom przeważających obszarów życia publicznego, społecznego i gospodarczego. Dostarczyły one instrumentów dla represyjnego rozprawienia się z opozycją
polityczną4. Wyrazem tego było zaostrzeniu kierunkowych niejako dla socjalizmu tendencji do represjonowania czynów, które były postrzegane jako zagrożenie interesów państwa. Uchwała Rady Państwa zawierała w tej kwestii wyraźną wskazówkę: „Przyjęta
została zasada podporządkowania działalności wszystkich organów władz i administracji
państwowej, jednostek gospodarki uspołecznionej oraz organizacji społecznych i zawodowych – interesom państwa i narodu”. W tej perspektywie interes obywatela, jednostki
zajął miejsce podrzędne.
Regulacje prawne umożliwiały penalizację czynów o nieprecyzyjnych znamionach,
uznawanych za przestępstwa – np. „rozpowszechnianie wiadomości mogących osłabić
gotowość obronną PRL” czy „działanie na szkodę interesów bezpieczeństwa lub obronności PRL”. Przewidywano orzekanie kary dodatkowej – utraty praw publicznych (wraz
z możliwością utraty mienia). Sam obywatel w konfrontacji z organami państwa, w tym –
Milicją Obywatelską i Służbą Bezpieczeństwa – w toku przyśpieszonej i nastawionej na
represje procedury sądowej (postępowanie doraźne i przyśpieszone, sądownictwo wojskowe) pozostawał na pozycji nie równorzędnej. Szczególne miejsce zajmowało sądownictwo doraźne (przestępstwa przewidziane dekretem i czyny określone obowiązującym
dotąd kodeksem karnym), zapowiadające obligatoryjnie tymczasowe aresztowanie oraz
eliminujące procedury odwoławcze. Dalece poszerzono możliwości stosowania postępowania przyśpieszonego (zwiększenie zakresu czynów sądzonych jednoosobowo bez udziału ławników), wyposażając kolegia do spraw wykroczeń w możliwość jego stosowania.
Ponadto rozpatrywanie wielu przestępstw należących dotąd do kompetencji sądów powszechnych przejęły sądy wojskowe.
Nader dotkliwe stały się postanowienia dotyczące stosunków pracy. Nie tylko uderzały w uprawnienia pracownicze, chronione dotąd przez ustawodawstwo i ew. związki
zawodowe. Ich ostrze skierowane było także w podstawy egzystencji materialnej. Rada
Państwa zapowiadała jedynie czasowe zmiany w prawie pracy, jednakże w praktyce
wykroczyły one poza ramy dekretu o stanie wojennym, stając się trwałym elementem
sytuacji prawnej pracowników. Szczególne sankcje groziły uczestnikom strajków, winnym – stosownie do prawa „wojennego” – ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych; rozwiązanie umowy o pracę mogło nastąpić bez wypowiedzenia z winy pracownika,
nie mówiąc o sankcjach karnych. Wielce restrykcyjną i represyjną była decyzja o military-
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Marian Orzechowski. ówczesny sekretarz KC PZPR, zwróci³ uwagê na istotny aspekt,
który wi¹za³ siê z upokorzeniem, jakiego dozna³y w³adze w czasie miêdzy sierpniem
1980 a grudniem 1981 r.: „Rewan¿em by³ stan wojenny. Wsadziliœmy opozycjê do obozów i do wiêzieñ, wys³aliœmy za granicê. Potem nasta³o przekonanie, ¿e ju¿ mamy spokój”. Myœla³em: co ja tu robiê, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 8–9 grudnia 2001.
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zacji zakładów pracy. Poddane jej zostały wiodące zakłady przemysłowe, stanowiące ważne ośrodki wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, przewodzące w przeszłości w aktach
kontestacji społeczno-politycznej. Jej celem było zduszenie sympatii i tradycji „solidarnościowych” oraz spacyfikowanie organizacyjnej bazy nowego związku.
Stan wojenny wypadnie rozważać w perspektywie długofalowych celów doraźnych.
Podporządkowane im zostały postanowienia o zakazie zwoływania i odbywania zgromadzeń, pochodów i manifestacji, rozpowszechniania wszelkiego rodzaju wydawnictw,
publikacji i informacji, o zawieszeniu prawa do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju strajków oraz akcji protestacyjnych, o zawieszeniu działalności wszystkich
związków zawodowych, studenckich i innych organizacji. Aby ograniczyć możliwości
porozumiewania się i kontaktów (w celu totalnej izolacji) wprowadzono zakaz swobodnego przemieszczania się po kraju i poza jego granice, wprowadzono godzinę milicyjną,
ograniczono łączność telefoniczną, zawieszono przyjmowanie przez urzędy pocztowe
paczek i przesyłek pocztowych, odwołano komunikację lotniczą na liniach krajowych
i zagranicznych, zakazano używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Wprowadzono zaostrzoną cenzurę w stosunku do wydawnictw, twórczości artystycznej i kulturalnej. Straciły na ważności zezwolenia umożliwiające ukazywanie się prasy (za wyjątkiem
„Trybuny Ludu”, „Żołnierza Wolności” oraz 16 dzienników w lokalnych ośrodkach
wydawniczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”). Ograniczenia dotknęły system bankowy,
a także szkolnictwo.
Ogłoszony przez Radę Państwa akt łaski, „przebaczenia i puszczenia” w niepamięć
niektórych przestępstw i wykroczeń o charakterze politycznym zmierzał do usunięcia
zagrożeń antypaństwowych, przede wszystkim jednak jego intencją było złamanie ducha
oporu i upokorzenie kontestujących. Osoby, którym przedstawiono konkretne zarzuty,
a nie zostały jeszcze prawomocnie skazane, mogły skorzystać z darowania kary pod
warunkiem złożenia pisemnego zobowiązania do przestrzegania w przyszłości porządku
prawnego. Zobowiązanie miało przyjmować kształt deklaracji lojalności wobec państwa,
porządku ustrojowo-politycznego, co przy „rozciągliwości” regulacji karnych stwarzało
pole dla dowolnego interpretowania ewentualnych zobowiązań.
Szczególną instytucją, z której w czasie trwania stanu wojennego korzystano, było
internowanie. Przewidziane dekretem Rady Państwa oraz regulowane rozporządzeniem
Rady Ministrów, zostało poruczone Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Dekret dopuszczał
możliwość internowania „na czas obowiązywania stanu wojennego”. Jedynym ograniczeniem uniemożliwiającym ewentualne zastosowanie tego środka prewencyjnego był
wiek (poniżej lat 17) i brak obywatelstwa polskiego. Z rozporządzenia Rady Ministrów
wynikało, że internowaniu mogą być poddane wyłącznie osoby, którym nie można postawić ani zarzutu popełnienia przestępstwa, ani w stosunku do której nie ma podstaw
do złożenia wniosku o ukaranie w trybie przyspieszonym przed kolegiami do spraw wykroczeń. Internowanym – w przeciwieństwie do aresztowanych – nie przedstawiano sprecyzowanych zarzutów. Internowani byli pozbawieni prawa odwołania do sądu. Lokowano
ich w ośrodkach tworzonych na bazie zakładów karnych (Białołęka, Fordon, Wronki),
podlegających administracji więziennej. Obowiązywał ich regulamin więzienny, co sprawiało że ich sytuacja odbiegała – na gorsze – od uregulowań konwencji genewskiej (prawo
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poruszania się w miejscu odosobnienia, swoboda praktyk religijnych, otrzymywanie paczek, książek i lekarstw, odwiedziny, korespondencja, kary dyscyplinarne).
Prawo „wojenne” zmierzało do wytworzenia przekonania, iż jakikolwiek sprzeciw
wobec nowej sytuacji regulowanej jego przepisami skazany jest na niepowodzenie, zaś
opór wobec aparatu państwa, działań organów represji (MO i SB) i wojska pociągnie
dotkliwe konsekwencje o charakterze politycznym, karno-sądowym, społeczno-socjalnym. Intencje autorów stanu wojennego, zmierzających do osiągnięcia „normalności”
i „stabilizacji” charakteryzowały się totalnością i komplementarnością. Natomiast gwałtowność i ostrość zastosowanych środków miały dodatkowo zaszokować, obezwładnić,
sparaliżować wolę oporu, protestu i aktywności, wprowadzić psychozę strachu, niepewności i zagrożenia.

2. Pierwsze uderzenie (grudzień 1981)
Wczesnym rankiem 13 grudnia 1981 r. społeczeństwo polskie zostało poinformowane
za pośrednictwem radia i telewizji o wprowadzeniu stanu wojennego. Najwcześniej, przed
północą z soboty na niedzielę, jego rygory dotknęły członków Komisji Krajowej,,Solidarności” oraz jej doradców uczestniczących w zakończonych właśnie obradach, a także
czołowy aktyw związkowy w regionach. Zostali oni zatrzymani i poddani internowaniu.
Niejednokrotnie towarzyszyła temu brutalność, od której nie stronili funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, wkraczający nocą do mieszkań i pokoi hotelowych (m.in. wyważanie drzwi łomami).
Na liście internowanych – ogłoszonej 17 grudnia przez „Trybunę Ludu” – znalazły się
przede wszystkim osoby tworzące trzon kierowniczy związku. Internowanie objęło ponadto
znaczne grono osób wywodzących się sprzed sierpniowej opozycji oraz tych, którzy wyrażali krytyczne nastawienie wobec porządku realnosocjalistycznego lub też przedsięwzięć
państwa. Jednocześnie władze – pomne efektów, jakie przyniosło wsparcie protestów
robotniczych przez osoby wywodzące się głównie z inteligenckiej kontestacji politycznej –
podjęły próbę odizolowania i spacyfikowania środowisk, udzielających w dniach „sierpniowej” rewolty wsparcia strajkującym robotnikom5. Akcja internowania zmierzała nie
tylko do zduszenia ruchu „solidarnościowego”. Jej cele były szersze. Chodziło o nie dopuszczenie, by osoby krytycznie nastawione wobec władzy solidarnie przeciwstawiły się
– za pomocą petycji, protestów – ograniczeniu praw i wolności. Dążono do skompromitowania grona osób, cieszących się społecznym prestiżem. W tym celu zamierzano zapewne wykorzystać ewentualne deklaracje „lojalności”, której podpisania domagano się
od zwalnianych6.

5
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Na og³oszonej przez „Trybunê Ludu” z 17 grudnia 1981 liœcie znalaz³y siê osoby, które
by³y poza zasiêgiem dzia³ania w³adz. Np. S.Blumsztajn, przebywaj¹cy w owym czasie
w Pary¿u czy Z.Romaszewski, aresztowany pod koniec sierpnia 1982 r. „Trybuna Ludu”
1 wrzeœnia 1982.
„Oœwiadczam niniejszym – brzmia³a deklaracja – co potwierdzam w³asnorêcznym podpisem, ¿e zobowi¹zujê siê œciœle przestrzegaæ obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego,
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W praktyce internowanie wskutek „rozciągliwej” regulacji prawnej, skłonności do „odreagowania” i rewanżu, których nie starano się hamować, niosło za sobą decyzje pochopne czy wręcz nadużycia7. Ogólny nastrój tworzony przez inicjatorów „ostatecznego”
rozwiązania skłaniał też do sięgania po potwarz i kłamstwo8, nie mówiąc już o brutalności służb realizujących prawa stanu wojennego, jakkolwiek represjonowani odnotowywali różnice w zachowaniu się funkcjonariuszy MO i SB oraz wojska na korzyść tych
ostatnich. Dążenie do odwetu łączyło się z poczuciem krzywdy i upokorzenia, jakie było
w okresie posierpniowym udziałem wielu przedstawicieli władz państwowych i reprezentantów partii rządzącej, której racje i pozycje polityczne były nagminnie kwestionowane.
Natomiast Lech Wałęsa podlegał odmiennej procedurze, co wiązało się przede wszystkim z nadzieją władz na skłonienie go do kooperacji. Rozmowy – w Warszawie – prowadzili z nim przedstawiciele rządu i kościoła. Miał być on „zwolniony, kiedy tylko pozwoli
na to sytuacja”9, jednakże odmowa firmowania odejścia związku od spełnianej w okresie
posierpniowym roli oddaliła moment jego uwolnienia. Początkowo został on jedynie odizolowany, by otrzymać decyzję o internowaniu 21 stycznia 1982 r.
Nie jest możliwe ustalenie ścisłej liczby osób poddanych internowaniu. Pod koniec grudnia 1981 r. informowano, że w „ośrodkach odosobnienia” znalazło się ok. pięć tysięcy osób
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a w szczególnoœci nie podejmowaæ jakiejkolwiek dzia³alnoœci szkodliwej dla Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej”. Tam¿e 5 marca 1982. Por. J. J. Szczepañski, Kadencja, Warszawa 1986, s. 148–150. „Marianowi Brandysowi – opowiada Szczepañski – funkcjonariusze SB przynieœli do domu deklaracjê lojalnoœci, ¿eby j¹ podpisa³. Odmówi³ i oœwiadczy³, ¿e gotów jest iœæ do wiêzienia. Odpowiedzieli na to, ¿e nie maj¹ transportu i poszli”. Tam¿e.
¯e przypadki podlegaj¹ce takiej w³aœnie kwalifikacji siê zdarza³y potwierdzi³ „autor”
stanu wojennego, który po latach przyzna³: ,,myœlê wprost ze zgroz¹: jak¹ piramidaln¹
g³upotê wykaza³ ktoœ wpisuj¹cy na listê internowanych ludzi najlepszej woli oraz tej
miary intelektu i humanizmu, jak Andrzej Drawicz, Andrzej Szczypiorski, Klemens
Szaniawski...Nie mogê sobie darowaæ, ¿e takie barbarzyñstwo mog³o siê zdarzyæ”.
W. Jaruzelski, Stan wojenny. Dlaczego..., Warszawa 1992, s. 181.
Albin Siwak (cz³onek Biura Politycznego KC PZPR) pos³u¿y³ siê fa³szywymi informacjami kolportowanymi w koñcowej fazie posierpniowego konfliktu: „W dokumentach
znalezionych w siedzibie Regionu Mazowsze jest szczegó³owy zapis œwiadcz¹cy o planach fizycznej likwidacji mojej osoby. Có¿, nie mnie jednemu szykowano taki los. Lista
osób przewidzianych do uœmiercenia pojedynczo lub ca³ymi rodzinami jest przera¿aj¹co d³uga”. A. Siwak, Po to wst¹pi³em do partii, aby robotniczych racji strzec i broniæ, „Trybuna
Ludu” z 8 stycznia 1982. Por. tak¿e N. Michta, Na zakrêcie historii..., „Trybuna Ludu” z 2 stycznia 1982. M. Orzechowski (sekretarz KC PZPR) sugerowa³, i¿ autorami prowokacji,
maj¹cymi przekonywaæ o zamiarach opozycji, byli funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa; „Tak grzano nastroje, t³umaczono bardzo dobitnie, ¿e jeœli „Solidarnoœæ” dojdzie
do w³adzy, wtedy krwawo wyrówna rachunki”. M. Orzechowski, Myœla³em: co ja tu robiê,
Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 8–9 grudnia 2001 r.).
„Trybuna Ludu” z 22 grudnia 1981. Por. G. Mérétik, Noc genera³a, Warszawa 1989, s. 181.

(7 stycznia – 506710), z czego zwolniono 588; w samej Warszawie objęto tym rygorem 384
osoby (40 zwolnione). Liczba internowanych ulegała zmianom. I tak np. między 28 lutego
a 3 marca uchylono decyzję o internowaniu wobec 219 osób (internowano 64 nowe osoby). Ogółem – od początku stanu wojennego – do 10 marca zwolniono – 2365. W tym
czasie w 25 ,,ośrodkach” przebywało 3601 osób11.
Pojawia się kwestia dotycząca powodów, dla których internowaniu poddano także osoby wywodzące się ze szczytów władzy, odsunięte już poprzednio od jej sprawowania, a nie
mające praktycznie możliwości ponownego objęcia czy wpływu na jej działanie. Przewodniczący WRON zapewniał: „Będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła – bez
względu na to, gdzie się ono rodzi”. Władze stanu wojennego na wstępie zdystansowały się
od nadużyć i „nepotyzmu” przeszłości, za które odpowiedzialnością obarczono odsuniętych wcześniej – za błędy polityczne – przywódców partii. Był to zabieg adresowany do
elementarnego poczucia sprawiedliwości i – bez względu na szczerość motywów moralnych – obliczony na niezorientowanych w mechanizmach kreowania i funkcjonowania
władzy sprawowanej z nadania partii hegemonicznej. Wszak awanse wojskowych również mieściły się na szlaku karier osiąganych z rekomendacji partyjnych; w każdym razie
nie mogły one przebiegać wbrew nomenklaturowej praktyce.
Analizując listy internowanych działaczy opozycji można sądzić, iż kryteria, wedle których zostały one sporządzone, nie były przypadkowe. Szło mianowicie o odizolowanie
kierownictwa związku, pozbawienie go możliwości zorganizowanego i jednolitego
przeciwstawienia się stanowi wojennemu, w dłuższej perspektywie o wyeliminowanie zagrożenia odtworzenia jego możliwości organizacyjno-mobilizacyjnych. To uderzenie stanowiło część zakrojonej na szeroką skalę akcji usunięcia lub – jeśli byłoby to możliwe –
takiego przeobrażenia ruchu „solidarnościowego”, by stał się on „konstruktywnym” ogniwem porządku realnosocjalistycznego.
13 grudnia zebrała się Społeczna Rada Prymasowska (Stanisław Stomma – przewodniczący, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Stelmachowski, Wiesław Chrzanowski, Andrzej
Micewski, Władysław Siła-Nowicki), która opowiedziała się za tym, by kościół katolicki
najrychlej zajął stanowisko wobec zaistniałej sytuacji. W godzinach wieczornych prymas
Polski arcybiskup Józef Glemp wygłosił w kościele na Starym Mieście kazanie, które
w całości transmitowało Polskie Radio. Deklarując nieustępliwość uznał on, że „ratowanie
życia i obrona przed rozlewem krwi” jest sprawą najważniejszą oraz wezwał do zachowania spokoju, „o zaniechanie gwałtów, o zażegnanie bratobójczych walk, gdyby do tego
miało dochodzić. Nie ma większej wartości nad życie ludzkie”. Wystąpienie czołowego
przedstawiciela kościoła w Polsce nie oznaczało akceptacji stanu wojennego, wskazywało natomiast na dążenie do ukazania powagi sytuacji, w której władze nie zawahają się
przed użyciem środków mogących przynieść ofiary w ludziach. Tym samym kościół
dawał świadectwo zrozumienia determinacji obu zaangażowanych w konflikt stron oraz
tragedii, jaka mogła być skutkiem przeciwstawienia się przemocy. Względy ewangeliczne
oraz świadomość konsekwencji zastosowania siły, a także pamięć filozofii „długiego trwa-
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„Trybuna Ludu” z 8 stycznia 1982.
Tam¿e, 5 i 12 marca 1982.
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nia” (interes kościoła i wiary) motywowały kościół do wyrażenia reakcji wobec stanu
wojennego w sposób, który mógł skłaniać adwersarzy – wobec których chciał on odgrywać rolę arbitra – do wyciągania odmiennych wniosków12.
Dla doraźnych celów politycznych władzy, największą wartość miało wezwanie społeczeństwa do zachowania spokoju i rozwagi. Mając w pamięci wysiłki koncyliacyjne
wyższego duchowieństwa polskiego, a także jego ambicje odgrywania roli arbitra oraz
troskę kościoła o zachowania w nie uszczuplonym stanie swej pozycji i wpływów – przeciwnie, dążącego do ich poszerzenia oraz wzmocnienia „rządu dusz” – władze mniemały,
że kościół co najmniej powstrzyma się od frontalnych ataków na decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Oczekiwały ponadto, że różnice co kwestii zasadniczych – długofalowych jego celów – ulegną w przyszłości złagodzeniu, a kościół – jak wyrażano nadzieję
– pomny uwarunkowań swej sytuacji i roli, ujawni zrozumienie dla motywów, którymi
kierowali się jego autorzy.
Kościół katolicki wykorzystując swą szczególną pozycję, okazał się jedyną zorganizowaną siłą, zdolną wyrazić sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji. Znalazło to odzwierciedlenie w stanowisku wyrażonym przez Radę Główną Episkopatu Polski 15 grudnia 1981 roku,
w którym inaczej niż w homilii prymasa zostały rozłożone akcenty polityczne. Dostrzegając ograniczenie „praw obywatelskich”, apelowano „o zachowanie spokoju i wyciszenie
namiętności”. Oczekiwano jednak, że „Naród (...) nie rezygnując z podstawowych praw
i osiągnięć całego społeczeństwa (...) nie cofnie się i cofnąć się nie może z odnowy demokratycznej, jaka rozpoczęła się w Ojczyźnie”. To ogólne przesłanie zawierało wyraźny
protest, skonkretyzowany poprzez żądanie uwolnienia internowanych. Rada Główna
Episkopatu Polski domagała się przywrócenia związkom zawodowym, „zwłaszcza Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, zgodnego ze statutem działania. Z tym łączy się
umożliwienie swobodnego działania przewodniczącemu i prezydium związku. Związek
„Solidarność” broniący praw ludzi pracy jest konieczny do przywrócenia równowagi
życia społecznego”13.
Komunikat – na skutek interwencji przedstawiciela WRON – nie został ogłoszony
w kościołach, niemniej zawarta w nim linia została przez Episkopat w przyszłości utrzymana. Zyskała ona wsparcie ze strony Jana Pawła II, który zwrócił się 17 grudnia 1981
roku do Wojciecha Jaruzelskiego z apelem o zaprzestanie stanu wojennego. 12 stycznia
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„Myœla³em wówczas – powie po latach kardyna³ Józef Glemp – ¿e stan wojenny jest
czymœ przejœciowym (...) Wiedzia³em te¿, ¿e „Solidarnoœæ”, która wówczas poczyna³a
sobie œmia³o, by³a nieprzygotowana do rz¹dzenia krajem. Mia³em spore w¹tpliwoœci,
czy przynajmniej te osoby, które zna³em, s¹ na tyle sprawne, na tyle przygotowane, aby
ponieœæ odpowiedzialnoœæ za kierowanie pañstwem (...) Na Polskê mog³yby spaœæ jeszcze gorsze nieszczêœcia. „Solidarnoœæ” by³a fasad¹ patriotyzmu i religijnoœci (...) moje
wewnêtrzne rozeznanie „Solidarnoœci” mówi³o, ¿e jest tam du¿o ludzi „nas³anych”
z lewicy. Autentycznie ba³em siê, ¿e to nie jest formacja przygotowana do przejêcia w³adzy.
Zreszt¹, o ile mog³em przed tym ostrzega³em. W¹tpliwoœci nie negowa³y jednak pe³nego uznania dla idei „Solidarnoœci”. J. Glemp, Polityk powinien mieæ wychowanie klasztorne,
Wywiad dla „Rzeczypospolitej” z 24–26 grudnia 2001.
G. G. Mérétik, Noc genera³a, Warszawa 1989, s. 219.

1982 roku papież otrzymał list, który zawierał odpowiedź dotyczącą postulatów Watykanu. Stanowisko władz polskich nie odbiegało – jak można mniemać – od tonu wyrażonego
przez Jaruzelskiego na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia 1982 roku. Przypomniał, że rząd
stworzył korzystne warunki dla spełniania przez kościół „duszpasterskiego posłannictwa”.
Kościół nie rezygnował z wywierania na władzę nacisku kanałami niejawnymi (od 19
do 20 grudnia w Polsce przebywał wysłannik papieża arcybiskup Luigi Poggi). 28 grudnia
prymas Polski wystosował do przewodniczącego WRON pisemny protest w sprawie
dyskryminacji członków „Solidarności”. Podjął działania mieszczące się w jego możliwościach. Zainicjował akcję niesienia pomocy represjonowanym; w większości pod jego
właśnie opieką powstawały punkty pomocy charytatywnej, pomocy medycznej, konsultacji prawnej, informacji o losie aresztowanych czy internowanych. Kościoły stały się
miejscem zapewniającym możliwości utrzymywania zbiorowej i indywidualnej więzi intymnej, bo wymykającej się spod bezpośredniej kontroli cenzury oraz służb policyjnych,
jakkolwiek nadal inwigilowanym. Organizacyjnym zwieńczeniem dotychczasowych inicjatyw było powołanie 17 grudnia Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności
i ich Rodzinom. Komitetowi przewodniczył biskup Władysław Miziołek. W jego pracach
uczestniczyli prawnicy, lekarze, ludzie kultury i nauki14.
Cele przeświecające wprowadzeniu stanu wojennego zostały w istotnej mierze osiągnięte. W „Solidarności” spodziewano się tego, iż władze zastosują środki nadzwyczajne,
jednakże związek nie był przygotowany do sprostania nowej sytuacji. Miały one charakter
kompleksowy, dotknęły bowiem wszelkich możliwych obszarów aktywności indywidualnej i zbiorowej. Został wyeliminowany strajk, w tym zwłaszcza okupacyjny. Organizacja –
związki zawodowe, niezależne od ośrodków dyspozycji politycznej – zawieszona, w rzeczywistości likwidowana nie zapewniała ani ochrony, ani nie pozwalała na zjednoczenie
oporu. Ośrodki przywódcze, rozbite personalnie i organizacyjnie uległy dezintegracji, podejmując działania konspiracyjne, do czego nie były przygotowane. Izolacja, będąca skutkiem zerwania łączności oraz ograniczeń w przemieszczaniu się po kraju tworzyła bariery
dla przejawiania aktywności15.
Wystąpienia, manifestujące sprzeciw, ukazywały niezdolność do przekraczania dotychczasowych form i sposobów ekspresji. Były to akcje żywiołowe, odizolowane i nieskoordynowane, o znamionach demonstracji moralno-etycznej, w których można doszukać
się dążeń do powtórzenia scenariuszy z przeszłości. 13 grudnia do kilkakrotnych starć
demonstrantów ze Zmotoryzowanymi Oddziałami Milicji Obywatelskiej doszło pod siedzibą Zarządu Regionu „Mazowsze” w Warszawie. Z kolei w Stoczni im. Lenina w Gdańsku,
14

15

Kwesti¹ otwart¹ pozostaje na ile zapowiedŸ Ministerstwa Pracy, P³ac i Spraw Socjalnych o przygotowywaniu zasad udzielania pomocy rodzinom osób internowanych by³a
konkurencyjn¹ wobec inicjatywy koœcielnej. Przewidywano, ¿e ,,po podjêciu stosownych decyzji” bêdzie udzielana pomoc finansowa, niezbêdna „dla normalnego poziomu
¿ycia rodzin tych osób”. „Trybuna Ludu” z 17 grudnia 1981.
Na tym tle wyj¹tkowym – ale przez to potwierdzaj¹cym nieprzygotowanie zwi¹zku do
innych ni¿ jawne dzia³añ – okaza³o siê pobranie z banku 3 grudnia 1981 roku przez upe³nomocnionego przedstawiciela Zarz¹du Regionu „Solidarnoœci” Dolnego Œl¹ska Józefa
Piniora kwoty 80 mln z³, wykorzystywanej nastêpnie w dzia³alnoœci konspiracyjnej.
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kolebce „Solidarności”, podjęto próbę proklamowania ogólnopolskiego strajku powszechnego, zawiązując 14 grudnia Krajowy Komitet Strajkowy (przewodniczący Mirosław
Krupiński), który wystosował apel do stoczniowców i żołnierzy. W Gdańsku doszło do
starć ulicznych, w rezultacie których jedna osoba zginęła a 196 osób zostało rannych. 13 XII
w Stoczni im. A.Warskiego w Szczecinie powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który proklamował strajk generalny na terenie województwa szczecińskiego. Strajki
i akcje protestacyjne objęły – poczynając od 14 grudnia – wiele dużych zakładów, a także
pomniejszych instytucji. Likwidacja strajków odbywała się często w efekcie wkroczenia
ZOMO, nierzadko wspieranych przez czołgi (np.,,PAFAWAG”, Stocznia im. Lenina w Gdańsku, Huta im Lenina, Stocznia im. A.Warskiego w Szczecinie, WSK w Świdniku, Huta
„Katowice”).
Największe nasilenie akcje strajkowe osiągnęły na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu
Dąbrowskim, charakteryzując się wyjątkową determinacją oraz nieskłonnością do ulegania perswazjom i naciskom przedstawicieli wojska i milicji. Odpowiedzią były próby zastraszania oraz bezpośrednie środki przemocy. W regionie tym kontakty – z natury struktury
i powiązań materialno-personalnych – mimo telekomunikacyjnych i transportowych ograniczeń, nie uległy tak drastycznym – jak w pozostałych częściach Polski – zakłóceniom.
Natomiast nastroje sprzeciwu – nierzadko przyjmującego formy gwałtowne i żywiołowe –
ulegały wyjątkowemu wzmocnieniu w efekcie wiadomości wskazujących na brutalność
interwencji sił porządkowych, skłaniając protestujących do przejawiania szczególnie drastycznych form ekspresji i podejmowania oporu o wyjątkowej intensywności.
W dniu ogłoszenia stanu wojennego strajk zorganizowano w kopalni,,Wujek” w Katowicach, gdzie zebrało się ok. 3 tysięcy ludzi zdecydowanych i przygotowanych (styliska
kilofów, śruby, łańcuchy, piki, siekiery) na odparcie – po fiasku rozmów prowadzonych
przez komisarza wojskowego – oddziałów pacyfikacyjnych. Główny ciężar przeprowadzenia akcji spoczął na jednostce ZOMO; wojsko udostępniło czołgi. Dwukrotny szturm
przeprowadzony 16 grudnia przyniósł rozstrzygnięcie...W rezultacie użycia broni palnej
zginęło 6 górników, 2 zmarło w szpitalu, 49 zostało rannych, w tym 4 ciężko; obrażenia
odniosło 41 funkcjonariuszy ZOMO16.
Niemniej dramatycznie, jakkolwiek bez ofiar śmiertelnych, przebiegały strajki w dwóch
sąsiadujących kopalniach w Tychach – ,,Ziemowit” (ok. 10 tys. zatrudnionych) i ,,Piast”
(8 tys.). Strajk rozpoczął się 14 grudnia, polegał przede wszystkim na pozostawaniu pod
ziemią części załogi. Nie można wykluczyć, iż determinacja oraz zdecydowanie najbardziej radykalnych uczestników, dążących do przedłużenia strajku okupacyjnego, łączyła
się z wywieraniem zbiorowej presji; demonstracja woli przetrwania za cenę życia, groźba
wysadzenia kopalń w przypadku interwencji. Do strajkujących kierowano apele o opuszczenie kopalni – w obliczu zagrożeń bytu ich rodzin i zbliżających się świąt Bożego Naro-
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W sumie, poza ofiarami œmiertelnymi w kopalni,,Wujek”, w pocz¹tkach stanu wojennego
œmieræ ponios³a jeszcze jedna osoba – w trakcie rozpraszania demonstracji w Gdañsku –
rannych zosta³o 245 osób, z których 43 hospitalizowano; rannych 222 funkcjonariuszy
s³u¿b porz¹dkowych, z których 35 by³o hospitalizowanych „Trybuna Ludu” z 8 stycznia
1982 r.

dzenia – zapewniając ich, że „nikt zmuszony do bojkotu pracy nie będzie ukarany”17.
Determinacja strajkujących słabła, ich szeregi ulegały wykruszeniu. 22 grudnia 1074 górników „Ziemowita” postanowiło przerwać protest. Tydzień dłużej strajkowali górnicy
„Piasta”; 21 grudnia pod ziemią przebywało 1742 górników. Ostatecznie i oni, m.in. z braku
żywności, postanowili 28 grudnia wyjechać na powierzchnię. Tym samym dobiegły końca strajki, w których u progu stanu wojennego protestowano wobec jego rygorów, a przede
wszystkim likwidacji „Solidarności”.
Analiza zastosowanych przez władzę środków wobec protestujących górników nie
pozwala ich uznać za przejaw działań przypadkowych. Zmierzały one do zastraszenia
i upokorzenia; stawką była utrata pracy oraz środków do życia i ewentualnie – jak można
mniemać – „wilczy bilet”, uniemożliwiający podjęcie pracy w nowym miejscu. Wydaje
się, iż – wskutek nagłośnienia – zastosowanie tych działań, bez względu na sankcje karne18,
miało odegrać niejako funkcje instruktażowe. Górnicy opuszczający na zakończenie strajku
podziemia kopalni „Piast”, „którzy nie organizowali strajku i nie terroryzowali innych nie
poniosą sankcji karnych i mają zapewniony powrót do domu”. Zostali oni zwolnieni
z pracy, zaś ich ponowne zatrudnienie, o które mieli „prosić” pisemnie, uzależniano od
decyzji kierownictwa zakładu. Notabene to niejako „wzorcowe” podanie zawierało oświadczenie o tym, że udział w strajku wynikał z niewiedzy oraz z nacisku „nieznanych” osób19.
Przebieg procesów sądowych, wytoczonych organizatorom strajków grudniowych
oraz orzekanych kar skłania do lokowania ich w socjotechnice „oczyszczania”, zmierzającej do „normalizacji i stabilizacji”. „Im szybciej stracą grunt pod nogami niepoczytalni
agitatorzy złej sprawy, organizatorzy spiskowych poczynań, tym szybciej wróci pełny
spokój i ład, nastąpi normalizacja” – oświadczył w „Posłaniu...” 24 grudnia 1981 r. przewodniczący WRON, niedwuznacznie zachęcając do zaostrzenia kursu wobec winnych
„anarchii”. Kary, które spotkały organizatorów strajków przypadających na początek stanu wojennego charakteryzowały się wyjątkową dolegliwością (kary pozbawienia wolności do 7 lat oraz dodatkowo utrata praw publicznych do lat 4)20. Ostrość orzekanych kar
była zależna od szeregu czynników określających wagę wystąpień protestacyjnych: usytuowanie przedsiębiorstwa, funkcja spełniana przez obwinionych, efekty akcji strajkowej
etc. Podstawowym czynnikiem, przesądzającym o zastosowaniu sankcji karnych było
podjęcie jakichkolwiek działań, które zawierały sprzeciw wobec porządku stanu wojennego.
Często stosownym zabiegiem było przeplatanie informacji o aresztowaniach, wszczętych śledztwach oraz orzekanych przez sądy karach w stosunku do osób, których oskarżano na podstawie paragrafów „politycznych”, z wiadomościami o osobach winnych
przestępstw pospolitych: kradzieży, spekulacji, rozbojów, napadów. Analiza sposobu przekazywania informacji, struktury tekstów prasowych skłania do wniosku, iż było to działanie
17
18

19
20

Tam¿e, 21 grudnia 1981.
Spoœród 11 organizatorów strajku w „Ziemowicie” w dniach od 15 do 24 grudnia s¹d
wojskowy skaza³ 9 na kary od 3 do 7 lat pozbawienia wolnoœci oraz dodatkowo na karê
pozbawienia praw publicznych od 2 do 4 lat. „Trybuna Ludu” z 5 lutego 1982.
Dramatyczne dni prostych ludzi. Tam¿e, 30 grudnia 1981.
Tam¿e, z 30, 31 grudnia 1981 oraz 4 stycznia, 24 lutego, 5 marca, 26 kwietnia, 5 sierpnia 1982.

101

celowe. Miało to wytworzyć u odbiorcy – oczekującego spokoju, porządku i elementarnego bezpieczeństwa – że czyny uznane za przestępstwa polityczne nie pozwalają na osiągnięcie tego stanu. Celem było skompromitowanie działań opozycyjnych i odizolowanie
od społeczeństwa osób je podejmujących.
Wachlarz środków stosowanych wobec „niepokornych” czy ludzi związanych z opozycją był szeroki. Tak więc obok aresztowania, zatrzymania czy internowania nie rezygnowano z presji natury socjalno-bytowej. 17 grudnia poczęto przeprowadzać rozmowy
„weryfikacyjne”, które objęły pracowników wszystkich sektorów państwowych, w tym
szczególnie prasy, radia i telewizji, po których wiele osób znanych z postawy, działań czy
poglądów kontestacyjnych było zmuszanych do podpisania deklaracji lojalności lub –
w przypadku odmowy – zwalnianych. Wobec tego sposobu uzyskiwania posłuszeństwa
bezskutecznie protestował kościół katolicki. 17 grudnia 1981 roku szef RM skierował
do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewódzkich pismo, w którym nakazywano zwolnienie z pracy tych osób, które nie wystąpią z „Solidarności”. Natomiast
12 stycznia 1982 r. minister pracy wyjaśniał, że zawieszenie działalności związków zawodowych oznacza niestosowanie przepisów o ochronie przed zwolnieniem z pracy członków pełniących funkcje związkowe.
Adresatem działań „oczyszczających” byli głównie robotnicy i inteligencja. Jakkolwiek
nie pomijano chłopów, u których zabiegano o przychylność i zrozumienie dla zastosowanych środków, odwołując się do ich tęsknot za stabilizacją i porządkiem, do chłopskiego
patriotyzmu i honoru, jednocześnie przypominając o instrumentach, jakimi dysponuje
państwo („Nie chcemy sięgać do obowiązkowych kontyngentów”)21. Najogólniej wieś
zachowała spokój, nie angażując się w „wojenny” spór.
Nierzadko wysiłki zmierzające do rozbicia solidarności zrodzonej w okresie „sierpniowej” rewolucji okazywały się nieskuteczne. Organizacje intelektualistów, twórców kultury i sztuki oraz pracowników nauki zostały – jak wszystkie stowarzyszenia – zawieszone.
Władze stanu wojennego, mając w pamięci problemy stwarzane w okresie posierpniowym, podjęły wiele działań pacyfikacyjnych. Nie przyniosły efektów próby skorumpowania czołowych twórców. Dezintegracja dotknęła ludzi teatru i filmu; wielu bojkotowało
telewizję i teatr. W pierwszym dniu stanu wojennego został przerwany Kongres Kultury
Polskiej, na którym – jak przewidywano – mogło dojść do oprotestowania polityki władz.
15 grudnia została rozwiązana Konferencja Rektorów Szkół Wyższych, „pretendująca do
przejęcia niektórych prerogatyw państwa”. 18 grudnia rozwiązano Niezależne Zrzeszenie
Studentów; zarzut – „systematyczne” naruszania Konstytucji i innych przepisów prawnych22.
Władze zabiegały o przychylność środowisk opiniotwórczych, oczekując poparcia, a co
najmniej zrozumienia dla wprowadzeniu stanu wojennego. 23 grudnia odbyło się spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z 69-osobową grupą uczonych, wśród których zabrakło
przedstawicieli opozycji. Obecność Aleksandra Gieysztora (prezes PAN) wskazywała na
zamiar nawiązania dialogu. Uczeni zachowali powściągliwość wobec apelu szefa WRON,
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Do rolników polskich. (Odezwa) WRON, 20 grudnia 1981. Tam¿e, 21 grudnia 1981.
Tam¿e, 16 grudnia 1981 oraz 6 stycznia 1982.

by włączyli się do „działań na rzecz ratowania ojczyzny, umacniania państwa oraz budowania pomostu społecznego patriotycznego porozumienia” na warunkach organizatora spotkania23.
W obszarze psychologii społecznej i politycznej sytuowały się działania zmierzające
z jednej strony do uspokojenia nastrojów i uzmysłowienia bezsensu kontynuowania „posierpniowej” walki. Z drugiej zaś do zdezintegrowania, wewnętrznego poróżnienia środowiska związanego z „Solidarnością”, a także wykazania miałkości dążeń jej przywódców,
niskich motywów, zależności od ośrodków obcych interesom państwa i narodu polskiego. Tej argumentacji uległo śladowe grono znanych działaczy związkowych, ogłaszając
deklaracje poparcia. Trudno nie interpretować tych oświadczeń – częściowo legitymizujących władze – jako efektu psychicznej presji wywieranej na zainteresowanych, jakkolwiek nie można wykluczyć przypadków szczerego wyrażania osobistych niepokojów
czy przekonań. Za typowe w treści i formie wypadnie uznać oświadczenie, wielokroć
upowszechniane, zapewne ze względu na funkcję autora – Zdzisława Rozwalaka (przewodniczącego Zarządu Regionu „Solidarności” Wielkopolski): „Oświadczam, że jestem
lojalnym obywatelem PRL. Opowiadam się zdecydowanie za ustrojem socjalistycznym
określonym w Konstytucji. Popieram aktualny porządek prawny określony dekretem
proklamowanym przez WRON. Zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jako były
przewodniczący NSZZ „Solidarność” Wielkopolska zdecydowanie oświadczam, że odcinam się od wszystkich sił, które działały w tym związku przeciwko władzy. Jestem
także przeciwny tworzeniu wszelkich partii i organizacji, które naruszają socjalistyczny
charakter kraju. Nie jestem przeciwny PZPR i w pełni godzę się z potrzebą i koniecznością jej kierowniczej roli w socjalistycznej Polsce”24. Z kolei Jarosław Sienkiewicz (b. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w kopalni,,Manifest Lipcowy”
z sierpnia 1980 r., sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego), podtrzymując tezy listu
otwartego ogłoszonego w styczniu 1981 r., w którym poddał krytyce opanowanie związku
przez „politykierów”, co miało spowodować zatracanie przez kierownictwo regionu „robotniczego” charakteru, zaakceptował stan wojenny. Dostrzegł w nim ratunek ,,przed
wojną domową, do której dążyli jego przywódcy”25.
W propagandzie starano się wywoływać wrażenie, iż pogląd autorów stanu wojennego na temat działalności związkowej był podzielany przez rzesze członków „Solidarności”,
przeciwnych przeradzaniu się związku w partię polityczną o nastawieniu antysocjalistycznym, prącej do konfrontacji z władzą i dążącej do jej zdobycia. Mieli też oni podzielać
oskarżenia o opanowanie związku przez wrogów socjalizmu, którzy kierowali się wła-
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Gen. armii W. Jaruzelski spotka³ siê z przedstawicielami œrodowisk naukowych. „Trybuna Ludu” z 24–27 grudnia 1981. M. F. Rakowski, Oczyœciæ przedpole, Tam¿e, 5 stycznia
1982.
Oœwiadczenia dzia³aczy „Solidarnoœci”. Tam¿e, 17 grudnia 1981. J. Holzer i K. Leski
(„Solidarnoœæ” w podziemiu, £ódŸ 1990, s. 25) wi¹¿¹ deklaracjê Z. Rozwalaka z rozmowami
prowadzonymi przez w³adze z L. Wa³ês¹ na temat ewentualnego reaktywowania „Solidarnoœci”.
„Trybuna Ludu” z 27 grudnia 1982.
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snymi egoistycznymi interesami, „obcymi” wobec dążeń klasy robotniczej i narodu polskiego, powiązanych agenturalnie z mocodawcami z zagranicy26.
Władze starały się wykorzystywać sygnały, świadczące o zrozumieniu intencji autorów stanu wojennego. Miały one różną wartość, jednak były skwapliwie wykorzystywane i nagłaśniane. Deklaracje środowisk czy organizacji społecznych pokazywały, że władze
cieszą się poparciem i uznaniem. Już w pierwszych dniach stanu wojennego poczęły się
pojawiać na łamach „Trybuny Ludu” oświadczenia organizacji – których rygor zawieszenia nie obowiązywał (ZBoWID, ZG LOK, ZK ZMW, NOT, ZG TKKŚ) – akceptujących
„motywy, leżące u podstaw decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego”, uznających go
„za jedyny skuteczny sposób uratowania kraju przed katastrofą”.
Negacja stanu wojennego, której oczekiwali działacze „Solidarności” oraz kręgi opozycyjne, nie była powszechna. Większość społeczeństwa polskiego, zaszokowana nową
rzeczywistością powstrzymała się od wyrazistych reakcji, zasilając „milczącą większość”.
Takie postawy i zachowania mieściły się w scenariuszu stanu wojennego. Miały potwierdzać dążenia do spokoju, stabilizacji i „normalizacji”. Najbardziej pożądanymi dla władz
były przejawy konkretnych działań podejmowanych w środowisku pracy i zamieszkania,
zwłaszcza takich, które mogły być przedstawiane jako autentyczne, wyrastające z rzeczywistych potrzeb obywatelskich (np. robotnicze patrole, rodzaj milicji robotniczej z biało-czerwonymi opaskami z napisem „PRL”, formowane ochotniczo spośród pracowników
największych zakładów przemysłowych Warszawy, aktywistów PZPR)27.
Duże nadzieje łączono z Obywatelskimi Komitetami Ocalenia Narodowego. Przedstawiano je jako efekt „spontanicznych” inicjatyw obywateli,,,zatroskanych” o dobro Polski,
których połączyła ,,gotowość podjęcia zwiększonych zadań w pracy i służbie dla kraju,
w tym szczególnie trudnym momencie”. Nie ukrywano satysfakcji ze zbieganie się inicjatyw powoływania OKON-ów z intencjami autorów stanu wojennego. W rzeczywistości
organizowanie OKON-ów było pozbawione spontaniczności; działo się to z inspiracji
oraz przy udziale wojskowych, członków PZPR, a także – o ile to było możliwe – członków ZSL i SD oraz,,koncesjonowanych” organizacji społecznych (ZSMP, ZHP, Ligi Kobiet Polskich), komitetów osiedlowych przykładem powołany 23 grudnia 1981 r. OKON
Poznań-Jeżyce).
Geneza ruchu wiązała się z decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego. Był sterowany
z zewnątrz, nie był reprezentatywny dla społeczeństwa, ciążył na nim brak koncepcji programowej. Stanowił wszakże próbę oddolnego urzeczywistniania idei ,,frontu porozumienia narodowego” w wersji, którą sformułował Wojciech Jaruzelski jesienią 1981 r. Nierzadko
26
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Tam¿e, 31 grudnia 1981. Tam¿e, z drugiej po³owy grudnia 1981 oraz pocz¹tku 1982. Ton
krytyczny wobec przekraczania przez „Solidarnoœæ” ram dzia³alnoœci zwi¹zkowej przebija³ tak¿e w stwierdzeniach Marka Brunne (b. rzecznik prasowy NSZZ ,,Solidarnoœæ”),
który jednak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zachowa³ powœci¹gliwoœæ w deklaracjach wspieraj¹cych decyzjê o wprowadzeniu stanu wojennego, wskazuj¹c na wywo³anie przezeñ ,,szoku”. Tam¿e, 7 stycznia 1982.
Przed wprowadzeniem stanu wojennego czêœæ aktywistów partyjnych zosta³a uzbrojona
w broñ krótk¹. Por. M. Orzechowski, Myœla³em: co ja tu robiê, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 8–9 grudnia 2001.

wypełniał lukę powstałą wskutek zawieszenia organizacji społecznych i zawodowych –
przede wszystkim związków zawodowych – inicjując działania w sferze socjalno-bytowej,
sygnalizując nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji państwowej etc.
Działalność Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego,
na skutek wprowadzenia praw i rygorów ,,wojennych” uległa sparaliżowaniu (odwołanie
zebrań, posiedzeń i narad), chociaż nie dotyczyła ich decyzja o zawieszeniu. Wyrażenie
odmiennego stanowiska niż sugerowały oczekiwania władz wojskowych stało się niemożliwe. Jednak najskuteczniejszym okazał się mechanizm wyuczonego przyzwolenia
na system, w ramach którego odnajdywały one dla siebie miejsce. Efektywną okazywała
się lekcja, jaką władze zastosowały wobec Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskiego Związku Katolicko-Społeczengo, a zwłaszcza Stowarzyszenia PAX, które
miały swoich przedstawicieli w Sejmie. Ich status był szczególny – quasi-partie polityczne.
Warunkiem dopuszczenia PAX do działalności stał się akt ,,skruchy”, zawierający krytykę i odrzucenie koncepcji ,,wielkiej koalicji (...) podważającej konstytucyjny system PRL
i przewodnią rolę PZPR” oraz zmiany w jego władzach (m.in. zdymisjonowanie dotychczasowego przewodniczącego)28.
W tym kontekście zasługuje na rozważenie brak w dokumentach odniesień do Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przewodniczący WRON, inaugurując stan wojenny, w sposób powściągliwy nawiązał do PZPR. Wyraził on przekonanie, że ,,mimo popełnionych
błędów i gorzkich porażek (...) partia w procesie historycznym jest nadal siłą aktywną
i twórczą”. Akcent został położony na jej ,,ludziach (...) prawych, skromnych i odważnych
(...) którzy w każdym środowisku zasłużą na miano bojowników o sprawiedliwość społeczną, o dobro kraju. To przede wszystkim rozstrzygnie o autorytecie partii w społeczeństwie”.
Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego została podjęta poza partią, jeśli postrzegać
ją jako zbiorowość zorganizowaną, zjednoczoną ideologią, która kolektywnie uczestniczy
w procesie decyzyjnym. Decydujący w tym udział miało ścisłe kierownictwo partii i państwa (w tym armii), zintegrowane dodatkowo unią personalną. Jeśli uwzględnić dorobek
IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (lipiec 1981) oraz pogwałcenie nowego statutu rygorami stanu wojennego (w tym „Instrukcją kierowania partią w warunkach ogłoszenia
stanu zagrożenia bezpieczeństwa kraju”, przyjętą przez Biuro Polityczne KC PZPR 10 grudnia 198129), to stan wojenny był skierowany także przeciwko partii podlegającej przeobrażeniom, ograniczał bowiem jej demokrację. Zepchnięcie partii na margines stanowiło
potwierdzenie pesymistycznej oceny stanu oraz zdolności mobilizacyjnych i politycznoperswazyjnych poważnie już zdezintegrowanej partii rządzącej. Starano się ukryć skalę
„topnienia” organizacji, niejednokrotnie demonstracyjnego zwracania legitymacji; postępował także proces „oczyszczania” partii. W tej sytuacji zrozumiałe wydaje się dążenie do
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Z. Komender, przewodnicz¹cym Stowarzyszenia PAX. ,,Trybuna Ludu” z 25 stycznia
1982.
Instrukcja BP KC PZPR zosta³a odwo³ana wraz ze zniesieniem stanu wojennego. ,,Polityka” z 20 sierpnia 1983 r.
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nie eksponowania jej roli. Mogło to także wskazywać na nie do końca rozstrzygnięty problem jej przyszłości30.
Władze polskie z uwagą obserwowały reakcje świata na dokonany w Polsce przewrót. Początkowe zaskoczenie Zachodu, ale też przypadki zrozumienia, rychło zastąpił
dystans, a następnie niechęć i wrogość. Przede wszystkim to ostatnie nastawienie przejawiały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które – decyzją prezydenta Ronalda Reagana – wprowadziły z dniem 23 grudnia sankcje ekonomiczne wobec Polski. Szczególnej
wymowy nabierało poparcie udzielone przez wschodniego sąsiada. Kierownictwo radzieckie rychło wyraziło, za pośrednictwem agencji TASS („Trybuna Ludu” z 15 grudnia
1981), uznanie dla kroków zmierzających do „wyjścia Polski ze stanu kryzysu”, obrony
„porządku prawnego”, przywrócenia „porządku społecznego”, dostrzegając we wprowadzeniu stanu wojennego – „zgodnie z postanowieniami Konstytucji (...) wydarzenie
wielkiej wagi”. Nie omieszkano przy tym odrzucić zarzutów o zewnętrzne źródła interwencji wojska. „Wszystkie te kroki, podjęte w Polsce są, oczywiście, jej sprawą wewnętrzną. Innej interpretacji tych wydarzeń, do jakiej uciekają się niektóre koła na Zachodzie, nie
można oceniać inaczej niż jako próbę ingerowania w sprawy będące w kompetencjach
samych tylko Polaków”. Z zadowoleniem powitano zapowiedź szefa WRON, „że sojusz
polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskich interesów państwowych,
gwarancją nienaruszalności granic Polski”.
Podobny ton można odnaleźć w liście Wojciecha Jaruzelskiego (jako I sekretarza KC
PZPR i Prezesa RM) oraz Henryka Jabłońskiego (przewodniczącego Rady Państwa) do
Leonida Breżniewa (sekretarza generalnego KC KPZR i przewodniczącego Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR) z okazji jego 75. urodzin, opublikowanym w „Trybunie Ludu” r.
(19–20 grudnia 1981). Podnosząc wartość przyjaźni polsko-radzieckiej (społeczeństwo
polskie „w ciężkich chwilach może zawsze liczyć na swych radzieckich przyjaciół”), zapewniano o niezłomności pozostawania na gruncie „socjalizmu, niepodległości i suwerenności państwa polskiego”.

3. Pacyfikacja i legislacja; droga do „ładu i porządku”
(styczeń – grudzień 1982)
Władze usiłowały przedstawić stan wojenny jako nieodzowne katharsis, przez które
musi przejść naród, by możliwe były reformatorskie przeobrażenia. Na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia 1982 r. Wojciech Jaruzelski zapowiadał, że restrykcje stanu „W” będą
„sukcesywnie łagodzone, bądź całkowicie znoszone”. Natomiast dłuższe utrzymanie jego
rygorów przewidywał w odniesieniu do gospodarki: dla „jej uzdrowienia i uregulowania,
a także do zwalczania przestępczości i zakłócenia społecznej dyscypliny”. Nad zapowiedzią znoszenia rygorów stanu wojennego ciążyła wizja zagrożeń stwarzanych przez „przeciwników” socjalizmu. „Z wrogiem paktować nie będziemy” – oświadczył Wojciech
Jaruzelski, zapowiadając – że „z ludźmi uczciwymi, lecz błądzącymi, rozchwianymi poro-
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W. Jaruzelski, Stan wojenny..., dz.cyt., s. 417. Por. M. Orzechowski (sekretarz KC PZPR),
Nowe problemy – nowe pytania, Wywiad dla ,,¯o³nierza Wolnoœci” z 21 grudnia 1981.

zumieć się trzeba (...) Nikogo nie będziemy pytać, skąd przychodzi, jeśli przyczyni się
uczciwie do porządkowania i odbudowy wspólnego domu”. Tym samym została określona płaszczyzna kompromisu oraz wskazani jego kontrahenci.
U progu 1982 r. została potwierdzona filozofia stanu wojennego. Nie mogły jej zmienić
głosy osób – dopuszczonych do publicznego wyrażenia opinii w trakcie obrad Sejmu
PRL 26 stycznia 1982 r. – które wysunęły wobec niego różnorodne zastrzeżenia. Uczynił
to poseł Janusz Zabłocki zgłaszając wątpliwości co do strony prawnej dekretów Rady
Państwa oraz krytykując część poczynań władz, które można zakwalifikować nie „inaczej niż rozrachunki za czas odnowy”. Karol Małcużyński (bezpartyjny) zwracał uwagę
na dominujący w propagandzie ton, ukazujący stan wojenny jako „błogosławiony”. Apelował o wrażliwość na los internowanych oraz potępił „działania weryfikacyjne kadr”
w różnych instytucjach oraz wymuszanie podpisywania „deklaracji lojalności (...) moralnie i politycznie szkodliwe”, stanowiących kontynuację „niesławnej «negatywnej selekcji»” 31. Oba wystąpienia wypadnie uznać w rzeczywistości za decorum poselskiej dyskusji.
W jej trakcie wyrażano pełne zrozumienie dla argumentacji uzasadniającej wprowadzenie
stanu wojennego. Znalazło to swoje zwieńczenie w uchwale Sejmu PRL, w której zaaprobowano wszelkie dotychczasowe decyzje związane z jego realizacją, wyrażono uznanie
dla WRON oraz nakazywano: „wielkie dzieło socjalistycznej odnowy musi być i będzie
kontynuowane”.
Deklarowanym przez inicjatorów i wykonawców celem stanu wojennego było stworzenie przestrzeni dla „socjalistycznej odnowy”, co miało się odbywać wraz z łagodzeniem rygorów stanu wojennego. W każdym niemal przypadku wiązano to z „postępującą
normalizacją i stabilizacją”, traktując łagodzenie rygorów lub ich ewentualne przywracanie jako formę nagradzania lub karania za pożądane z punktu widzenia władzy (WRON)
zachowanie społeczeństwa jako całości lub jego grup (miasta, regionu, województwa).
10 stycznia na terenie kraju została uruchomiona łączność telefoniczna (zachowano możliwość jej kontrolowania). 10 lutego uruchomiono „czasowo” międzymiastową łączność
nieautomatyczną. 1 lutego wznowiono sprzedaż benzyny dla posiadaczy samochodów
prywatnych. Na początku lutego złagodzono przepisy dotyczące określonego typu zgromadzeń. Wznowiono wydawanie prasy codziennej i tygodników, zapowiadano przywrócenie funkcjonowania regionalnych rozgłośni radiowych. Z początkiem lutego
poczęły wznawiać zajęcia szkoły wyższe. Na początku marca zapowiadano rozważenie
możliwości sukcesywnego wznawiania działalności stowarzyszeń naukowych, kulturalno-oświatowych, sportowo-turystycznych oraz „plantatorów i hodowców”. 23 kwietnia
urlopowano z internowania tysiąc osób, by 21 lipca zwolnić kobiety. Z dniem 3 maja
zniesiono godzinę milicyjną („w razie konieczności może być przywrócona”32; w Warszawie 4 maja wprowadzona, zniesiona 30 czerwca). Na początku marca 1982 roku minister spraw wewnętrznych przewidywał możliwość przywracania „zaostrzonych rygorów
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„Trybuna Ludu” z 27 stycznia 1982.
„¯ycie Warszawy” z 3 maja 1982; godzinê milicyjn¹ przywrócono w Warszawie, Gdañsku, Krakowie... na skutek demonstracji, do których dochodzi³o w tych oœrodkach.
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w tych rejonach kraju, w których wystąpiłoby zakłócenie spokoju i bezpieczeństwa publicznego”33.
Stan wojenny zawieszał działalność „Solidarności”, w rzeczywistości prowadził do
likwidacji związku. Władze ewentualną zgodę na powrót do legalnego życia obwarowywały warunkami, których spełnienie oznaczało utratę przez związek zawodowy swej
społeczno-politycznej tożsamości. Część działaczy sądziła, że z czasem możliwy będzie
powrót na scenę publiczną, dlatego opowiadała się przeciwko budowie struktur podziemnych i podejmowaniu przez nie walki. Nadzieje te pogrzebał ogłoszony 22 lutego
projekt odbudowy związków zawodowych, w którym Komitet ds. Związków Zawodowych w rzeczywistości zamykał „solidarnościowy” rozdział. Sprzyjała temu dezintegracja ruchu oraz izolowanie jego „historycznych” przywódców, co ograniczało początkowo
podejmowanie jakiejkolwiek działalności czy wspólnych przedsięwzięć. Rozproszone inicjatywy oraz pomysły sprostania rzeczywistości przejawiali przede wszystkim ci, którzy
pozostawali na wolności, m.in. Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski, Zbigniew Romaszewski
oraz przebywający w Białołęce Jacek Kuroń. W różnych ośrodkach pojawiały się próby
stworzenia form zorganizowanego oporu, które sprowadzały się głównie do lokalnego
przetrwania.
Efemerydą okazał się powstały w Gdańsku 13 stycznia 1982 r., i nie wzbudzający
zaufania, Ogólnopolski Komitet Oporu. 22 kwietnia powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna – z udziałem Zbigniewa Bujaka („Mazowsze”), Władysława Frasyniuka („Dolny Śląsk”), Bogdana Lisa (Gdańsk) oraz Władysława Hardka („Małopolska”) – której
funkcję sprowadzono do koordynacji działań regionalnych. Dalszym krokiem konsolidującym działalność związku stało się powołanie przez TKK w Brukseli (1 lipca) Biura
Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” (przewodniczący – Jerzy Milewski), odgrywającego funkcję jej wydziału zagranicznego.
W miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 stycznia 1982 r. doszło do starć
ulicznych we Wrocławiu. W lutym demonstracja odbyła się w Poznaniu, gdzie interweniowały siły porządkowe; zatrzymano 194 (ukarano 162 osoby), czasowo zawieszono działalność teatrów, kin oraz imprezy rozrywkowe. W marcu doszło do demonstracji w Gdańsku,
Warszawie, Wrocławiu i Kaliszu34; w maju do zamieszek – w Warszawie, Gdańsku, Nowej
Hucie oraz – do najostrzejszych – we Wrocławiu. W sumie zatrzymano 638 osoby, z tego
569 za zakłócanie porządku publicznego i 67 – za organizowanie akcji protestacyjnych,
43 – internowano, 50 kierowcom zatrzymano prawa jazdy za używanie sygnałów dźwiękowych i świateł między godz. 12.00 a 12.15, przeciwko 176 sporządzono wnioski do
kolegiów ds. wykroczeń35. W czerwcu do najpoważniejszych starć doszło we Wrocławiu, gdzie trwały one w nocy (użyto gazów łzawiących i armatek wodnych), zatrzymano 120 osób, 23 funkcjonariuszy MO doznało obrażeń, przywrócono godzinę milicyjną
(zawieszono imprezy rozrywkowe, kulturalne i sportowe), w Nowej Hucie (zatrzymano
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C. Kiszczak, Zakres rygorów zale¿y od normalizacji ¿ycia w kraju, Wywiad dla „¯ycia Warszawy” z 1 marca 1982.
Tam¿e, 15 lutego i 16 marca 1982.
Tam¿e, 15–16 maja 1982.

118 osób) oraz w Gdańsku36. W sierpniu do grudniowej daty nawiązywały demonstracje
w Gdańsku, Warszawie oraz w Nowej Hucie i we Wrocławiu. Do gwałtownych starć
doszło także w październiku w Nowej Hucie, w trakcie których zginął postrzelony przez
funkcjonariusza MO Bogdan Włosik; tam zamieszki trwały jeszcze 15 października37.
U źródeł wystąpień 29 stycznia we Wrocławiu oraz 30 stycznia w Gdańsku leżała
podwyżka cen przewidziana na 1 lutego. Miały one szczególnie ostry przebieg w „kolebce” nowego związku, gdzie ogłoszono „dzień Solidarności”; obrażenia odniosło 6 osób
cywilnych oraz 8 funkcjonariuszy sił porządkowych i zatrzymano 205 osób (czego skutkiem
było m.in. przedłużenie godziny milicyjnej, odwołanie imprez rozrywkowych oraz wyłączenie prywatnej łączności telefonicznej)38. Do oryginalnych form protestu sięgnięto
w Świdniku, gdzie od 5 lutego spacerowano w godzinach nadawania przez telewizję głównego dziennika informacyjnego. W odpowiedzi władze przedłużyły godzinę milicyjną, co
spowodowało przesunięcie spacerów na moment nadawania wcześniejszych jego wydań.
Z początkiem maja wiele miast (m.in. Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Lublin,
Toruń, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Świdnik) stało się miejscem gwałtownych starć. Doszło do nich ku zaskoczeniu i wbrew wezwaniom władz podziemnej „Solidarności”, zalecających powstrzymanie się przed manifestacjami. Okazji dostarczyły oficjalne obchody
Święta Pracy oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Biorąc początek u bram kościołów, wyrastały z odmiennej motywacji – w pierwszym przypadku, „kontrdemonstracje”, zaś w drugim, próby wydobycia patriotycznych, antyreżimowych treści. Ostrość
zastosowanych środków świadczyła o nieskłonności władz do zaaprobowania jakichkolwiek objawów kontestacji. W obu przypadkach władze demonstrowały dążenie do zawłaszczania wartościami klasowymi i patriotycznymi39. O randze zajść zaświadczało
specjalne posiedzenie WRON (4 maja). Wobec wydarzeń nie pozostał obojętny kościół
katolicki. Prymas Polski ostrzegał przed „zauważalnymi tendencjami wciągania młodzieży do rozgrywek politycznych, bez ujawniania młodzieży, jakie cele stawiają sobie grupy
społeczne inspirujące wystąpienia”40. Nakładanie się różnych form protestu oraz ich zaciętość stawiało „Solidarność” wobec nowych pytań. W obrębie jej podziemnych władz
ścierały się różne koncepcje, już to zaostrzenia walki, już to poszukiwania modus vivendi
z władzami państwowymi. U źródeł tych poszukiwań i sporów leżała bezowocność
dotychczasowych form protestu, ale też możliwość przerodzenia się spontaniczności w żywiołowość, wobec której możliwości kontroli byłyby znacznie ograniczone.
Ważnym sygnałem było śmiertelne postrzelenie 18 lutego w warszawskim tramwaju
funkcjonariusza MO Zdzisława Karosa przez młodych ludzi, którzy uprzednio go rozbroili. Proces poszerzono o dodatkowe wątki – organizacji konspiracyjnej (Związek Zbrojny)
oraz zakulisowego współuczestnictwa księdza Sylwestra Zycha, przedstawianego jako
ojca duchowego działań przestępczych. Proces przeciwko sprawcom zabójstwa władze
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„Trybuna Ludu” oraz ,,¯ycie Warszawy” z 14 czerwca 1982.
„¯ycie Warszawy” z 15 oraz 16–17 paŸdziernika 1982.
„Trybuna Ludu” z 1 lutego 1982.
„Trybuna Ludu” z 5 i 13 maja, ,,¯ycie Warszawy” z 5, 10, 11 i 28 maja 1982.
„¯ycie Warszawy” z 24 maja 1982.
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wykorzystały, by wskazać iż zachętą stał się klimat konfrontacji i walki, za który odpowiedzialnością obarczano „Solidarność”. Jej „przestępcza” działalność miała przygotowywać
grunt do podejmowania aktów terrorystycznych; ją też obciążano odpowiedzialnością
moralną41.
Dla „Solidarności” problem nabierał szerszego wymiaru. Kwestią pozostawało, gdzie
leżą szanse związku. Na pytanie „co dalej?” udzielano w podziemiu różnych odpowiedzi.
Jedna z nich zawierała się w formułowanym w połowie roku wezwaniu do zaprzestania
strajków i demonstracji ulicznych. Druga w powołaniu (w czerwcu przez grupę działaczy
dolnośląskich z Kornelem Morawieckim) organizacji konspiracyjnej pod nazwą „Solidarność Walcząca”, stawiającej sobie za cel wzmaganie walki czynnej. Tymczasowa Komisja
Koordynacyjna ogłosiła 9 lipca oświadczenie, w którym żądała uwolnienia internowanych, amnestii, przywrócenia do pracy zwolnionych, odszkodowania dla ofiar stanu wojennego. Postulaty systemowe dotyczyły legalizacji „Solidarności”, czemu towarzyszyło
zapewnienie o gotowości uzgodnienia kwestii spornych oraz rozważenia mechanizmów,
niwelujących „konieczność strajków”42.
Odpowiedź władz zawierała dwa elementy. Jednym była ogłoszona 20 lipca Deklaracja Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Oznaczało to pozostawienie „Solidarności” na uboczu ważnego dla władz nurtu działań zmierzających do poszerzania ich
bazy społecznej. Drugim było zwolnienie (21 lipca) z internowania wszystkich kobiet.
W odpowiedzi związek ogłosił 31 sierpnia dniem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Władze
podjęły próby przeciwdziałania. W zakładach, w których zaobserwowano przygotowania
do akcji, przeprowadzano rozmowy ostrzegawczo-profilaktyczne, apelowano o zrozumienie i wsparcie działań organów ścigania. Profilaktyka objęła aresztowania i zatrzymania
osób podejrzanych o działalność „przestępczą”. 28 sierpnia aresztowano 27 osób, które
sporządzały lub kolportowały ulotki i inne materiały nawołujące do wystąpień antyreżimowych w dniu 31 sierpnia. Władze, przedstawiając przygotowania do rocznicowej akcji i ją
samą jako przejaw działalności przestępczej, kreowały się na obrońcę ładu i porządku,
spokoju i bezpieczeństwa.
31 sierpnia 1982 r. stał się dniem najgwałtowniejszego, od czasu wprowadzenia stanu
wojennego, starcia. Obie strony były doń przygotowane. Demonstracje rocznicowe objęły przede wszystkim ośrodki, które dotąd przodowały w akcjach „solidarnościowych”:
Warszawę, Trójmiasto, Kraków (Nową Hutę), Szczecin. Dołączyły też nowe lub te, które
wykazywały dotychczas mniejszą aktywność – m.in. Lubin, Katowice, Tczew, Częstochowa, Legnica, Gliwice, Gorzów, Bielsko-Biała. Nierzadko przejawiano wzajemną agresję (użycie kamieni, ławek, butelek z benzyną, desek nabijanych gwoździami, z drugiej –
strony pałek, gazów łzawiących, armatek wodnych). Siły porządkowe (oddziały MO,
41

42

110

„Trybuna Ludu” z 28–29 sierpnia 1982 oraz z 7 wrzeœnia 1982. Z czasem sprawa przesta³a
byæ propagandowo wykorzystywana, zaœ oskar¿eni zostali zakwalifikowani w wiêkszoœci do nie mieszcz¹cych siê w psychicznej normie; odst¹piono od trybu doraŸnego.
Tam¿e, 3 wrzeœnia 1982. Jednak¿e winny spowodowania œmierci milicjanta zosta³ skazany 8 wrzeœnia na karê 25 lat pozbawienia wolnoœci, pozosta³ych 7 oskar¿onych na kary
od 2 lat (z zawieszeniem) do 13 lat pozbawienia wolnoœci.
J. Holzer, K. Leski, „Solidarnoœæ”..., dz.cyt., s. 54.

ZOMO i WP) użyły także broni. We Wrocławiu zginęła jedna osoba, a 7 dalszych zostało
rannych. W Lubiniu na skutek strzałów zginęły 3 osoby (14 rannych). W Gdańsku zginął
22-letni mężczyzna wskutek urazów czaszki. Rannych zostało 219 osób (148 z MO, 6 ze
straży pożarnej, 2 żołnierzy).
Zatrzymano 4050 osób, wśród których dominowała młodzież. Wojskowa Rada Ocalenia
Narodowego uznała za konieczne zademonstrowanie zdecydowania, wzywając 1 września
organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości do zaostrzenia sankcji karnych wobec osób
winnych zajść, zalecając szefom resortów nauki i oświaty ukaranie uczniów i studentów43. 3217 osoby stanęły w trybie przyśpieszonym przed kolegiami do spraw wykroczeń (3023 ukarane aresztem lub grzywną), 126 przed sądami w podobnym trybie, 189
osób „stwarzających zagrożenie dla porządku prawnego” internowano. Kary (3–4 lat
pozbawienia wolności oraz utrata praw publicznych), jakie orzekły sądy wskazywały na
dążenie do podtrzymania tendencji do wyeliminowania wszelkich przejawów oporu. Nierzadko orzekano dodatkową karę grzywny lub nieodpłatnej pracy. W niektórych miastach wprowadzono godzinę milicyjną dla osób poniżej 21 roku życia, zawieszono
automatyczną łączność telefoniczną. Dla władz kłopotliwymi pozostały zgony, spowodowane użyciem broni. Przedstawiano je jako efekt agresji przejawianej przez demonstrujących, wskazując na determinację władz broniących ,,konstytucyjnego” porządku,
jednakże problem przez to nie zanikał. Ostatecznie sprawcy nie zostali ukarani44.
Rocznica porozumień sierpniowych zapisana konfrontacją skłaniała obie strony zaangażowane w konflikt do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. „Solidarność” zamanifestowała swoją aktywność i wolę prowadzenia walki z reżimem, jednakże zamierzone
cele długofalowe – osłabienie władzy, zmiana polityki wobec związku, powstrzymanie
represji i skłonienie jej do ustępstw – okazały się odległe. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna w oświadczeniu 6 września wzywała do ograniczenia wszelkich akcji, domagając się ich uzgadniania z TKK lub władzami regionalnymi. Władze związku dążyły do
integrowania oraz umacniania podziemnych struktur organizacyjnych, co miało służyć
urzeczywistnieniu celów dalekosiężnych.
Rządzący odnajdywali w ostatnich starciach potwierdzenia dla dotychczasowej strategii. Biuro Polityczne KC PZPR stwierdzało 2 września: „Próby zawrócenia naszego kraju
z drogi socjalistycznej odnowy nie powiodą się”45. Przeszkodą pozostawała przede wszystkim „Solidarność”, sprowadzona do podziemia, jednakże nadal groźna potencjałem i zdolnościami mobilizacyjno-organizacyjnymi oraz poparciem społecznym. Z tego punktu
widzenia starcia z przełomu sierpnia i września zdawały się potwierdzać taktykę władz
stanu wojennego. „Solidarność” opanowana przez „ekstremę” – wskutek sięgania po środki konfrontacji – „przegrała z kretesem swe aspiracje do partnerstwa w dialogu. Roz43
44
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„¯ycie Warszawy” z 2 wrzeœnia 1982.
W odniesieniu do wydarzeñ w Lubiniu œledztwo wdro¿ono, jednak¿e ju¿ na wstêpie
ustalono, ¿e „organa porz¹dkowe nie u¿ywa³y broni bezpoœrednio w stosunku do uczestników zamieszek”; we Wroc³awiu sprawcy „nie przekroczyli granic obrony koniecznej” – jak og³aszano we wstêpnej fazie œledztwa. Tam¿e, 4–5 wrzeœnia 1982 oraz ,,Trybuna
Ludu” z 12 kwietnia 1983.
„¯ycie Warszawy” z 3 wrzeœnia 1982.
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mów z inicjatorami zamieszek nie będzie w żadnej sytuacji” – oświadczył 3 września
rzecznik prasowy rządu – dodając, że „dla realizacji porozumienia narodowego zwracamy się do społeczeństwa, do mas członkowskich »Solidarności« bezpośrednio”, albowiem jej „kierownictwo nie skorzystało z ofert władz zapraszających do dialogu”46.
W tej sytuacji za pożądane uznawano ujawnianie się działaczy podziemia, którzy po
złożeniu zobowiązania do nie podejmowania działalności konspiracyjnej byli zwalniani.
W tej socjotechnice mieścił się przypadek Jana Kułaja, przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który po zwolnieniu z internowania w wystąpieniu
28 kwietnia 1982 r. przed kamerami TV wyraził satysfakcję z możliwości „legalnego
wypowiadania swoich poglądów” poprzez udział w pracach Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego; mieszcząc się „w naszym porządku prawnym pragnąłbym (...) pomóc rolnictwu”47. Możliwości wykorzystania podobnych oświadczeń były ograniczone zapewne
niechęcią zainteresowanych do ich składania, po wtóre rangą osób, które mogłyby być
atrakcyjne z punktu widzenia władz.
W tym kontekście deprymujące dla władz były przypadki kontynuowania działalności
związkowej sięgające momentu wprowadzenia stanu wojennego, zwłaszcza te, wokół
których rodziły się konspiracyjne legendy. Powstawały one za sprawą np. Zbigniewa
Bujaka, wielokrotnie umykającego milicyjnym obławom, czy Jana Narożniaka, który podejrzany o „popełnienie kilku różnych przestępstw”, był poszukiwany listem gończym.
Postrzelony w trakcie ucieczki 25 maja 1982 r. i umieszczony w szpitalu, zbiegł, by ukrywać się do 30 września 1983 r., kiedy ujawnił się korzystając z amnestii48. Częścią legendy „solidarnościowej” konspiracji był Władysław Frasyniuk – ukrywający się do czasu
aresztowania 5 października 1982 r. – którego proces rozpoczął się 15 listopada we
Wrocławiu. Sformułowane w akcie procesowym oskarżenia wskazywały na zachowywanie kierunku „wojennych” represji, a także niezmienność prób wykorzystania ich dla
urzeczywistniania celów „wychowawczych”, nie tyle wobec obwinionego, co wobec
społeczeństwa. Proces zakończył się 24 listopada wyrokiem opiewającym na karę 6 lat
pozbawienia wolności. Dominującym elementem postępowania władz wobec czynnych
działaczy podziemia były represje, oparte na prawie „wojennym”. Nierzadko były one
zaostrzane na skutek wniosków prokuratorów wojskowych49.
Prawdą jest, że z czasem (poza przypadkami incydentalnymi – związanymi np. z rocznicowymi demonstracjami) spadała liczba skazań, jakkolwiek nadal ostre kary spotykały
osoby winne działalności wydawniczej, kolporterskiej, ulotkowej. Zamiar częściowego
rozwiązania problemu osób czy ugrupowań opozycyjnych odzwierciedlało stanowisko
rządu ogłoszone 3 marca 1982 r., w myśl którego osoby internowane mogły opuścić
kraj. Z tej możliwości nie skorzystali znani działacze opozycyjni.
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„¯ycie Warszawy” z 4–5 wrzeœnia 1982.
„Trybuna Ludu” z 29 kwietnia 1982.
„Trybuna Ludu” z 28 maja 1982 oraz „¯ycie Warszawy” z 9 czerwca 1982 oraz 1–2 paŸdziernika 1983.
„Trybuna Ludu” z 11 maja 1982. Por. S. Zawadzki, Porz¹dek prawny stanu wojennego, Wywiad
dla ,,Trybuny Ludu” z 26 marca 1982.

W tym kontekście wyraźnie odwetowego charakteru nabierało wytoczenie przeciwko
działaczom KSS-KOR śledztwa. Stało się to na skutek zaleceń WRON, która po demonstracjach 31 sierpnia 1982 r., zażądała od prokuratora generalnego PRL oraz ministra
spraw wewnętrznych podjęcia „kroków zmierzających do szybkiego zakończenia śledztwa prowadzonego przeciwko przywódcom KSS KOR i postawienia ich w stan oskarżenia za popełnione przestępstwa na szkodę państwa i społeczeństwa”50. Na początku
września 1982 r. Jacek Kuroń, Adam Michnik, Jan Lityński oraz Henryk Wujec, po uprzednim zwolnieniu z internowania, zostali aresztowani. Obwiniono ich o podjęcie „przygotowań zmierzających do obalenia przemocą ustroju PRL”. Do tej grupy został także dołączony
Zbigniew Romaszewski, twórca podziemnego radia „Solidarność”, reprezentujący „skrajnie
awanturniczy nurt”, aresztowany z końcem sierpnia 1982 r., a także Jan Józef Lipski oraz
Mirosław Chojecki, za którymi zostały rozesłane listy gończe51. W ten sposób sylwetki
osób zatrzymanych czy poszukiwanych nabierały dodatkowego, przestępczego kolorytu.
Nie wahano się przed oszustwem, graniczącym z farsą. J. J. Lipski został zwolniony
z aresztu z końcem maja 1982 r. celem poddania się leczeniu za granicą (w akcie „humanizmu” uchylono areszt i wydano paszport). 16 września – po dobrowolnym powrocie
z zagranicy – został aresztowany pod zarzutem, że „w porozumieniu z innymi osobami
podjął przygotowania zmierzające do obalenia przemocą ustroju PRL”52.
Grupę KSS-KOR tworzyło w sumie 11 osób, przetrzymywanych w areszcie śledczym, wobec których nie wszczynano procesu. Zapewne miano świadomość kruchości
oskarżeń obejmujących ich działalność w latach siedemdziesiątych, a także w legalnej „Solidarności”. Przykład jedenastki wskazuje na ograniczoność zakresu represji stosowanej
przez władze wojskowe. Determinacja reżimu słabła, gdy oskarżeni udatnie odpierali
sfingowane zarzuty, wykorzystując na swą korzyść obowiązujące prawo.
Władze państwowe traktowały pole konfrontacji politycznej jako miejsce ataków, których treścią była obelga i potwarz oraz zarzuty, zasadność których nie musiała być uzasadniana. Sprawą otwartą pozostaje skuteczność języka operującego sformułowaniami,
poprzez które starano się ukazać politycznych adwersarzy jako wrogów najgorszego, bo
przestępczego autoramentu, dla których wartości najdroższe Polakom to puste dźwięki;
wszak służyli obcym interesom. Ten obraz wrogów ojczyzny, narodu stanowił uzupełnienie szeroko stosowanych środków represji, będąc również ich uzasadnieniem53.
Tendencję tą wyrażał rzecznik prasowy rządu, którego spotkania z dziennikarzami zagranicznymi miały przekonywać o otwartości reżimu na świat, równocześnie stanowiły swego
rodzaju śluzę, poprzez którą przepływały informacje do i ze świata.
Osobą, wobec której władze nie ważyły się zastosować drastycznych środków był
Lech Wałęsa. Pozostawał on odizolowany w miejscu internowania (od 11 maja w Arłamowie). Pozbawiony możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym, spotkał
się jednak 14 maja z sekretarzem generalnym Międzynarodowej Organizacji Pracy,
50
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Tam¿e, 2 wrzeœnia 1982.
„¯ycie Warszawy” z 4–5 wrzeœnia 1982.
„Trybuna Ludu” z 4 i 22 stycznia, 29–30 maja oraz 18–19 wrzeœnia 1982.
Por. wyst¹pienie K. Barcikowskiego w stoczni im. Warskiego w Szczecinie. „¯ycie Warszawy” z 27 sierpnia 1982.
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François´a Blanchardem. Nie represjonowany i nie więziony, miał ustępować w niebyt
polityczny lub stanowić szczególnego rodzaju kartę, która oczekiwała na wykorzystanie.
Nie formułowano wobec niego konkretnych zarzutów; był to stan zawieszenia dopuszczający różne rozwiązania. Wśród nich znalazły się próby skompromitowania lub co najmniej
podważenia jego reputacji54.
Niemniej Wałęsa jako przewodniczący związku zawodowego, zawieszonego, w rzeczywistości zdelegalizowanego, pozostawał postacią, wobec której władze okazywały
osobliwe względy. Wynikało to nie tylko z realnej siły „Solidarności”. Wiązało się także ze
szczególną popularnością i prestiżem, jakim cieszył się Lech Wałęsa poza granicami Polski. Nadal podejmowano próby skłonienia go do kooperacji z reżimem. 4 października
zaproponowano mu objęcie eksponowanego stanowiska państwowego. Zwrócono się
do niego o opinię w sprawie projektu ustawy o związkach zawodowych. Jednak 7 października w liście do przewodniczącego Rady Państwa oprotestował on propozycję nowych regulacji związkowych.
W tym kontekście nowy element zdawał się wnosić list, który „kapral Lech Wałęsa”
skierował 8 listopada 1982 r. do „generała Wojciecha Jaruzelskiego w Warszawie”. „Wydaje mi się – pisał – że nadchodzi już czas wyjaśnienia niektórych spraw i działania w kierunku porozumienia. Trzeba było czasu, aby wielu zrozumiało, co można i na ile można,
jeszcze po obu stronach. Proponuję spotkanie i poważne przedyskutowanie interesujących tematów, a rozwiązanie przy dobrej woli na pewno znajdziemy”. List ten, o wieloznacznej wymowie, władze potraktowały jako ofertę ewentualnej współpracy, oczekując
iż zwolnienie Wałęsy z internowania (12 listopada 1982 r.) będzie mogło być zdyskontowane na ich korzyść. Wałęsa nie przejawiał początkowo inicjatywy ni aktywności, deklarując gotowość podjęcia rozmów z szefem WRON. Nie angażował się w prace TKK,
która 22 listopada 1982 r. zadeklarowała gotowość podporządkowania się jego kierownictwu. Władze starały się nie dopuścić do jego publicznych wystąpień. 16 grudnia
uniemożliwiono mu udział w rocznicowym wiecu pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku; odczytano jego przemówienie, w którym wzywał do nie porzucania
„pokojowego dochodzenia do wyznaczonych celów”.
Istotnym czynnikiem, z którym władze się liczyły był kościół katolicki. W istocie postawę kościoła warunkowały jego strategiczne i bieżące cele. W tej perspektywie mieścił
się list J. Glempa wystosowany 4 lutego do W. Jaruzelskiego, w którym postulował on
legalizację „Solidarności”, ogłoszenie amnestii i zaprzestanie przez władze wymuszania
na działaczach opozycji podpisywania deklaracji lojalności. 2 marca prymas Polski pojawił się w Bydgoszczy na procesie grupy działaczy „Solidarności”. 2 kwietnia odbyło się
posiedzenie Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu, podczas którego uznano potrzebę dialogu władzy ze społeczeństwem.
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Tak by³o, gdy wskazywano na kontakty Wa³êsy ze sprawc¹ nieudanego zamachu na papie¿a w Portugalii (12 maja 1982) oraz gdy starano siê oœmieszyæ przyznanie mu tytu³u
dr. honoris causa przez Uniwersytet Katolicki w Rhoade Island i nagrody So³¿enicyna
(„¯ycie Warszawy” z 18 maja 1982. „Trybuna Ludu” z 4 czerwca 1982).

Różnice w kwestii formy i treści dialogu pozostały. Kościół starał się zachować równy
dystans, co znalazło odzwierciedlenie w ogłoszonych 5 kwietnia tezach Prymasowskiej
Rady Społecznej. Krytycznie odnosząc się do władzy państwowej, jak i „Solidarności”
w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego, wzywano do zawarcia nowej
„ugody społecznej”. Potępiając „szerzenie nienawiści”, oczekiwano od władzy otwartości na dialog, społeczeństwo zaś zachęcano do przejawiania „roztropności i umiaru”. Nie
łagodzono żądań dotyczących odstępowania od stanu wojennego, reaktywowania „Solidarności”, uwolnienia internowanych, amnestii, zaprzestania represji, w tym przywrócenia
do pracy zwolnionych w rezultacie działania „wojennego” prawa. Żądano przeprowadzenia, rychło po zniesieniu stanu wojennego, wyborów do rad narodowych, które winny
być „w pełnym sensie samorządowe, nie determinowane politycznie”55.
Kościół, korzystając ze swobody pełnienia swych funkcji duszpasterskich, nie rezygnował z odgrywania szerszej roli społecznej, upatrując w tym drogę urzeczywistniania
celów dalekosiężnych. Unikał bezpośredniego, publicznego angażowania się po którejkolwiek ze stron „wojennego” konfliktu, rezerwując jednak dla siebie rolę arbitra. „Porozumienie narodowe” oraz „ugoda społeczna” miały być przecież osiągnięte – jak „,zgodnie
stwierdzili” Wojciech Jaruzelski i Józef Glemp podczas rozmów 25 kwietnia 1982 roku –
„na drodze dialogu, w którym doniosłą rolę odgrywają stosunki między państwem
a Kościołem”56.
Istotną kwestią dla kościoła katolickiego było zachowywanie przezeń wiarygodności,
która pozwalała mu utrzymać, ale też i umacniać swą pozycję. Władze nie negowały tej
intencji, dążąc równocześnie do zachowania możliwości sterowania i kontrolowania przebiegiem zdarzeń. W tym tkwiły źródła gwałtownej reakcji na ponowienie 8 czerwca przez
Episkopat Polski zaproszenia do papieża Jana Pawła II o przybycie w sierpniu do Polski
na Jubileusz 600-lecia obecności obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze. Stanowisko władz
państwowych wobec owej inicjatywy zawierało szereg warunków, które miały być uprzednio spełnione, ale też ukazywało cele, jakie chciałyby one osiągnąć. Uznano więc za niestosowne „jednostronne, nie uzgodnione z władzami poczynania”, tj. zaproszenie papieża.
Stwierdzano, że wizyta „powinna być starannie przygotowana pod względem organizacyjnym. Niezbędne są do tego odpowiednie warunki społeczno-polityczne”.
Stanowisko rządu PRL zawierało szereg sygnałów wskazujących na to, iż „konstruktywna współpraca” państwa i kościoła jest wartością pożądaną, jednakże możliwą na
warunkach ustalanych przez państwo; postulaty kościoła są do spełnienia, o ile wykaże
skłonność do współdziałania w urzeczywistnianiu,,normalizacji”. Dawano do zrozumienia, że w porównaniu z wysiłkami władz troszczących się o wartości najwyższe, kościół
nie czyni tego w stopniu odpowiednim do oczekiwań57.
Władze państwowe, pomne przebiegu poprzedniej pielgrzymki papieża w Polsce, starały się odsunąć w dalszą przyszłość moment ponownej jego wizyty w kraju. Dokonując
wyboru między polepszaniem stosunków z kościołem, a nie dopuszczeniem do jawnego,
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Za: J. Holzer, K. Leski, „Solidarnoœæ”... dz.cyt., s. 38.
„Trybuna Ludu” z 26 kwietnia 1982.
Tam¿e, 14 czerwca 1982.
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i nie w pełni przewidywalnego kontestowania państwa stanu wojennego władze uznały,
iż wobec dotychczas osiągniętych efektów polityki „oczyszczania”, ryzyko związane z pobytem papieża – nawet uwzględniając ewentualne korzyści – jest zbyt duże.
W odpowiedzi na zdezawuowanie inicjatywy zaproszenia papieża, kościół katolicki
uznał za uzasadnione zamanifestowanie swojego niezadowolenia, porzucając polityczną
wstrzemięźliwość. Józef Glemp w kazaniu wygłoszonym 26 sierpnia na Jasnej Górze
wskazał, że „dwa są źródła gniewu: doznane krzywdy osobiste lub społeczne, lub prowokacje, czyli zamierzone podniecanie gniewu”. Krzywdy sprawiają, że kościół pozostanie „blisko” tych, którzy ich doznają. Będzie spieszył – jak w przeszłości – z pomocą tym,
którzy walczyli „o naruszane prawa świata robotniczego”, internowanym i więźniom,
poprzez „pociechę duszpasterską”, ale i „nierzadko pomoc materialną”. Jednocześnie konstatował: „już dwa lata mijają, a tamtego zwycięstwa nie potrafiliśmy rozumnie wykorzystać”.
Prymas wzywał do uśmierzenia gniewu, co w kontekście zbliżającej się rocznicy Sierpnia
władze mogły poczytać jako wezwania zbieżne z jej apelami. Ta zbieżność była pozorna,
albowiem „gniew” był wiązany z jego źródłami, które, sądząc z całego wywodu, zostały
wiązane z władzami stanu wojennego. Kościół wzywając do porzucenia „gniewu”, nie
traktował – odmiennie jak rząd – „spokoju i porządku” jako conditio sine qua non dialogu.
Uznał bowiem, iż konieczne stało się właśnie określenie warunków, których spełnienie
otwierałoby drogę do rzeczywistego dialogu: uwolnienie L.Wałęsy „lub zapewnienie mu
przejściowo” takich warunków, „aby mógł jako wolny się wypowiedzieć”; wznowienie
„choćby etapami” pracy związkowej; zwolnienie reszty internowanych i rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem amnestii; określenie daty przyjazdu papieża do Polski58.
Natomiast władze państwowe uznały jesienią 1982 r. trafność i skuteczność realizowanej dotąd polityki. „Spokój i porządek” osiągany pod osłoną wojska pozwalał powrócić na scenę również partii. Stan wojenny przyszedł w sukurs orientacji konserwatywnej,
obiektywnie jej służył. Z partii odeszło wielu ideowych członków, nieskłonnych do zaakceptowania doktrynalnego schematyzmu i ograniczeń demokracji partyjnej. Po 13 grudnia na skutek złożonych rezygnacji oraz decyzji władz partyjnych zmiany objęły 311
sekretarzy instancji I stopnia i wojewódzkich, 249 sekretarzy komitetów zakładowych
oraz 1856 I sekretarzy podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych. Do 15 lutego
na skutek skreśleń PZPR opuściło 96 tys. osób, co stanowiło spadek o 3,6 proc. U źródeł
tych zmian leżały różnorodne przyczyny, jednakże najistotniejsze spośród nich to „nacisk sił
wrogich, ofensywa obcej ideologii” – jak oceniał I sekretarz KC PZPR i szef WRON na
pierwszym po wprowadzeniu stanu wojennego posiedzeniu władz centralnych (VII plenum KC PZPR, 24–25 lutego 1982 roku).
W rzeczywistości partia kontynuowała proces „czyszczenia” – zapoczątkowany jesienią 1981 r. – eliminowania z szeregów tych, którzy przejawiali niezależność czy uczestniczyli w nieakceptowanych strukturach, a przede wszystkim byli uwikłani w działalność
lub sprzyjali „Solidarności”. Przejrzystą wskazówkę zawierało niejako instruktażowe –
w jawnym głosowaniu, łamiącym statut PZPR – usunięcie ze składu Komitetu Central-
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„Tygodnik Powszechny” z 5 wrzeœnia 1982.

nego dwóch jego członków: Mariana Arendta (I sekretarza KZ w toruńskim „Merinotexie”) ,,który nie dostrzegł w porę zagrożeń ustrojowych, na forum pozapartyjnym podważał uchwały KC, wykorzystywał tzw. struktury poziome do działalności rozłamowej
i wykazał niewłaściwy stosunek do wprowadzenia stanu wojennego” oraz Jana Malanowskiego (profesora UW), „który wbrew uchwale IV Plenum KC nie wystąpił z „Solidarności”, kwestionował kierowniczą rolę partii i podważał istotę naszych stosunków
sojuszniczych”59.
Za sprawę priorytetową uznano jedność ideologiczną, polityczną i organizacyjną. Miała ona gwarantować partii „siłę i skuteczność”. Członkowie KC PZPR w uchwale kończącej VII plenarne posiedzenie zapowiadali „przezwyciężenie wewnętrznych podziałów
i różnic, oczyszczenie się od wpływów osłabiających partię, przywrócenie dyscypliny
partyjnej”60. W tym kontekście za substytut demokracji partyjnej wypadnie uznać zainicjowanie przez władze centralne dyskusji nad deklaracją „O co walczymy, dokąd zmierzamy”, której starano się nadać szczególną oprawę, traktując ją jako „demokratyczną”
drogę wiodącą do konsolidacji partii.
W warstwie politycznej partia nie zamierzała odstąpić czy osłabić swojej pozycji jako
„przewodnia siła”. Nie wymagała ona uzasadnienia, ponieważ „Partia nie uzurpuje sobie
roli przywódczej, ona ją po prostu ma” – stwierdził W. Jaruzelski. Równie lakonicznie
odniesiono się do statusu wojska. Komitet Centralny zaakceptował rolę odegraną i odgrywaną przez wojsko, aprobując jego dalsze działania. Kwestii tej jednak – co znamienne
– starano się szerzej nie podejmować, zamykając ewentualne dywagacje stwierdzeniem,
że WRON „składa się jak wiadomo z członków partii”, która „była, jest i będzie siłą
przywódczą narodu, w tym i ogólnonarodowych Sił Zbrojnych PRL”. Pewną konfuzję
wywoływała kwestia IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR; stan wojenny, represje, jak i zastosowane w partii środki w stanie wojennym byłoby trudno pogodzić z jego przebiegiem, atmosferą oraz uchwałami. Blankietowo nań się powoływano oraz deklarowano
wierność uchwałom i przyjętemu przezeń kierunkowi. Ten sposób podejścia mający znamiona nadużycia i fałszu pozostał cechą następnego okresu, służąc do przysłaniania niedemokratycznych praktyk. W rzeczywistości eliminowano to, co stanowiło jego walory.
Niejednoznacznie rysowały się efekty inicjatyw ustawodawczych, z których część lokowała się na demokratycznym trakcie. Sejm PRL przejawiał wyjątkową aktywność
legislacyjną, uchwalając w okresie pierwszych czterech miesięcy 1982 r. 26 ustaw dotyczących problemów gospodarki, rolnictwa, nauki, oświaty i kultury. Miało to zaświadczać o tym, że „dzieło reform” nie tylko nie zostało zaniechane, ale przeciwnie, właśnie
dzięki rygorom stanu wojennego jest kontynuowane. Tym samym władze stanu wojen59
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„Trybuna Ludu” z 26 lutego 1982. Przyk³adnej pacyfikacji poddano organizacjê partyjn¹
Uniwersytetu im M. Kopernika w Toruniu oraz KW PZPR w Poznaniu (zmiana – wbrew
sprzeciwom – na funkcji I sekretarza i objêcie jej przez wojskowego). ,,Trybuna Ludu”
z 18 lutego oraz ,,¯ycie Warszawy” z 3 czerwca 1982.
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nego kreowały się na obrońcę i kontynuatora idei reform, przypisując sobie zasługę „uratowania posierpniowych nadziei”61. Spektakularnego charakteru nabierało powołanie 26 marca
1982 r. instytucji, które w warunkach ugruntowanych mechanizmów demokratycznych
odgrywają istotną rolę ustrojowo-polityczną. Były nimi Trybunał Konstytucyjny oraz
Trybunał Stanu. O znaczeniu całej inicjatywy miał świadczyć fakt, iż z wnioskiem o powołanie Trybunału Stanu wystąpił szef WRON gen. Wojciech Jaruzelski. W rzeczywistości obie instytucje wyrastały ponad możliwości stwarzane przez porządek realnosocjalistyczny.
Sugerowano, że w ich zasięgu znajdą się rychło osoby pełniące w przeszłości ważne funkcje partyjne i państwowe, a które zostały onegdaj poddane internowaniu. Przyznawano
więc, że oskarżenia sformułowane 13 grudnia 1981 r. pod adresem wymienionych osób,
wsparte zapowiedzią pociągnięcia ich do odpowiedzialności sądowej, nie miały wystarczających podstaw procesowych i wykazywały doraźny, polityczny charakter.
Władze państwowe (WRON), organy ścigania (w tym prokuratura) i sądownicze demonstrowały stanowczość wobec osób pełniących dotąd funkcje kierownicze w aparacie partyjnym i państwowym. Już w grudniu 1981 r. odwołano ze stanowisk wojewodów
w elbląskim, katowickiem, koszalińskiem i radomskiem, powołując wojskowych. Na przestrzeni 1982 r. informowano o kolejnych decyzjach czy procesach sądowych, jakkolwiek
ich ilość uległa zmniejszeniu; do końca sierpnia 1982 r. osądzono 2 ministrów, 2 wiceministrów, 6 wojewodów, 5 wicewojewodów, (spośród ok. 200 osób objętych postępowaniem
sądowym). Przyznawano równocześnie, iż cały problem został zdominowany przez względy
polityczne, gdy „skrupulatne badania i kontrole nie potwierdziły uogólniającego charakteru tych zarzutów”, tym bardziej, że „złożoność materii procesowej” czyni akt karania
trudniejszym62.
„Wrażliwość” na opinię społeczeństwa, domagającego się stosowania zaostrzonych
rygorów wobec ludzi „marginesu społecznego”, zaowocowała specjalnym ustawodawstwem, które miało przekonać o tym, że władze są zdecydowane zwalczać przejawy patologii społecznej. 26 października Sejm przyjął pakiet ustaw o postępowaniu w sprawach
nieletnich, o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawowy obowiązek podejmowania pracy, przy
uwydatnieniu decydującej roli gminnego szczebla administracji, wywołał sprzeciw specjalistów od prawa pracy, socjologów i polityków społecznych; zastrzeżenia i wątpliwości
natury prawnej, społecznej, moralnej i międzynarodowo-prawnej.
Ustawy te miały do spełnienia ważne cele polityczne i psychologiczne. Przybrane w „legalistyczne decorum”, stanowiły dodatkowy instrument pogłębiania obaw ludzi przed
pozbawieniem pracy z powodów politycznych oraz represjonowania tych, którzy pracę
z tych powodów utracili. Stan wojenny wprowadził praktykę „Berufsverbot”, którą zastosowano wobec członków „Solidarności” – o ile nie zadeklarowali lojalności (weryfikacja) –
zatrudnionych w sądach, prokuraturze, administracji, prasie, radiu i telewizji. Z czasem
objęto nią nauczycieli szkolnych, akademickich i pracowników naukowych. W tym nurcie mieściły się też ślubowania lojalności, które starano się upowszechnić.
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S. Ciosek, Ratowanie posierpniowych nadziei, ,,¯ycie Warszawy” z 24 maja 1982.
Tam¿e, 30 sierpnia 1982.

26 marca powołano Radę Społeczno-Gospodarczą przy Sejmie, która miała być „organem opiniodawczym i doradczym Sejmu i jego organów”, której przewodniczącym został
Jan Szczepański (profesor PAN). Z kolei 1 kwietnia 1982 roku powołano Konsultacyjną
Radę Gospodarczą (prof. Czesław Bobrowski – przewodniczący) jako organ doradczy
i opiniodawczy Rady Ministrów, Prezydium Rządu i prezesa Rady Ministrów. Eksponując
aktywność legislacyjną Sejmu wskazywano na ustawy ,,środowiskowe”. 26 stycznia 1982
roku uchwalił on „Kartę Nauczyciela”, 4 maja ustawę o szkolnictwie wyższym oraz ustawę
o Narodowej Radzie Kultury i ustawę o Narodowym Funduszu Kultury. Nowe uregulowania tworzyły rozległą przestrzeń prawną. Jednakże na wstępie natrafiły one na ograniczenia:
zawężenie uspołecznienia procesu legislacyjnego; niewydolności natury ustrojowo-politycznej
(w przypadku obu trybunałów); zawężenia samorządności, jak w przypadku instytucji obejmujących sferę kultury i szkolnictwa wyższego; fasadowości – rady konsultacyjne.
Na rzeczywiste intencje tych inicjatyw i oczekiwane efekty wskazywał fakt podtrzymania decyzji o zawieszeniu organizacji skupiających przedstawicieli środowisk twórczych.
Najwcześniej działania odwetowe dotknęły Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które
w okresie posierpniowym podejmowało skuteczne próby uniezależnienia się od partyjnych
dyrektyw. Częścią działań zmierzających do spacyfikowania środowiska dziennikarskiego
podjętych w połowie marca 1982 roku było jego skonfliktowanie. Grupa osób „przepojonych” troską o sprawy socjalizmu, państwa i społeczeństwa uznała, że „władze SDP wyrażały de facto aprobatę dla awanturniczych, rozsadzających państwo poczynań, w tym
również uderzających bezpośrednio w dziennikarstwo polskie”, przechodząc „od działań
natury zawodowo-twórczej w latach poprzednich (...) do spraw politycznych”63. Zażądano
od Stowarzyszenia poddania się aktowi „skruchy”, który miał być dokonany „w oparciu
o autoocenę działalności władz statutowych, projekt zmian osobowych w tych władzach
i program przyszłej działalności”64. „Spontaniczną” akcję potwierdzały listy kierowane
do szefa WRON, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, które zawierały wyrazy potępienia wobec Stowarzyszenia i jego kierownictwa, deklaracje lojalność oraz postulat rozwiązania
dotychczasowej i powołania nowej organizacji dziennikarskiej. 19 marca prezydent m.st.
Warszawy rozwiązał SDP. Nastąpiło to bez podstawy prawnej, albowiem było to możliwe tylko w przypadku naruszenia przez niego prawa. Sformułowane zaś zarzuty dotyczyły działalności zgodnej z prawem, lecz negatywnie ocenianej przez władze ze względów
politycznych65.
20 marca powołano nową organizację „twórczo-zawodową” – Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Jego powołanie – jak oświadczano w deklaracji programowej, przesłanej
na ręce szefa WRON – „służyć będzie osiągnięciu pełnej normalizacji i odnowie życia
społeczno-politycznego w socjalistycznej Ojczyźnie”66. Nowe stowarzyszenie, zarejestro63
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wane 25 marca, przejęło majątek poprzedniego. Od początku swego istnienia starało się
separować od działalności politycznej – za wyjątkiem wyrazów poparcia dla polityki państwa socjalistycznego – koncentrując się na rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych środowiska. W sumie pacyfikacja środowiska dziennikarskiego postępowała. Poza
szeregami nowego stowarzyszenia znaleźli się „zdeklarowani wrogowie socjalizmu”.
W połowie maja 1982 r. liczyło ono 3200 członków67.
W 1982 r. nie odzyskał możliwości nieskrępowanego działania – początkowo wobec
obowiązującego zawieszenia – samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego. W tej
kwestii przeważały opory. Ich źródła tkwiły przede wszystkim w obawie o to, iż opierając
się na ustawie będą one przejawiać zbyt dużą samodzielność, a przez to brak uległości
wobec organów założycielskich. Z początkiem 1982 r. zalecano odwieszanie samorządów. Jednakże pozostawiając ograniczenia wywodzące się z „wojennych” regulacji (np.
w kwestii konkursów na dyrektorów przedsiębiorstw) oraz wzmacniając nomenklaturę
partyjną, a także lokując procesy decyzyjne w strukturach biurokratycznych, w rzeczywistości go ubezwłasnowolniano. Proces przywracania samorządności w gospodarce na
przestrzeni 1982 r. miał znamiona działań pozornych, nakierowanych na wyeliminowanie
niezależności68.
Problemem, wokół którego skupiały się działania i zabiegi „stabilizacyjno-normalizacyjne” pozostawały związki zawodowe. Jego waga wynikała z dwóch jednako ważnych
przesłanek. Ruch związkowy, stosownie do doktryny socjalistycznej, pełnił ważną rolę.
W wersji krańcowej urzeczywistniał on funkcję mobilizacyjno-transmisyjną i edukacyjną. Właśnie m.in. z niewydolności reżimowych związków zawodowych zrodził się protest
w sierpniu 1980 r.69. Niemniej ważną przesłanką były kwestie niejako sytuacyjne. Był nią
syndrom „Solidarności”. Oto uległ zawieszeniu ruch, który w okresie między sierpniem
1980 a grudniem 1981 r. zyskał największą liczbę członków. Zadaniom trade-unionistycznym nie były w stanie w dłuższej perspektywie podołać komisje socjalne działające
w zakładach pracy za przyzwoleniem komisarzy wojskowych. Próżnię powstałą wskutek
decyzji „wojennych” nie bez powodzenia, mimo represji, wypełniała „Solidarność”. 4 września 1982 r. powołano Międzyregionalną Komisję Obrony zbierającą fundusze (stosownie do zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 13 grudnia 1981 r. zaprzestano potrącać
składki związkowe na listach płac) i udzielającą pomocy finansowej poszkodowanym.
„Skonsumowanie” tedy efektów wprowadzenia stanu wojennego stawało się dla władz
palące.
22 lutego 1982 r. Komitet RM ds. Związków Zawodowych ogłosił „Propozycje w sprawie
ruchu związkowego”. Miał się on odrodzić jako emanacja „woli klasy robotniczej i ogółu
ludzi pracy” oraz wyraziciel interesów „mas pracujących”. Uwzględniając doświadczenia
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Tam¿e, 13 maja 1982.
Rzecz¹ charakterystyczn¹ by³ fakt, i¿ pierwszym samorz¹dem, który wznowi³ dzia³alnoœæ by³ samorz¹d w Biurze Handlu Zagranicznego „Eksbud” w Kielcach, nie zaœ w zak³adzie przemys³owym. „¯ycie Warszawy” z 9 sierpnia 1982.
Szerzej K. B. Janowski, Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR,
Warszawa 1989, s. 280–297.

przeszłości, uprawnienia związków zawodowych mogły być rozważane wyłącznie na tle
nadrzędności interesów,,socjalistycznego państwa”. Deklarowano, że przyszłość związków
zawodowych w Polsce wiąże się z nieskrępowaną dyskusją, prowadzoną ,,w warunkach
spokoju i poszanowania prawa”. Zaproszenie do dyskusji nad nowym kształtem związków
zawodowych adresowano – w przypadku „Solidarności” – do szeregowych członków,
a także etatowych funkcjonariuszy związku, nie obciążonych odpowiedzialnością za „wypaczenia”, również tych, którzy działali „w stanie emocji (...) nie wykazali dostatecznej
rozwagi”. Oni to właśnie powinni „mówić we własnym imieniu i własnym głosem”.
Nowa ustawa o związkach zawodowych zmierzała do uregulowania sprawy wszystkich działających w Polsce związków zawodowych, w rzeczywistości jej sens polegał na
zamknięciu rozdziału „solidarnościowego” i kontynuowaniu – z niezbędnymi modyfikacjami – modelu mieszczącego się w porządku realnosocjalistycznym. Dodać trzeba, że
oznaczał on zlekceważenie dorobku negocjacji prowadzonych w przeszłości, w rezultacie których powstał projekt zaakceptowany przez komisje sejmowe 5 grudnia 1981 r. Do
tego też sprowadzał się sens zainicjowanej dyskusji, w której – jak zapewniał Mieczysław
F. Rakowski na posiedzeniu Sejmu PRL 21 lipca 1982 r. – wzięło udział wielu ludzi
o różnych orientacjach i sympatiach politycznych, jakkolwiek przy dużej „absencji” członków
„Solidarności”70.
Kwestia związków zawodowych kondensowała wielość problemów, które pojawiały
się w czasie obowiązywania stanu wojennego. Pierwsza dotyczyła „niezależności” ruchu
związkowego. Tej zasady, mimo deklaracji i zawartych porozumień sierpniowych, partia
nie zaakceptowała, gdy tymczasem jej główna baza społeczna – klasa robotnicza – pomna
doświadczeń przeszłości optowała za nią. Po wtóre – jak głosili autorzy ekspertyzy przygotowanej w lipcu 1982 roku na potrzeby KC PZPR – „problem pluralizmu związkowego
jest w aktualnych warunkach kwestią społecznej bazy i jej wiarygodności społecznej”71.
O kierunku sympatii i wyznawanych priorytetach oraz zasadności podejmowanych w 1982
r. rozstrzygnięć mówiły wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży (od 15 do 35
lat). Na pytanie „Kto w Polsce odpowiada za kryzys polityczny w Polsce” 69,7% respondentów twierdziło, że PZPR (raczej tak – 17,5%, raczej nie – 1,6%, zdecydowanie nie –
2,5%), zaś 15,2%, że „Solidarność” (odpowiednio 15,2%, 15,6, 35,3%)72.
8 października 1982 r. Sejm PRL uchwalił ustawę „związkową” (ponadto o społeczno-zawodowych organizacjach rolników)73. Ustawa stanowiła, że rejestracje związków za-
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„Trybuna Ludu” 22 lipca 1982.
Raport o stanie i perspektywach zwi¹zków zawodowych w Polsce. IPM-L KC PZPR
(maszynopis powielony), red. L. Gilejko, czerwiec-lipiec 1982, s. 57 i 60.
P. Krasucki, U. Doroszewska, J. T. Lipski, Socjomedyczna pami¹tka po komunie, Warszawa
1991, s. 68.
O zakresie oporu wobec projektu ustawy o zwi¹zkach zawodowych œwiadczy³ fakt, i¿
jej przyjêcie odby³o siê przy 10 g³osach sprzeciwu i 9 wstrzymuj¹cych siê. Uwzglêdniaj¹c okolicznoœci i uwarunkowania towarzysz¹ce ca³ej procedurze, wypadnie to uznaæ za
akt demonstracyjnego protestu politycznego i moralnego. W dyskusji poselskiej sprzeciw wobec projektu wyrazili E. Osmañczyk i Janusz Zab³ocki. „Tygodnik Powszechny”
nr 43 z 1982.
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wodowych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc prawną (art. 52).
W ustawie przyjęto znaną z socjalistycznej doktryny ustrojowej – obecną w formie zawężonej i zmodyfikowanej w rozwiązaniach zachodnich – zasadę, wedle której funkcje związków zawodowych obejmowały trzy obszary: a) „reprezentacja, obrona praw i interesów
pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych”
(art. 6); b) „współuczestniczą w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych rozwoju kraju, działają na rzecz pomnażania dochodu narodowego i sprawiedliwego ich podziału” (ust. 2); c) „prowadzą działalność wychowawczą na rzecz kształtowania
etyki zawodowej, sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych,
a także zasad współżycia społecznego” (art. 7).
Dopuszczano pluralizm związkowy (art. 31), jednakże zasada ta uległa ograniczeniu
w art. 53, który zapowiadał etapowość tworzenia organizacji. Ustawa odsyłając do uregulowań, które miała określić Rada Państwa, zapowiadała, że „w okresie przejściowym
do dnia 31 grudnia 1984 r. w zakładzie pracy działa jedna organizacja związkowa” (nb.
rozwiązanie to zostało zakwestionowane – „zasadniczo i stanowczo” – przez ekspertów
Międzynarodowego Biura Pracy74). Ustawa dopuszczała istnienie ogólnokrajowych organizacji związkowych po 31 grudnia 1983 roku, zaś zrzeszeń i organizacji międzyzwiązkowych po 31 grudnia 1984 r.
12 października Rada Państwa przyjęła uchwałę w sprawie zasad i sposobu tworzenia
organizacji związkowych w zakładach pracy. Uchwała uściślała rozstrzygnięcia ustawy.
„Ustawa...” ustalała warunki rejestracji związku zawodowego. Czyniła to poprzez negację, przyjmując ogólną formułę: „Sąd odmówi rejestracji, jeśli treść statutu wskazuje, że
organizacja nie jest związkiem zawodowym w rozumieniu ustawy albo postanowienia
statutu są niezgodne z jej przepisami” (art. 19 ust.2). „Uchwała...” w tej kwestii nie wprowadziła większej precyzji, stwarzając pole dla dowolności oraz posługiwanie się kryteriami uznaniowymi, dając sądowi uprawnienia „wychowawcze”. W pierwszym miesiącu
obowiązywania ustawy (do końca października 1982 r.) do sądów wojewódzkich wpłynęło 554 wniosków rejestracyjnych75.
W kontekście wysiłków podejmowanych przez władze stanu wojennego dla osiągnięcia porządku i stabilizacji, stosunek opinii światowej do wydarzeń w Polsce, jawił się jako
mniej istotny. Od początku starały się one przedstawiać go jako wewnętrzny problem,
którego rozwiązanie służyć będzie „normalizacji” i niczym niezakłóconemu udziałowi Polski
w rozwiązywaniu spraw świata. Zabiegano o to, by „sprawa polska” przestała zaprzątać
opinię międzynarodową. Podczas obrad Komitetu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Madrycie, 9 lutego, delegacje krajów socjalistycznych uznały próby podjęcia debaty nad sprawą Polski za akt ingerencji. 16 lutego 1982 r. podczas genewskiego posiedzenia
Komitetu Rozbrojeniowego przedstawiciel Polski odrzucił wszelkie oskarżenia formułowane przez delegatów zachodnich (NATO) co do łamania praw i wolności obywatelskich, twierdząc iż rozwój sytuacji w Polsce nie powinien zaprzątać uwagi konferencji
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Wyst¹pienie W. Berutowicza, pos³a-sprawozdawcy... „Trybuna Ludu” z 9–10 paŸdziernika
1982.
Tam¿e, 30 paŸdziernika – 1 listopada 1982.

międzynarodowych, a tym bardziej wpływać na ich przebieg76. Za szczególnie znienawidzoną władze uznały Amerykańską Federację Pracy-Kongres Przemysłowych Związków
Zawodowych, AFL-CIO. Wiązało się to po pierwsze z zaognieniem stosunków polskoamerykańskich, po wtóre poparciem (nie tylko moralno-politycznym) udzielanym „Solidarności” przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz największą amerykańską centralę
związkową.
Ambarasujące było stanowisko Włoskiej Partii Komunistycznej – wyrażone w dokumentach władz centralnych w grudniu 1981 r. oraz w styczniu 1982 r. a także partyjnej
prasie („I’Unita”) – potępiającej wprowadzenie stanu wojennego i określającej go mianem „zamachu wojskowego”, widząc w nim wyłącznie „przerwanie procesu demokratycznej odnowy” oraz dokumentujące dokonywanie się w krajach socjalistycznych
procesów „uwsteczniania”, któremu patronuje Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego i ZSRR. „Prawda”, organ KC KPZR potępiła w ogóle polemikę podjętą przez WłPK,
pisząc 13 lutego 1982 r. w artykule zatytułowanym O formie i istocie polemiki wszczêtej
przez kierownictwo W³PK, że krytykując wprowadzenie stanu wojennego stanęła „po
stronie tych sił w Polsce, które wspólnie z imperialistyczną reakcją (USA i NATO – uwaga KBJ) umyślnie wprowadziły w błąd część ludności i spychały kraj w przepaść krachu
gospodarczego, kontrrewolucji i wojny domowej”. Z reakcji radzieckich na wystąpienie
Włochów wynikały istotne przesłania dla sposobu traktowania „sprawy” polskiej w szerszym, światowym kontekście. Polska znajduje się w strefie socjalizmu, dla którego doświadczenia radzieckie i siła ZSRR ma decydujące znaczenie. Stąd poparcie i pomoc dla
pozostającej w rodzinie krajów walczących o „postęp i pokój” Polsce.
Przedsięwzięciem, któremu nadawano doniosłe znaczenie stało się urzeczywistnianie
idei „porozumienia narodowego”. Jej spełnienie – jak głoszono – zostało zahamowane
wskutek anarchii, antynarodowych, antypaństwowych oraz kontrrewolucyjnych działań
podejmowanych przez wrogów socjalizmu. Oznaczało to ciągłość, ale też nie wykroczenie poza ramy nadane owej idei jesienią 1981 r. W 1982 r. pojawiała się kwestia wiarygodności społecznej oraz zdolności objęcia inicjatywami szerszych kręgów obywateli.
Mimo obowiązywania stanu wojennego, starano się wyjść poza psychologiczne ograniczenia. Temu celowi miało służyć uwydatnianie elementu, który zdawał się odzwierciedlać nowy etap katharsis, a mianowicie odrodzenie w społeczeństwie wartości uznawanych
za pożądane – moralności, pracy i obowiązków. Jednocześnie szukano nowych impulsów
mających uatrakcyjnić i upowszechnić ideę „porozumienia narodowego”. Miał nim być
ruch obywatelskich komitetów odrodzenia narodowego. Był to zabieg o swoistej wymowie, wskazujący na osobliwy kierunek relacji. To nie państwo miało ulec przeobrażeniom, lecz naród, podlegający odrodzeniu.
W gremiach kierowniczych PZPR zastanawiano się także nad nową formułą organizacyjną, ideową i polityczną. Ostatecznie zadecydował czynnik pragmatyczny. Ruch „organizował” się odgórnie z udziałem przedstawicieli kierowniczych gremiów partii i organizacji
politycznych. 20 lipca PZPR wraz ze swoimi sojusznikami – ZSL, SD oraz organizacjami
koncesjonowanymi politycznie, Stowarzyszeniem PAX, Chrześcijańskim Stowarzysze-
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niem Społecznym, Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym – ogłosiła deklarację w sprawie utworzenia Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Deklarowano otwartość
wobec wszystkich, którzy uznają podstawowe zasady ustrojowe, bez względu na przynależność organizacyjną i światopoglądową, a także na tych, „którzy w trudnym okresie
kryzysu zagubili się, stali się bierni...” Z ruchu „porozumienia” wyłączano „przeciwników
socjalizmu i socjalistycznej odnowy” oraz tych, którzy „traktują naród i państwo, jego
niepodległość i bezpieczeństwo jako kartę w grze politycznej, służącej nie polskim interesom”.
Ruch miał stać się „najszerszym forum dyskusji politycznych (...) forum dla konsultacji społecznych, w czasie których obywatele, środowiska, organizacje będą wyrażały swe
poglądy”. Eksponując intencje deklarowane, skrywano intencje rzeczywiste. Te zaś mimo
zapowiedzi „tworzenia warunków politycznych i prawnych zapewniających obywatelom
rzeczywisty ich udział w sprawowaniu władzy, kierowaniu własnymi sprawami w skali
państwa, regionu, miasta, osiedla, wsi, zakładu pracy czy organizacji”77, nie obejmowały
zmiany sposobów organizowania i sprawowania władzy politycznej. Pobudzanie aktywności i inicjatyw społecznych, tworzenie swego rodzaju „pomostu” między społeczeństwem i władzą, zadania wychowawcze i mobilizacyjne – oto najogólniejsze cele, możliwe
do wydobycia z analizy „Deklaracji...” PRON okazywał się pożądanym ruchem dla rządzących. Artykułując społeczne niezadowolenie, społecznikowskie inicjatywy, pobudzając
aktywność na rzecz najbliższego otoczenia miał rodzić potrzebę zmian ,,konstruktywnych”, których urzeczywistnianie „gasiło” i eliminowało „anarchię”. Zmiany nie sięgając
wyższych poziomów struktury władzy, nie przekraczając ram ustrojowych, miały służyć
„umacnianiu i doskonaleniu” państwa socjalistycznego. PRON miał w miarę postępów
„normalizacji” legitymizować władzę.
Wspierając organizowanie PRON, starano się jednocześnie o podniesienie jego wiarygodności poprzez ukazanie roli jaką poczyna odgrywać oraz skuteczności jego działania
w życiu publicznym. 19 listopada W.Jaruzelski złożył wizytę w siedzibie PRON. 22 tego
miesiąca odbyło się posiedzenie Prezydium Rządu z udziałem Komisji Inicjującej PRON.
24 listopada 1982 r. ogłosiła ona apel o rychłe uchylenie stanu wojennego. W ślad za tym
również wojewódzkie ogniwa PRON ogłaszały apele o zwolnienie internowanych z ich
terenu. PRON kończył rok 1982 pomyślnie. 17 grudnia ukonstytuowała się Tymczasowa
Rada Krajowa, której przewodniczącym został Jan Dobraczyński, pisarz o katolicko-narodowej orientacji. Spektakularnym sukcesem nowego ruchu było uwzględnienie wniosku o uchylenie stanu wojennego i zwolnienie internowanych mocą uchwały Rady Państwa
z 19 grudnia 1982 r. Ruch jawił się jako formacja nie do końca ukształtowana, w której
„nic nie jest do końca powiedziane, nic nie jest załatwione do końca”. Jak w soczewce
skupiał on bowiem zarówno szanse, jak i zagrożenia, które stawały przed nim jako wyzwania, by nie odrzucić pozytywnych doświadczeń, ulegając m.in. presji postrzegania
„Solidarności” przez pryzmat destrukcji78.
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„¯ycie Warszawy” z 21 lipca 1982.
K. B. Janowski w dyskusji pt. Budujemy mosty, „Polityka” nr 7 z 12 lutego 1983.

Z końcem 1982 r. przyjęto regulacje prawne poprzedzające zawieszenie stanu wojennego. 18 grudnia została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej
w okresie stanu wojennego, która wyposażała Radę Państwa w uprawnienia zawieszenia
stanu wojennego, ale też jego przywrócenia „w razie zagrożenia spokoju, ładu i porządku
publicznego”; w obu przypadkach miało się to odbywać na wniosek Rady Ministrów.
Z kolei ustawa o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego
tworzyła prawną przestrzeń dla działań zabezpieczających i stabilizujących porządek społeczny i ustrojowo-polityczny, w obronie którego zastosowano stan wojenny. Prawdą jest,
iż ustawa znosiła szereg ograniczeń, jednakże podstawowe rygory zachowywała: ograniczenia w prawie pracy, w korzystaniu z praw obywatelskich, ograniczenia w funkcjonowaniu związków zawodowych i samorządu pracowniczego oraz stowarzyszeń, a także
prawie procesowym.
19 grudnia Rada Państwa ogłosiła zawieszenie stanu wojennego z dniem 31 grudnia
1982 r., zalecając 21 grudnia Prokuratorowi Generalnemu PRL i Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu „pilne podjęcie postępowania o zastosowanie w szerszym zakresie
prawa łaski wobec sprawców przestępstw godzących w bezpieczeństwo, ład i porządek
publiczny popełnionych w czasie obowiązywania stanu wojennego”. Po stronie ukaranych
spoczywał obowiązek złożenia prośby o ułaskawienie. W ich zastępstwie mogła uczynić
to rodzina, pełnomocnik, kolektyw pracowniczy lub organizacja społeczna. Cała procedura ułaskawieniowa, zakładająca występowanie w roli petenta, stawiała zainteresowanego w sytuacji dyskomfortu psychicznego. Obliczona na upokorzenie, skłaniała część
skazanych do przejawiania konformizmu, u części zaś wzmagała opór. Wszak na ową
procedurę skazywano ludzi, których ukaranie było – w ich przekonaniu – aktem wątpliwym pod względem prawnym i moralnym79.
23 grudnia 1982 r. zwolniono internowanych, spośród których natychmiast aresztowano Andrzeja Gwiazdę, Seweryna Jaworskiego, Mariana Jurczyka, Karola Modzelewskiego, Grzegorza Palkę, Andrzeja Rozpłochowskiego i Jana Rulewskiego. Potraktowano
ich podobnie jak działaczy KOR, wytaczając im rychło proces sądowy. 28 grudnia został
skazany na 4 lata więzienia, aresztowany 8 listopada, szef „Solidarności” Regionu Dolny
Śląsk Piotr Bednorz. To oznaczało, że zawieszenie stanu wojennego ma charakter ograniczony, zaś prawo traktowane jest instrumentalnie, a gesty władzy państwowej nie świadczą
o rzeczywistym otwarciu na ogół społeczeństwa. Przeciwnie, dla podtrzymania osiągniętego porządku, nie wahały się one powrócić do represji. Z punktu widzenia władz nie
było to jednak działanie pozbawione logiki. Zduszenie opozycji, a także osiągnięcie „ładu
i porządku” stanowiło dla władz dobro o dużej wartości, tym bardziej, iż zostało okupione poważnymi kosztami. By go nie utracić czy pomniejszyć, posługiwano się wprawdzie
mało wyrafinowanymi metodami, które zdawały się gwarantować oczekiwane rezultaty.
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Do dnia 10 czerwca 1983 r. Rada Pañstwa rozpatrzy³a 795 wniosków o u³askawienie, odnosz¹c siê przychylnie do 679 przypadków, zaœ w odniesieniu do 116 osób z prawa ³aski
nie skorzysta³a. 16 czerwca w wiêzieniach przebywa³o 147 osób, które pope³ni³y ,,przestêpstwa z pobudek politycznych”, spoœród których 73 odmówi³o wyst¹pienia o u³askawienie, zaœ wobec 48 Rada Pañstwa nie zastosowa³a prawa ³aski (wobec 26 toczy³o siê
postêpowanie u³askawieniowe). „¯ycie Warszawy” z 18–19 czerwca 1983.
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4. Próby utrwalenia owoców stanu wojennego i jego zniesienie
(styczeń – lipiec 1983)
Władze podjęły wielokierunkowe działania mające na celu utrwalenie owoców stanu
wojennego. „Solidarność” – jak przekonywały władze – tracąca wpływy i skompromitowana bezsensowną konspiracją, miała być podtrzymywana przy życiu dzięki inspiracji
i wsparciu udzielanemu przez wrogie ośrodki zagraniczne. Dla nich destrukcja miała być
sensem życia. To uzasadniało stosowanie represji. Ich dolegliwość była uzależniona od
zagrożenia jakie stwarzała inkrymowana działalność. 23 stycznia 1983 r. sąd Śląskiego
Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazał 17 działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu
Śląska Opolskiego obwinionych o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do kwietnia 1982 r.
kontynuowali działalność związkową, na stosunkowo niskie kary. Sięgały od 5 miesięcy do
1 roku pozbawienia wolności; poza jedną osobą, oskarżeni zostali zwolnieni warunkowo
lub uniewinnieni80.
Odmiennie potraktowano 9 organizatorów „dywersyjnego” Radia „Solidarność”, aresztowanych w lipcu i sierpniu 1982 r., których sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego
skazał 17 lutego 1983 r. na kary od siedmiu miesięcy do czterech i pół roku pozbawienia
wolności oraz grzywny pieniężne; główni oskarżeni Zbigniew i Irena Romaszewscy skazani zostali na karę 4,5 i 3 lata więzienia81. Z początkiem kwietnia 1982 r. Sąd Rejonowy
w Grudziądzu skazał na 1 rok i 3 miesiące więzienia „legendę” sierpnia 1980 r. Annę
Walentynowicz (warunkowe zawieszenia odbycia kary i zaliczenie tymczasowego aresztowania), oskarżoną o udział w organizowaniu strajku w Stoczni Gdańskiej 14–15 grudnia
1981 r.
Jeszcze odleglejszej przeszłości, ale też cięższego kalibru, dotyczyło oskarżenie Edmunda Bałuki w procesie rozpoczętym 11 kwietnia przed Sądem Pomorskiego Okręgu
Wojskowego w Bydgoszczy i zakończonym 30 czerwca skazaniem na 5 lat pozbawienia
wolności (zaliczony areszt tymczasowy trwający od 3 czerwca 1982 r.)82. Proces Bałuki
starano się wykorzystać do celów propagandowych. Rozgłośnia „Wolna Europa” od początku istnienia była sytuowana w rzędzie najzacieklejszych wrogów Polski socjalistycznej.
Niezależnie od wartości nadawanych informacji i komentarzy ukazujących w odmiennym
świetle – niż czyniła to propaganda reżimowa – sytuację w Polsce, ostrość reakcji władz
państwowych była skutkiem niemożliwości zastosowania wobec niej środków represyjnych. Cały więc impet był skupiany na osobach w kraju, które utrzymywały jakiekolwiek
z nią kontakty. Proces ten miał na celu zastraszenie tych, którzy nie zawahali się przed
nawiązaniem czy ich podtrzymywaniem. Nie mogąc zastosować bezpośredniej represji,
nie wahano się przed uruchomieniem mechanizmów środowiskowego ostracyzmu83.
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„Trybuna Ludu” z 24 stycznia 1983.
Tam¿e 18 lutego 1983.
„¯ycie Warszawy” z 1 lipca 1983.
Przyk³adem wykluczenie 25 maja 1983 r. Wojciecha Fibaka (nieobecnego w kraju)
z G.K.S. „Olimpia” w Poznaniu za „nieprawdziw¹ i oszczercz¹” opiniê na temat sytuacji
politycznej w Polsce, wyra¿on¹ w wywiadzie udzielonym 22 lutego pismu „Le Monde
du Tennis”. „Rzeczpospolita” z 26 maja 1983.

Władze państwowe sięgały po różne metody, by utrzymać atmosferę niepewności,
każąc nie zapominać, że dysponują środkami represji. W ten sposób starano się skłonić
do niepodejmowania aktywności opozycyjnej. 8 marca aresztowano Aleksandra Małachowskiego pod zarzutem uczestnictwa w konspiracyjnym zebraniu, 19 kwietnia aresztowano Janusza Onyszkiewicza pod zarzutem udziału w podziemnych strukturach oraz
przygotowywania nielegalnych manifestacji na 1 i 3 Maja84. 23 kwietnia we Wrocławiu
aresztowano Józef Piniora, ukrywającego się od czasu wprowadzenia stanu wojennego.
W kontekście nie zanikających represji i nękania, którym byli poddawani działacze
nielegalnego związku oraz akcji propagandowych, szczególnej wymowy nabierały dwa
zdarzenia, których wzajemne powiązanie trudno wykluczyć. 3 maja, a więc w dniu rocznicowych demonstracji, do których doszło m.in. w Warszawie, na teren kościoła pod
wezwaniem św. Marcina, gdzie miał swoją siedzibę Prymasowski Komitet Opieki nad
Osobami Pozbawionymi Wolności i Ich Rodzinami, wtargnęła grupa nieumundurowanych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pobili oni 5 członków Komitetu, w tym
poetkę Barbarę Sadowską, wywożąc cztery osoby poza Warszawę. 2 maja na Starym
Mieście został zatrzymany przez patrol MO Grzegorz Przemyk – syn B.Sadowskiej –
z grupą maturzystów. W rezultacie pobicia, Przemyk dwa dni później zmarł. Śledztwo,
obejmujące funkcjonariuszy MO oraz pracowników Pogotowia Ratunkowego, trwało do
końca roku. Jego przebieg, przewlekłość oraz występowanie nowych okoliczności – w tym
odsunięcie od sprawy pełnomocników matki zabitego Macieja Bednarkiewicza i Władysława Siła-Nowickiego – rodziły przypuszczenia, że zmierza się do ukrycie rzeczywistych
sprawców. Pogrzeb Przemyka 19 maja stał się manifestacją o wyraźnie antyreżimowym
charakterze. Dla władz sprawa nabrała niekorzystnego wydźwięku. 20 maja Prezydium
Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON wystosowało do prokuratora generalnego PRL apel o zintensyfikowanie śledztwa, 31 maja z dyrekcją oraz przedstawicielami
rady pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza-Modrzewskiego spotkał
się Czesław Kiszczak. Proces sądowy rozpoczęty 31 maja 1984 r. objął sanitariuszy.
„Solidarność” pozostawała przedmiotem zabiegów, mających na celu jej unicestwienie.
Związek poważnie osłabiony represjami, znużony nieustającym napięciem, nie osiągając
oczekiwanych efektów, starał się mimo kolejnych uderzeń przetrwać w oporze. Ogłoszone 22 stycznia 1983 r. przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną oświadczenie „Solidarność dziś” zawierało strategię „długiego marszu”, który czekałby „społeczeństwo
podziemne”, by spełniła się wizja Samorządnej Rzeczypospolitej; nie jest ona „sprzeczna
z ideą socjalizmu, a jej realizacja nie musi kłócić się z istniejącym ładem międzynarodowym”. Polskę określono „krajem bezprawia i terroru”, którym rządzi „totalitarna dyktatura”. Za hańbę uznano przystąpienie do „prorządowych związków”, jakkolwiek nie
sprzeciwiano się przed wykorzystaniem do realizacji celów ekonomicznych – jeśli będzie to
możliwe – samorządu załogi. Nie rezygnowano z frontalnego uderzenia przeciwko władzy
za pomocą strajku generalnego, który miał być sposobem na złamanie „obecnej dyktatu-
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„¯ycie Warszawy” z 9 marca i 20 kwietnia 1983.
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ry”85. Najpoważniejszą akcją były kontrdemonstracje 1-Majowe, do których doszło w wielu większych – niejako tradycyjnie kontestujących – i mniejszych ośrodkach; były one
niejednokrotnie brutalnie rozpraszane. Najogólniej jednak wystąpienia „solidarnościowe”
straciły na impecie, nie przynosząc efektów na miarę spragnionego spektakularnych sukcesów związku.
Dla władz, jak i „Solidarności” istotną sprawą stawała się postawa Lecha Wałęsy.
Wykazywał on dotąd wstrzemięźliwość, nie włączając się w działalność konspiracyjną.
Wprawdzie przebywał w miejscu zamieszkania, w Gdańsku, nie dysponował jednak pełną
swobodą poruszania się, jakkolwiek pozostawał człowiekiem, z którym agencje prasowe
bez trudu się kontaktowały. Nie mając wystarczających podstaw, by go represjonować,
władze nie rezygnowały z prób utrudniania życia, poddając go nieustannej inwigilacji,
starając się o tworzenie wokół niego atmosfery nieufności. Ukazywano go jako osobę
usuniętą z własnej winy na obrzeże życia publicznego, niewiarygodną i nieodpowiedzialną, która – jak oświadczył rzecznik rządu – „nigdy nie będzie już więcej partnerem władz” 86.
Jego działania nie mieściły się w jednolitej taktyce, raczej można mówić o jej różnych
odmianach. W dniach 9–11 kwietnia – mimo milicyjnego nadzoru – spotkał się z członkami nielegalnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Nie przyniosło ono żadnych ustaleń
czy efektów w postaci wspólnego oświadczenia, czy dokumentu, niemniej jednak mogło
zapowiadać współdziałanie przewodniczącego – korzystającego z dużej swobody – onegdaj
legalnego związku, z władzami konspiracyjnymi, wyłonionymi dla jego utrzymania.
6 maja wystosował on wraz z przedstawicielami „Solidarności”, związków branżowych,
autonomicznych i Związku Nauczycielstwa Polskiego działających przed ich zawieszeniem w grudniu 1981 r. „Apel” do Sejmu, w którym domagał się przywrócenia swobody
związkowego zrzeszania87. Wobec wyraźnie sprecyzowanego przez papieża żądania, by
umożliwiono mu kontakt z przywódcą zlikwidowanego związku, władze wyraziły zgodę
na spotkanie, do którego doszło 23 czerwca, w czasie ,,dnia prywatnego” Jana Pawła II,
w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach (z udziałem żony i dzieci).
Wobec braku poważniejszej aktywności „Solidarności”, władze czerpały satysfakcję
ze wzrostu ruchu związkowego zorganizowanego na podstawie ustawy październikowej
z 1982 r. Nową fazę rozwoju organizacji związkowych odzwierciedlała uchwała Rady
Państwa z 12 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia ogólnokrajowych
organizacji związkowych. Rada Państwa – stosownie do art. 53 p. 5 ustawy – skorzystała
z możliwości przyśpieszenia terminu dopuszczenia do działalności tego typu organizacji,
wobec zakładanego – 31 grudnia 1983 r. Geneza uchwały, jak stwierdzano – ukazując
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W tym kontekœcie nie wydaje siê zasadny pogl¹d wyra¿ony przez J. Holzera i K. Leskiego („Solidarnoœæ” w podziemiu, £ódŸ 1990, s. 67), ¿e ,,wyraŸnie te¿ dok³adano starañ, by
oœwiadczenie mia³o umiarkowany ton i nie blokowa³o w dalszej perspektywie porozumienia z w³adzami”.
„¯ycie Warszawy” z 18–19 czerwca 1983.
„Apel” wywo³a³ atak na Wa³êsê, w którym ukazywano go jako partnera niewiarygodnego,
ogarniêtego d¹¿eniem do odnalezienia dla siebie miejsca w ,,normalizuj¹cej” siê Polsce
(Obserwator, Partner jak nowy, ,,Rzeczpospolita” z 15 maja 1983).

otwartość ustawodawcy na postulaty społeczne – sięgała oczekiwań organizacji związkowych, stających przed problemami niemożliwymi do rozwiązania przez rozproszony
ruch zawodowy. Uchwała przychodziła w sukurs proreżimowemu ruchowi zawodowemu.
U progu 1983 r. istniało już dwa i pół tysiąca związków zawodowych, zaś pod koniec
marca ich liczba miała sięgnąć dziewięciu tysięcy; na początku kwietnia skupiały ponad
dwa miliony członków. Z początkiem maja w sądach było zarejestrowanych ponad dwanaście tysięcy zakładowych organizacji związkowych (20 maja – 13,5 tys.; w miesiąc
później – ponad 16 tys.), skupiających w połowie maja ponad dwa miliony siedemset
tysięcy pracowników. Jako pierwsza zgodę na zorganizowanie się otrzymała 10 maja
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych. 20 czerwca działały 3 federacje, by w drugiej
połowie lipca osiągnąć liczbę 16.
Pojawił się ruch związkowy, dokumentujący postępującą normalizację. Problemy codzienne trapiące pracowników, którym starały się skutecznie sprostać nowe związki miały być dominujące, spychając spór o legalność decyzji o likwidacji „Solidarności” na plan
dalszy. Traciły też na dramatyzmie nie zanikające protesty wobec rozwoju sytuacji w Polsce,
jak np. przyjęcie przez Radę Administracyjną Międzynarodowej Organizacji Pracy rezolucji, przygotowanej przez Komitet Wolności Związkowej. Delegacja Polski potraktowała ją
jako próbę ingerencji w jej wewnętrzne sprawy i pretekst do opuszczenia 19 grudnia
1982 r. obrad. Natomiast „solidarnościowe” zrozumienie dla sankcji gospodarczych przez
Stany Zjednoczone wobec Polski nie zawsze wywoływały akceptację. Część społeczeństwa polskiego aprobowała sposób prezentowania przez władze własnych działań na
arenie międzynarodowej, dokumentujących sprzeciw wobec przejawów ingerencji zewnętrznej88.
Władze państwowe starały się przekonać, iż praca, w tym wymagająca wysiłku fizycznego winna zyskiwać najwyższe uznanie. Tym samym kontynuowano wzorce socjalistycznego modelu pracy, które zresztą w dużej mierze leżały u źródeł „solidarnościowej”
rewolucji. W tym klimacie nie natrafiało na większy sprzeciw kontynuowanie polityki
pacyfikacyjnej wobec organizacji kontestujących ograniczenia. 3 czerwca z udziałem
W. Jaruzelskiego rozpoczął się I Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL (5375 członków). 1 grudnia 1982 r. zostało rozwiązane Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru,
Estrady, Radia, Telewizji i Filmu – Związek Artystów Scen Polskich. Zarzuty sprowadzały się do tego, iż władze Stowarzyszenia, niepomne „wyrozumiałości i cierpliwości” organów państwowych tolerowały „antysocjalistyczny i niemoralny” bojkot radia i telewizji
oraz nie chroniły szykanowanych i prześladowanych aktorów. Była to akcja „tym bardziej niemoralna, że na utrzymanie teatrów i opłacanie artystów łoży całe społeczeństwo,
któremu w zamian organizatorzy bojkotu odmawiają świadczeń artystycznych”. Uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia korespondowało z rezolucją aktywu partyjnego
Zakładów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski”, który wyraził oburzenie postępowa88

Rz¹d PRL zawiesi³ wspó³pracê z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Pracy w odpowiedzi na
powo³anie 23 czerwca 1983 roku komisji œledczej w sprawie polskiej, upatruj¹c w tym
wyraz „dalszego nasilenia kampanii przeciwko Polsce (...) kolejny przejaw sztucznego,
politycznie motywowanego utrzymywania za wszelk¹ cenê tzw. sprawy polskiej”. „¯ycie Warszawy” z 25–26 czerwca 1983.
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niem części aktorów teatru i filmu odmawiających występowania przed mikrofonami
radia i kamerami telewizji, traktując bojkot jako „objaw lekceważenia społeczeństwa,
a przede wszystkim robotników”89. 19 grudnia 1983 r. odbył się zjazd nowego ZASP.
Pierwsze półrocze 1983 r. zapisało się postępującym „porządkowaniem” sfery kultury. Wskazówkę instruktażowo-propagandową dla dalszych rozstrzygnięć zawierało wystąpienie szefa WRON na inauguracyjnym posiedzeniu Narodowej Rady Kultury, 24
stycznia: „W naszym ustroju ludzie pracy są i pozostaną naczelnym adresatem, sędzią
i autorytetem moralnym w życiu kulturalnym Polski”90. Podstawowym kryterium oceny
twórców oraz ich organizacji pozostały względy polityczne. Władze realizowały przejrzysty scenariusz. Zgoda na podporządkowanie się żądaniom politycznym i organizacyjnym, przedstawiane jako zrozumienie racji nadrzędnych, owocowało utrzymaniem przy
życiu organizacji. Przykładem Stowarzyszenie Filmowców Polskich, którego Zarząd Główny z Andrzejem Wajdą ustąpił, potwierdzając tezę, iż „mimo występujących nadal podziałów wśród twórców, stale wzrasta liczba zwolenników linii porozumienia narodowego,
ugruntowują się postawy obywatelskiej odpowiedzialności za rozwój kultury narodowej” 91. 9 czerwca SFP reaktywowało działalność, powołując na prezesa Jerzego Kawalerowicza.
Reaktywowany 30 kwietnia 1982 r. Związek Polskich Artystów Plastyków, nie kryjąc
krytyki wobec rozstrzygnięć o charakterze politycznym godzących w „rozwój kultury”,
domagając się m.in. zwolnienia internowanych oraz nie godząc się na ingerencję w pracę
związku, po otrzymaniu 31 marca upomnienia, 20 kwietnia został zwieszony, zaś 23 czerwca
rozwiązany. 18 lutego 1984 r. powstał Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików,
który uznał decyzję o rozwiązaniu ZPAP za uzasadnioną.
W przypadku Związku Literatów Polskich forpocztą konformizmu stała się organizacja partyjna, która 19 marca odwołała uchwałę POP z 27 listopada 1981 r., zawierającą
protest przeciwko wydaleniu Stefana Bratkowskiego z partii. Jednocześnie wskazywano,
że swoimi uchwałami i działaniami wsparł „antysocjalistyczną ekstremę”. Domagano się
– powołując się na „konstruktywnie myślących” członków społeczności pisarskiej – „programowych i statutowych gwarancji, że Związek (...) przestrzegać będzie statusu samorządnej organizacji twórczej”92. Nawiązując do samorządności, żądano zgody na
organizacyjną ingerencję władz państwowych i ich wpływ na kształt uchwał oraz personalne rozstrzygnięcia (m.in. żądanie ustąpienia dotychczasowego kierownictwa Związku).
Powołując się na statut stowarzyszenia, deklarując „konstruktywność” i „pojednawczość”,
władze posługując się manipulacją, fałszem i potwarzą oraz instrumentalizując prawo,
domagały się w istocie zgody na jego pogwałcenie. Usiłowania władz nie przyniosły
rezultatu. Związek nie uległ, co spowodowało utrzymanie jego zawieszenia, następnie
podjęcie 19 sierpnia przez prezydenta m.st. Warszawy decyzji o jego rozwiązaniu, podtrzymanej przez ministra spraw wewnętrznych 9 września 1983 r. 10 października został
zarejestrowany nowy ZLP.
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„Trybuna Ludu” z 2 grudnia 1982.
Tam¿e, 25 stycznia 1983.
Tam¿e, 6 czerwca 1983.
Tam¿e, 17 kwietnia 1983.

W kontekście realizowanej przez władze polityki „porządkowania” uważnie obserwowano działania kościoła katolickiego. Jego postawa mogła bowiem umacniać przekonanie reżimu o słuszności dokonań, mogła je podważać lub być neutralną. Postępowanie
kościoła było mieszaniną możliwych wariantów. Nie demonstrując jawnie swojego poparcia dla dążeń i aspiracji podziemnej „Solidarności”, wspierał jednakże środowiska opozycyjne w rozwiązywaniu jego problemów bytowych, prawnych i rodzinnych. 25 stycznia
prymas J. Glemp skierował do premiera list zawierający protest wobec represji w środowisku nauczycielskim, 24 lutego w trakcie konferencji plenarnej Episkopatu Polski ujął
się w obronie praw pracowniczych. Działanie kościoła – poza dążeniem do realizacji długofalowych i uniwersalnych celów – było podporządkowane staraniom o stworzenie przekonujących przesłanek dla papieskiej pielgrzymki w Polsce. Mogłyby je zniweczyć napięcia
społeczo-polityczne, w których zintensyfikowaniu kościół nie był zainteresowany. 9 marca
w komunikacie ze spotkania szefa WRON, premiera Wojciecha Jaruzelskiego i prymasa
Polski Józefa Glempa, podniesionego 2 lutego 1983 r. do godności kardynalskiej, „stwierdzono postęp w kierunku stabilizacji życia społecznego i ożywienia gospodarczego (...)
Potwierdzono zgodną wolę goszczenia Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II w Polsce” w dniach od 16 do 22 czerwca 1983 r. Władze wiązały z papieską pielgrzymką
nadzieje na legitymizację „ładu i porządku”, licząc na osłabienie izolacji w świecie zachodnim. Były zainteresowane tym, by przebiegła ona bez zakłóceń i incydentów, by pozostało
przekonanie, iż w pełni panują nad przebiegiem zdarzeń w Polsce. Temu podporządkowały przygotowania organizacyjne, protokolarne i zabezpieczające, starając się wyeliminować sytuację, w których mogłoby dojść do demonstracyjnej obecności symboli czy
zachowań opozycyjnych. Tym samym wizyta papieża obok korzyści stanowiła dla władzy niełatwy test, którego pomyślne zdanie mogło przyczyniać się do podniesienia jej
wiarygodności.
Dla „Solidarności”, zważywszy uczuciowe, religijne, społeczne i polityczne związki z kościołem katolickim oraz jego wsparcie, pielgrzymka papieska znaczyła trudne do oszacowania korzyści. Kraj miał odwiedzić Polak-papież, symbol miłości chrześcijańskiej, ale też
niezgody na realny socjalizm, łączący tradycje narodowe i religijne, odradzający mit Polski cierpiącej, ale też Polski-przedmurza chrześcijaństwa. „Potrzebować będziemy rady –
oświadczył Lech Wałęsa 20 kwietnia – pomocy, drogowskazu. (...) Czekamy z wielką
nadzieją”. Papież nie sprzeciwiał się temu, by „Solidarność” zamanifestowała swą obecność oraz determinację kontynuowania walki. Więcej, wydobywał przyrodzony charakter praw ludzkich i obywatelskich. Na Stadionie X-lecia w Warszawie wzywał do
respektowania praw człowieka. Na trasie pielgrzymki papieża (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra św. Anny, Kraków) witały go
tłumy, z których wyrastały transparenty „Solidarności” oraz hasła pisane „solidarycą”.
Wizyta papieża w Polsce dostarczała władzom, kościołowi oraz „Solidarności” powodów do satysfakcji. Doszło do jego dwukrotnego spotkania z W. Jaruzelskim. Dla władz
była to okazja do zaprezentowania swoich racji, a także poinformowania go o rychłym
odstąpieniu od stanu wojennego. Wizyta przebiegła bez zakłóceń i poważniejszych incydentów. Władze dawały dowód swojej sprawności, zdolności mobilizacyjnej, jednocze-
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śnie starając się przekonać, iż dysponują przyzwoleniem społecznym dla realizowanej
polityki.
Również kościół mógł zapisać na swoim koncie satysfakcjonujące sukcesy. Okazał się
pożądanym i niezastąpionym partnerem. Wprawdzie nie osiągnął pozycji na poziomie
z jesieni 1981 r., niemniej jego autorytet pozostał nienaruszony, Kwestią otwartą pozostawała wartość rachunku, jaką niechybnie wystawi on władzom w bliższej i dalszej przyszłości. 15 lipca prymas Józef Glemp skierował do marszałka Sejmu PRL Stanisława
Gucwy list, w którym domagał się powszechnej i bezwarunkowej amnestii oraz zniesienia represyjnych zmian, które parlament wprowadził do ustawodawstwa w związku
z zapowiedzianym zniesieniem stanu wojennego.
Władze państwowe nie były jednak skłonne ulegać naciskowi kościoła. Miały swój
scenariusz odstępowania od rygorów stanu wojennego. Przewidywał on, równolegle do
zwalczania opozycji, rozbudowywanie i umacnianie płaszczyzn „zgody i współdziałania
narodowego”. Naród zachowywał ważne miejsce. Stratedzy stanu wojennego uznali, że
wartości narodowe wysoko sytuowane w świadomości Polaków będą – mimo sporów –
służyć ich integracji. Ważna rola przypadła tu Patriotycznemu Ruchowi Odrodzenia Narodowego. W pierwszej połowie czerwca obejmował on ponad 80 członków zbiorowych. Na jego forum formułowano poglądy i stanowiska ukazywane przez władze jako
niezależne. Pozostawał jednak formacją sterowalną, nie wymykającą się spod kontroli
sygnatariuszy, w tym PZPR.
Przedsięwzięciom poprzedzającym I krajowy kongres PRON nadawano wyjątkową
rangę polityczną oraz oprawę propagandową, wzywając „cały naród, każdego Polaka”
do wzięcia udziału w doskonaleniu założeń i w jego przygotowanie. Informowano przy tym
o żywym oddźwięku, z jakim spotkał się projekt Deklaracji PRON, ogłoszony 17 lutego
1983 r. oraz dyskusji, która miała objąć szerokie kręgi społeczeństwa. W dniach 7–9 maja
odbył się I Krajowy Kongres PRON. Wybrano władze, powołując na przewodniczącego
Jana Dobraczyńskiego (bezpartyjny), na sekretarza generalnego – Mariana Orzechowskiego (sekretarz KC PZPR). „Społeczeństwo polskie zdaje egzamin z patriotycznej odpowiedzialności i realizmu” – stwierdzono, kończąc obrady.
PRON-owi wyznaczono istotne miejsce w procesie „normalizacji”. 9 lipca Komitet
Wykonawczy jego Rady Krajowej zwrócił się do Sejmu, Rady Państwa i rządu z apelem
o zniesienie stanu wojennego. W trakcie posiedzenia WRON 18 lipca 1983 r. uznano
stanowisko PRON za odpowiadające ,,aktualnym potrzebom normalizacji życia społeczno-politycznego w kraju”. Dalszym krokiem podnoszącym rangę PRON było przyjęcie
20 lipca przez Sejm ustawy o zmianie Konstytucji. PRON – stanowiła Konstytucja – „jest
płaszczyzną jednoczenia społeczeństwa dla dobra” PRL, „a także współdziałania partii
politycznych, organizacji i stowarzyszeń społecznych oraz obywateli niezależnie od ich
światopoglądu – w sprawach funkcjonowania i umacniania socjalistycznego państwa oraz
wszechstronnego rozwoju kraju”. Wprowadzono regulacje, które miały potwierdzać wolę
otwarcia nowego rozdziału zgody i współdziałania społecznego i narodowego.
Zwieńczeniem „otwarcia” była ustawa o amnestii z 21 lipca, którą zostały objęte m.in.
przestępstwa popełnione „z powodów politycznych albo w związku ze strajkiem lub
akcją protestacyjną” (art. 1. p.3). Zapowiadano nie wszczynanie postępowania karnego,
lub jego umorzenie wobec sprawcy, który dobrowolnie zgłosi się do 31 października
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1983 r. do organu ścigania, do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego i ,,oświadczy do protokołu, że zaniecha przestępczej działalności oraz ujawni rodzaj
popełnionego czynu i miejsce jego popełnienia” (art. 2.). Łagodnie zamierzano potraktować kobiety oraz sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 lat.
Amnestię miał stosować sąd właściwy do rozpoznania danej sprawy (art. 11.). W sumie
amnestia – jak informował minister sprawiedliwości – znalazła zastosowanie wobec 3068
sprawców „przestępstw”, lub wykroczeń popełnionych z powodów politycznych. Z dużą
satysfakcją władze przywoływały dane o osobach, które dobrowolnie się ujawniły (327
osób; przed polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi – 10), czyniąc to wbrew nawoływaniom struktur podziemnych i niejednokrotnie prezentując motywy „swych decyzji przed kamerami telewizyjnymi oraz w prasie i radiu”.
Do dnia 20 września 1983 r. amnestię zastosowano wobec 1427 sprawców popełnionych z powodów politycznych. 533 osobom darowano karę „bezwzględnego” pozbawienia wolności lub inne kary; umorzono postępowanie karne wobec 797; 97 skazanym
złagodzono kary powyżej 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto przebaczono i puszczono
w niepamięć wykroczenia popełnione z powodów politycznych przez 1138 osoby. Z kolei sądy wojskowe amnestiowały 196 sprawców przestępstw związanych z militaryzacją. Spośród 640 osób przebywających przed 22 lipca w zakładach karnych lub aresztach
śledczych opuściło je 557 osób. 24 września w zakładach karnych pozostawały 83 osoby
(w tym 41 odbywające kary złagodzone oraz 30 osób, których amnestia nie objęła).
Wreszcie 12 osób tymczasowo aresztowanych oczekiwało na proces sądowy93.
Aktom prawnym przyjętym w połowie 1983 r. nadawano symboliczną oprawę, wiążąc je ze Świętem Odrodzenia. 20 lipca Rada Państwa podjęła uchwałę znoszącą z dniem
22 lipca 1983 roku stan wojenny na całym terytorium PRL. Rozwiązaniu uległa WRON,
zaś 9 sierpnia pożegnano komisarzy wojskowych. Zamknięty został ,,wojenny” rozdział
,,posierpniowej” historii Polski. Państwo wychodziło zeń formalnie zabezpieczone i umocnione. Obiektywnie interwencja wojska przyczyniła się do umocnienia sił konserwatywnych oraz szeroko pojmowanej biurokracji świadomej obszaru swojego działania oraz
zagrożeń niesionych przez uspołecznienie władzy dla jej możliwości władczych i przywilejów. Jej pozycję wzmacniała w znacznym stopniu sytuacja w PZPR, w której siły reformatorskie nie tylko straciły na impecie, lecz zostały poważnie osłabione kontratakiem
ugrupowań zainteresowanych utrzymaniem status quo. Ostatecznie więc stan wojenny
doprowadził do spacyfikowania rzesz członkowskich, wzmacniając aparat – którego rola
uległa wzmocnieniu – oraz ugrupowania konserwatywne94.
Znalazły one sojusznika w siłach politycznych usytuowanych w kierownictwie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, nieskłonnej pogodzić się z perspektywą odejścia
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„Rzeczpospolita” z 30 wrzeœnia 1983.
Ówczesny sekretarz KC PZPR Marian Orzechowski powie po latach: „ile szans zosta³o
po drodze zaprzepaszczonych, ile mo¿liwoœci niewykorzystanych (...) Jak to siê sta³o,
¿e odrodzi³a siê tak silna fala konserwatyzmu, fala niezadowolenia i niechêci do g³êbokich przemian...” (M. Orzechowski, Gra o atu, Wywiad dla „Przegl¹du Tygodniowego”
nr 40 z 1 paŸdziernika 1989).
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w świecie od biurokratycznej wersji socjalizmu. KPZR i partie państw socjalistycznych oraz
ich rządy z przychylnością i satysfakcją obserwowały kierunek ,,wojennych” przedsięwzięć
w Polsce, co znajdowało odzwierciedlenie w umacnianiu wzajemnych stosunków ,,przyjaźni i współpracy”. Przeciwwagę tworzył obraz nieprzyjaznych kroków przejawianych
wobec Polski przez kraje Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi, jakkolwiek ulegał
on już wewnętrznemu zróżnicowaniu.
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Rozdział II

KU STABILIZACJI I KONSERWACJI SYSTEMU POLITYCZNEGO
(lipiec 1983 – czerwiec 1986)

1. Sens, cele i skutki polityczne ustaw o amnestii
(lipiec 1983 – lipiec 1984)
Mając w pamięci wątpliwości dotyczące stanu wojennego, 20 lipca znowelizowano
Konstytucję, wprowadzając do prawa polskiego nową instytucję – stan wyjątkowy. Stanowiono, że Rada Państwa, „a w wypadkach nie cierpiących zwłoki” – jej przewodniczący – może wprowadzić stan wyjątkowy na części lub całym terytorium” PRL, „jeżeli
zagrożone zostało wewnętrzne bezpieczeństwo państwa lub w razie klęski żywiołowej”
(ust. 3).
Zniesienie stanu wojennego nie znaczyło zupełnego odejścia od regulacji wywodzących się z jego ducha. Strategię na okres następujący po nim osobliwie kontynuowała
uchwalona przez Sejm 21 lipca ustawa o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw. Odzwierciedlała ona dążenie do dalszego utrwalania i petryfikowania – co najmniej części –
ograniczeń stosowanych w okresie minionego półtora roku. Zniesieniu stanu wojennego
towarzyszyły przedsięwzięcia, których celem miało być utrzymanie – w zmienionych
formalnie warunkach – ograniczeń wywodzących się z ducha i jego rygorów. „Szczególna”
regulacja miała obowiązywać do 31 grudnia 1985 r. (art. 19. ust. 1). Jednocześnie władze
czyniły kroki, które w porównaniu z mijającym okresem dokumentowały wolę stępiania
konfliktów politycznych. Mieściła się w tym ustawa uchwalona przez Sejm 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Stanowiła ona próbę zagospodarowania obszaru, który zdawał się nie być terenem napięć politycznych. „To są pozytywy
znaczące w skali całego społeczeństwa” – komentował publicysta „Tygodnika Powszechnego”, zwracając uwagę na przejściowość rozwiązań, które stwarzają trudności „na drodze do prawdziwego pokoju społecznego”1. Na przeszkodzie temu miał stać brak pełnej
podmiotowości społecznej i politycznej, ograniczoność dialogu między władzą a społeczeństwem, „a zwłaszcza tą jego częścią, która nie jest przekonana”, jakkolwiek jego
większość uznaje zasady ustrojowo-polityczne PRL.
W tej sytuacji jedyną siłą zorganizowaną i legalnie działającą, która przejmowała na
siebie rolę reprezentanta podmiotowych aspiracji społecznych pozostał kościół katolicki.
Do odgrywania tej roli powrócił po pielgrzymce papieża w Polsce, czerpiąc z jej przebie-

1

Jerzy Turowicz, Jaki bêdzie ten kraj?, „Tygodnik Powszechny” z 31 lipca 1983. Dalej polemika miêdzy J. Turowiczem a J. Urbanem w kolejnych numerach „TP”.
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gu dodatkowe argumenty dla bardziej zdecydowanych działań. Tę determinację wzmacniało wrażenie, iż władze – mimo osiągniętych korzyści – nie są skłonne widzieć w kościele partnera, z którym rozważa się sprawy Polski. Podstawowe akty zamykające stan
wojenny zostały podjęte bez rady kościoła. Przyjęte rozwiązania nie spełniały oczekiwań,
więcej – nie został uwzględniony jego sprzeciw. Dał temu wyraz Episkopat Polski, wzywając na 195 Konferencji 25 sierpnia 1983 r. do otwarcia się „władzy na słuszne oczekiwania
społeczeństwa, reprezentowanego przez liczące się siły społeczne”. Hierarchowie domagali się zgody na odbudowę organizacji skupiających „aktywność ludzi pracy i twórców
kultury”, odpowiadających „ich słusznym aspiracjom”. Kościół żądał powszechnej amnestii,
przyjęcia do pracy ludzi zwolnionych z powodu przekonań, pluralizmu związkowego,
przywrócenia prawa do nauki zwolnionym studentom2.
Żądania kościoła oznaczały podważenie sensu zrealizowanych przez władze przedsięwzięć. Z tego względu nie chciały i nie mogły one ich spełnić. Jednocześnie sygnalizowały, iż nie pozostaną obojętne wobec objawów zbyt demonstracyjnego poparcia udzielanego
podziemnej „Solidarności” oraz nadużywania miejsc kultu religijnego do działalności politycznej. To przesłanie zawierała sprawa księdza Jerzego Popiełuszki, którego prokuratura – prowadząc śledztwo od 22 września – obwiniła o nadużywanie w okresie od 1982 r.
wolności sumienia i wyznania (12 grudnia został on przesłuchany).
Tymczasem oferta, jaką Polska Zjednoczona Partia Robotnicza za pośrednictwem swych
przywódców składała, zawierała się w formule socjalizmu biurokratycznego, udrapowanego w płaszcz społecznych dążeń i niepokojów. Zachowywał siłę nurt konserwatywny,
oddziaływując na proces decyzyjny i wymuszając antydemokratyczne rozstrzygnięcia;
przykładem wydalenie z partii 27 czerwca 1984 r. Adama Schaffa. Niemniej ważące
okazywały się powiązania z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, w której kurs na
konserwację był wyraźny, paraliżując, ale też stanowiąc pretekst, by nie podejmować
przedsięwzięć reformatorskich.
Nie będąc w stanie urzeczywistnić aspiracji podmiotowych społeczeństwa, partia głosiła wolę tworzenia przesłanek dla realizacji potrzeb materialnych. „Rozwój ekonomiczny”, „reformowanie gospodarki” – oto deklaracje, którymi pokrywano brak sukcesów
w sferze gospodarki. Jej system nie uległ zmianie. Już w latach sześćdziesiątych możliwości centralnie sterowanej gospodarki się wyczerpały, rzeczywisty postęp w zaspokajaniu materialnych potrzeb społeczeństwa nie był więc możliwy, tym bardziej że poprzednie
zasilanie zostało zablokowane już to zadłużeniem, już to restrykcjami Zachodu. Natomiast partia pozostawała w kręgu doktrynalno-ideologicznych wyobrażeń o swej roli i pozycji, traktując hasła za rzeczywistość, jakkolwiek nie można twierdzić iż nie miała
świadomości istniejących ograniczeń. „Uznaliśmy – stwierdzał Wojciech Jaruzelski na
zakończenie XIII Plenum KC PZPR, 16 października 1983 r. – iż nie przestała ona ani na
chwilę być kierowniczą siłą w państwie. Ale po wstrząsach, które przeżyła, odzyskuje
dopiero swą przewodnią rolę w społeczeństwie”3.

2
3
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„Tygodnik Powszechny” nr 40 z 2 paŸdziernika 1983.
„Rzeczpospolita” z 17 paŸdziernika 1983.

Częścią rzeczywistości pozostawała „Solidarność”. Osłabiona represjami, poszukiwaniem wyjścia z impasu nie przestawała być znaczącą siłą polityczną. Nieskutecznymi
okazywały się wysiłki władz dążących do pomniejszenia jej znaczenia. Przykładem spotkanie wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego z 1000-osobową grupą pracowników
Stoczni Gdańskiej 25 sierpnia 1983 r., w którym uczestniczył Lech Wałęsa. W założeniu
władz miało być ono dowodem realnej siły państwa. Spotkanie wypadnie uznać za ewenement. Urzędujący wicepremier, symbol – jak przekonywano w wydawnictwach i enuncjacjach podziemnych – totalitarnego i znienawidzonego reżimu, stanął wobec grona doń
nieprzychylnego. Wykazał on tym samym wyjątkową – zważywszy miejsce spotkania,
w której podpisano w sierpniu 1980 r. porozumienia – odwagę cywilną. Leitmotivem
jego wystąpienia była teza, iż „Solidarność”, a przede wszystkim przywódcy, ponoszą odpowiedzialność za jej unicestwienie. W odpowiedzi Wałęsa, w przeciwieństwie do przedstawiciela rządu, wykazywał pojednawczość i nie ukrywając krytyki wobec działalności
„Solidarności” do grudnia 1981 r., zwracał uwagę na „jeszcze większe błędy”, jakie popełniła strona rządowa. Spotkanie nagłośnione przez telewizję pokazało, że obie strony pozostały na dotychczasowych pozycjach. Dzieliła ich przeszłość i współczesność. W przyszłości
już do tej formy kontaktów nie powracano; przepaść ulegała pogłębieniu.
Z okazji czwartej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych „Solidarność” ogłosiła
bojkot komunikacji miejskiej. 31 sierpnia doszło doń w ośrodkach znanych z dotychczasowych protestów – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie. W tym
ostatnim mieście już 30 sierpnia doszło do demonstracji ulicznych. Wyjątkowo dramatyczne starcia z milicją miały miejsce w Nowej Hucie; demonstranci użyli m.in. masek
przeciwgazowych, proc, pończoch maskujących. Jednakże przebieg sierpniowych protestów okazał się spokojniejszy, niż oczekiwali organizatorzy. Czy to znaczy jednak, że
skuteczność reżimowej propagandy była większa? Wcześniej w sukurs władzom przyszedł członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” Władysław Hardek,
który ujawnił się i 24 sierpnia przed kamerami TV wzywał do poniechania akcji protestacyjnej.
Do zasypywania podziałów nie przyczyniały się kontynuowane przez władze represje.
Dowodów dostarczał m.in. bunt więźniów politycznych, sięgający momentu ich przetransportowania do zakładu karnego w Barczewie z początkiem września. Zostali oni potraktowani jak kryminaliści, do czego użyto przemocy. W odpowiedzi proklamowali oni
12 września strajk głodowy (trwał do 1 października), żądając odmiennego statusu, czym
nawiązywali do zwyczajów, które władze państwa socjalistycznego nie akceptowały.
Jesienią powróciła sprawa działaczy KSS-KOR. 27 września prokuratura wojskowa
skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi, Adamowi Michnikowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu i Henrykowi Wujcowi. Nie zostali oni objęci amnestią z lipca 1983 r. „W przypadku tych jedenastu osób mamy do czynienia ze szczególnie
poważnymi wykroczeniami przeciwko porządkowi prawnemu i systemowi społeczno-politycznemu PRL” – oświadczył rzecznik rządu w końcu października 1983 r., zachęcając
równocześnie „zachodnich mocodawców przywódców KOR i skrajnych ekstremistów
z b. „Solidarności” do tego, by skłonili obwinionych do wyjazdu z Polski. Oferta ta miała
objąć przeważającą większość „aresztowanych, a nawet odbywających karę więzienia za
przestępstwa o politycznej motywacji”. U jej źródeł leżało przeświadczenie, że „aresz137

towani przeciwnicy socjalizmu są zawodowymi organizatorami konfliktów. Pobyt za granicą zabezpieczałby polskie społeczeństwo przed skutkami ich działalności. Chodzi o wyjazd
na okres wyprowadzenia Polski z kryzysu i osiągnięcia pełnej stabilizacji”4. Przedstawiciele opozycji odrzucili ofertę władz. Oznaczała zgodę na banicję, bez gwarancji na powrót do kraju. Po wtóre, łączyła się z aprobatą koncepcji, wedle której sprzeciw wobec
realnego socjalizmu był w decydującej mierze efektem wpływu ośrodków zagranicznej
dywersji oraz dążenia do jego unicestwienia.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania pozostawał Lech Wałęsa, którego władze
początkowo usiłowały usunąć w niebyt polityczny, gdy zaś to nie skutkowało ośmieszyć
oraz łączyć go z nieprzyjazną Polsce działalnością ośrodków zachodnich. Akcję przeciwko Wałęsie nasilono we wrześniu 1983 r. w czasie, gdy była rozważana sprawa przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla. 27 września telewizja nadała materiał z września 1982 r.,
w którym jawił się jako człowiek prowadzący nieczyste machinacje walutowe. W ten
sposób dopełniał się zestaw środków, po jakie władze sięgały, by przedstawić w niekorzystnym świetle przeciwnika politycznego. Wałęsa uhonorowany 5 października Noblem
stał się przez to dla władz człowiekiem jeszcze bardziej znienawidzonym – międzynarodowy wydźwięk nominacji norweskiego komitetu wzmagał jego „bezkarność”.
Cała sytuacja stała się dla reżimu kłopotliwa, sprawiając, że reakcje jego przedstawicieli
były mieszaniną wrogości, zakłopotania i bezradności. „Tegoroczna Pokojowa Nagroda
Nobla jest instrumentem w antysocjalistycznej krucjacie. (...) Polskie społeczeństwo ma
większe zmartwienia niż kolejna reaganowska złośliwość” – stwierdził rzecznik rządu5.
Tym samym dotknięta została sprawa sankcji amerykańskich, których zniesienie Stany
Zjednoczone wiązały ze spełnieniem przez Polskę warunków politycznych. Rząd odrzucał je, zajmując w tej kwestii stanowisko nieprzejednane, co wyraził w nocie z 3 listopada.
Niechętnie też odniósł się do apelu Lecha Wałęsy z 10 grudnia 1983 roku, by Stany
Zjednoczone zniosły sankcje, traktując ów apel jako potwierdzenie ścisłej koordynacji „poczynań władz amerykańskich” z przywódcą „Solidarności”. Wobec pojawiającej się perspektywy osłabiania amerykańskich restrykcji, władze polskie tym bardziej odżegnywały
się od uznania jakiejkolwiek roli Wałęsy w całej sprawie, wymagałoby to bowiem zmiany
oficjalnego doń oraz podziemnego związku nastawienia.
W ówczesnych warunkach było to niemożliwe, zważywszy fakt przekonania władz
o słuszności i skuteczności dotychczasowej polityki; sądziły one, że przyczynia się ona do
„normalizacji” życia publicznego. Podsumowując rezultaty amnestii, stwierdzano z początkiem 1984 r., że jej założenia społeczno-polityczne zostały osiągnięte. Wobec sprawców
„przestępstw popełnionych z powodów politycznych” zastosowano różnorakie formy łagodzenia kar (730 – darowanie kary pozbawienia wolności lub inne kary; 130 – złagodzenie
kary o połowę; 1647 – umorzenie postępowania karnego). 1132 osoby się ujawniły, składając deklarację o zaniechaniu ,,przestępczej działalności”; wobec nich nie wszczynano
postępowania karnego6. Jednakże dla władz problem kontestacji politycznej oraz jej pe-
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„¯ycie Warszawy” z 31 paŸdziernika 1983.
Tam¿e, 12 paŸdziernika 1983.
„Trybuna Ludu” z 25 stycznia 1984.

nalizacji nie tracił na aktualności. 23 marca 1984 r. w zakładach karnych przebywało 427
osób więzionych z przyczyn politycznych, w tym 58 to osoby odbywające wyroki, zaś
369 to tymczasowo aresztowane7. Ten ostatni środek traktowany dowolnie służył niejednokrotnie długotrwałej izolacji bez wyroku sądowego.
Od początku 1984 r. władze nie ustawały w dążeniach do rozbicia podziemia, wykorzystując po temu różne okazje. Nie zanikały dążenia do instrumentalizowania prawa,
stwarzając domniemanie, iż reżim w kwestii wszczynania lub wstrzymywania procesów
sądowych kieruje się pozaprawnymi względami. 11 stycznia 1984 r. został aresztowany
Maciej Bednarkiewicz, oskarżyciel posiłkowy w sprawie o zamordowanie Grzegorza
Przemyka, znany z ,,prosolidarnościowych” sympatii oraz ,,dociekliwości” procesowej.
Prokuratura sformułowała wobec niego zarzuty nie wiążące się bezpośrednio ze sprawą,
zawierające jednak próbę ukazania jego działań adwokackich jako przestępcze. Zatrzymanie adwokata skłoniło Władysława Siła-Nowickiego do skierowania na ręce Wojciecha
Jaruzelskiego listu otwartego. Zawierał on protest wobec sposobu prowadzenia śledztwa
w sprawie śmierci Przemyka oraz aresztowania Bednarkiewicza. Przypomniał on ponadto o napaści funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na członków Prymasowskiego
Komitetu Opieki nad Osobami Pozbawionymi Wolności i Ich Rodzinami. List ów – wywołując nienawistną reakcję, będącą m.in. skutkiem publicznego oskarżenia organów ścigania i sprawiedliwości – stał się przyczyną podjęcia wobec autora nie przebierającej
w środki akcji. Nie wahano się przed sięganiem po potwarz, inwektywy i oszczerstwa,
próbując zniesławić wielokrotnego obrońcę w procesach politycznych. 1 marca 1984 roku.
zostało przeciwko niemu wszczęte śledztwo (zarzut: poniżanie naczelnych organów władzy państwowej, powodujące „szkodliwą dla interesów PRL kampanię propagandową”)8.
Całej sprawie posmaku skandalu prawniczego nadawał fakt złożenia 10 lipca poręczenia
za Macieja Bednarkiewicza przez prezesa ZG Zrzeszenia Prawników Polskich, Zdzisława
Czeszejko-Sochackiego – posła na Sejm, członka PZPR, a więc człowieka „poza podejrzeniami” – w rezultacie czego uchylono wobec niego areszt tymczasowy. Po czym prokuratura wojewódzka, spełniając polityczne „zamówienie”, skierowała do sądu rejonowego
w Warszawie akt oskarżenia przeciwko M. Bednarkiewiczowi.
Natomiast, jeśli idzie o epilog procesu o spowodowanie śmierci Grzegorza Przemyka,
to wyrok, jaki sąd ogłosił wzbudzał wątpliwości, których źródła tkwiły w sposobie przygotowania materiału dowodowego, aktu oskarżenia jak i przebiegu procesu. Sąd dał temu
wyraz, konstatując „emocje”, jakie jemu towarzyszyły oraz „zadziwiającą” zbieżność uprzedniego „osądzenia” domniemanych sprawców z informacjami preparowanymi przez „ośrodki zagraniczne i rodzimą opozycję”. 16 lipca 1984 roku sąd skazał dwóch sanitariuszy,
uznając ich winnych śmiertelnego pobicia maturzysty (kara 2 lat oraz 1,5 roku pozbawienia wolności), uniewinniając funkcjonariuszy MO („brak dowodów”)9. W tych warun7
8
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„¯ycie Warszawy” z 28 marca 1984.
Tam¿e, 2 marca 1984.
„Trybuna Ludu” z 17 lipca 1984. W¹tpliwoœci co do bezstronnoœci organów œcigania
i rzetelnoœci wymiaru sprawiedliwoœci nie zosta³y w przysz³oœci rozwiane. Proces zosta³ wznowiony w 1995 r., czemu towarzyszy³y jednak próby jego wykorzystania w celach politycznych o odwrotnym wektorze.
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kach domniemania, co do nierzetelności i tendencyjności organów powołanych do strzeżenia ładu i porządku oraz o podporządkowanie ich potrzebom politycznym znajdowały
posłuch w społeczeństwie10.
„Solidarność” swoją aktywnością, a przede wszystkim – wbrew reżimowej logice –
istnieniem, motywowała władze do sięgania po środki, które nadal uznawały za skuteczne. Z końcem marca minister anulował wynik wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, w rezultacie których członkiem Senatu miał zostać były rzecznik
prasowy „Solidarności” Janusz Onyszkiewicz. Ministerialny sprzeciw wyjaśniano troską
o zachowanie zgodności między funkcjonowaniem samorządu akademickiego a celami
stawianymi przez państwo szkołom wyższym. „Kształcenie przyszłej kadry kierującej
życiem państwowym, kulturalnym, gospodarczym, naukowym itd. nie może pozostawać
w rozbieżności z celami państwa”11 – wyjaśniał 3 kwietnia rzecznik rządu, potwierdzając
tym samym nie zaniechanie praktyki „Berufsverbot” wobec byłych działaczy lub sympatyków „Solidarności”.
Środowisko akademickie starało się zachować niezależność, w czym pomocną była
względna autonomia. Jej zakwestionowanie następowało na podstawie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego
oraz o zmianach niektórych ustaw z lipca 1983 r. Na tej podstawie nie uznano wyboru
rektora Uniwersytetu w Poznaniu oraz we Wrocławiu. „Wzorcową” stała się decyzja
ministra, kwestionującego wybór 7 maja Klemensa Szaniawskiego, który – jak uzasadniano – nie zapewniał kierowania uczelnią, zgodnego z jej „charakterem socjalistycznym”
oraz nie gwarantował „niezbędnego” poziomu współpracy z ministrem. Notabene zastrzeżenia wobec decyzji zgłosiła Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Władze nie kryły,
iż w swoich rozstrzygnięciach nie kierowały się względami merytorycznymi, lecz politycznymi. Takie przesłanki legły u podstaw „sprawy” Szaniawskiego – internowanego
w grudniu 1981 r., – uznanego w 1984 r. za „działacza politycznego, który zaciekle zwalczał politykę państwa, był przewodniczącym ugrupowania opozycyjnego, zaangażowanego w walkę z władzami państwa, a nie uznawanego przez władze”12.
Władze oczekiwały, że szkoły wyższe wyrzekną się niezależności, pozostaną ogniwem
panującego porządku, nie kwestionującym jego zasad, więcej – podporządkują się dyrektywom partii „kierowniczej”, będą aktywną częścią systemu indoktrynacji ideologicznej. Minister zastosował środki administracyjne, których sens i cel polityczny nie skrywano. W tym
kontekście z satysfakcją oceniano w połowie maja 1984 r., iż na 79 wybranych dotąd rek-
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Ró¿nych domys³ów dostarczy³ œmiertelny wypadek 8 lutego 1984 r. Piotra Bartoszcze
(syn Micha³a, wspó³organizatora NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarnoœæ”, pobitego 19 marca 1981 r. przez funkcjonariuszy MO, po bezprawnie przerwanej sesji
WRN w Bydgoszczy). Wydarzeniu temu ,,towarzyszy³o szczególne” zainteresowanie
zachodniej prasy, ,,¿ywo” zareagowa³y na nie dywersyjne rozg³oœnie radiowe”. „¯ycie
Warszawy” z 14 maja 1984.
„Rzeczpospolita” z 9 kwietnia 1984.
Tam¿e, 21 maja 1984.

torów szkół wyższych, niemal połowę stanowili członkowie PZPR lub stronnictw sojuszniczych13.
Podjęte wobec środowiska naukowego środki dyscyplinujące – wykazujące różny poziom skuteczności – były częścią zakrojonych na szerszą skalę działań zmierzających do
wyeliminowania wszelkich przejawów oporu. 12 maja na 10 miesięcy pozbawienia wolności (dodatkowo; odbywał karę 3 lat więzienia) został skazany Władysław Frasyniuk
za „znieważenie” 5 grudnia 1983 r. zastępcy naczelnika zakładu karnego w Barczewie.
Barczew stał się wskutek stosowanych wobec więźniów politycznych represji miejscem
„złej sławy”. Odzwierciedlał ją list otwarty skierowany przez nich 16 kwietnia do Wojciecha Jaruzelskiego. Tam w maju 1984 r. Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki ogłosili protest głodowy, zaś Piotr Bednorz dokonał samouszkodzenia, czym zmusili kierownictwo
zakładu karnego do przywrócenia uprawnień regulaminowych. 24 maja Sąd Wojewódzki
we Wrocławiu skazał Józefa Piniora na 4 lata pozbawienia wolności. Podstawą skazania
były m.in. przepisy dekretu o stanie wojennym. 8 czerwca 1984 r. aresztowano Bogdana
Lisa, ukrywającego się od 13 grudnia 1981 r. członka Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” oraz Piotra Mierzewskiego.
Władze nie decydowały się jednak na frontalną rozprawę z byłymi działaczami KSSKOR i „Solidarności”, starając się ich zneutralizować bądź politycznie „uśmiercić”. Próby
wyciszenia sprawy nie dawały rezultatu, tym bardziej, że pozostawała ona w kręgu zainteresowań opinii światowej. Ewentualny proces „pokazowy” – a taki z punktu widzenia
interesów władzy byłby pożądany – przy kruchości oskarżeń, prawdopodobnym zaangażowaniu doświadczonych obrońców oraz polityczno-propagandowych zdolnościach
obwinionych, mógłby przerodzić się w sąd nad porządkiem ustrojowym. Uwzględniając
tedy wysiłki władz, usiłujących ukazywać prawomocność i legalizm swoich działań, korzyści z procesowego wystąpienia przeciwko 11-stce jawiły się jako wątpliwe.
Rozpoczęte pod koniec 1983 r. z udziałem kościoła katolickiego rozmowy zmierzały
do skłonienia więzionych działaczy do opuszczenia kraju. Ta sprawa była rozważana na
spotkaniu W.Jaruzelskiego z Józefem Glempem 5 stycznia 1984 r. 22 stycznia prymas
spotkał się w Gdańsku z Lechem Wałęsą, który odrzucił jednak przekazaną mu przez
zwierzchnika polskiego kościoła propozycję. Rozmowy uległy zintensyfikowaniu na wiosnę, kiedy władze zaoferowały amnestię pozostałym skazanym lub aresztowanym za
prowadzenie opozycyjnej działalności politycznej, domagając się, by czołowi przedstawiciele opozycji w zamian czasowo wyemigrowali z kraju lub złożyli deklarację, w której
wyrzekaliby się na pewien czas aktywności politycznej. 20 kwietnia do rozmów włączono grupę doradców „Solidarności” oraz członków byłego KOR, umożliwiając im spotkanie z 11-tką. 2 maja próby skłonienia więzionych do czasowej emigracji podjął wysłannik
sekretarza generalnego ONZ Emilio de Olivares. Rozmowy nie przyniosły rezultatu. Proces
przeciwko czterem działaczom opozycyjnym rozpoczęty 13 lipca, został 18 lipca odroczony „w związku z przygotowywanym projektem aktu amnestyjnego (...) do chwili
podjęcia decyzji przez Sejm”14.
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Tam¿e, 23 maja 1984.
„¯ycie Warszawy” z 19 lipca 1984.
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Zabiegi władz zmierzające do rozwiązania problemu czołowych przedstawicieli opozycji były tedy wspierane przez hierarchię kościelną. Dążąc do załagodzenia napięć politycznych oraz spokoju społecznego, nie akceptując konfliktów oraz działań je wywołujących,
pozostał wierny swojemu posłannictwu niesienia pomocy tragicznie doświadczonym.
Dla kościoła sprawą najważniejszą – jak sądzić można – była realizacja celów długofalowych. Nie porzucając sprzeciwu wobec polityki urzeczywistnianej przez władze państwa
socjalistycznego, udzielając pomocy represjonowanym i występując w ich obronie, usiłował on odgrywać rolę arbitra. Jednak w 1984 r. reżim uznał, iż jest wystarczająco umocniony i zabezpieczony, by nie być zmuszonym do czynienia koncesji na rzecz kościoła. Ten zaś
oczekiwał, że jego koncyliacyjna postawa przyniesie efekty w obszarach mających dla niego istotne znaczenie i że władze wykażą skłonność do ustępstw. Tak się jednak nie stało.
1 kwietnia 1984 r. z ambon kościołów w całym kraju oznajmiono, że „krzyż wykracza poza
komunizm”, co niedwuznacznie wiązało się z konfliktem w Miętnem, gdzie w szkole doszło do próby zawieszenia krzyży w izbach lekcyjnych. Nadanie sprawie szerszego wymiaru kazało sądzić, iż czyni się z niej kartę przetargową, tym bardziej, że grupa 29 księży
z okolic Garwolina w liście skierowanym do Wojciecha Jaruzelskiego i Józefa Glempa
oświadczyła, że wstrzyma się od udziału w wyborach do rad narodowych, o ile sprawa
nie zostanie pozytywnie załatwiona. Władze usiłowały konflikt potraktować jako lokalny,
głosząc niezmienność polityki wobec kościoła, którego potrzeby „duszpasterskie i materialne” (budownictwo sakralne, kontakty międzynarodowe, ruch pielgrzymkowy) były
w pełni uwzględniane15.
Sprawą, która miała także wymiar długofalowy to projekt fundacji rolnej, w realizację
którego na przełomie 1983 i 1984 r. kościół się zaangażował, wręcz patronując całej inicjatywie, firmując ją swoim autorytetem i wkładając w jej urzeczywistnienie znaczny wysiłek. W rezultacie 4 kwietnia 1984 roku. Sejm uchwalił ustawę o fundacjach (projekt wpłynął
23 stycznia). Kwestią otwartą pozostawał zakres zaangażowanego kapitału zagranicznego, sporną zaś statut nowej fundacji, jej suwerenności i zdolności realizowania niezależnej
od państwa działalności. Władze potraktowały ją nieufnie, jakkolwiek oficjalnie nie przeciwstawiały się inicjatywie. W ostateczności nie były skłonne pogodzić się z istnieniem
instytucji wymykającej się spod kontroli.
Tymczasem władze postanowiły dokonać dalszego kroku w procesie „normalizacji
i stabilizacji”. 8 grudnia 1983 r. Komisja Współdziałania PZPR, ZSL i SD opowiedziały
się za przeprowadzeniem wyborów do rad narodowych (termin odwołanych – luty 1982 r.),
podaniem pod dyskusję założeń ordynacji wyborczej oraz przedłużeniem kadencji Sejmu.
14 grudnia zostały ogłoszone Założenia do projektu ordynacji wyborczej do rad narodowych. 14 stycznia 1984 roku PRON wyraził aplauz dla kierunku proponowanych zmian,
traktując je jako „pierwszy istotny krok” zmierzający do realizacji postulowanego przezeń
modelu systemu wyborczego.
Ordynacja wyborcza uchwalona 13 lutego 1984 r. przewidywała, że wybory do rad
narodowych będą się odbywać w oparciu o deklarację PRON. Nową instytucją były kolegia wyborcze tworzone przez PRON, przedstawicieli władz organizacji sygnujących
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„Rzeczpospolita” z 9 kwietnia 1984.

Deklarację w sprawie PRON 20 lipca 1982 r. oraz zaproszonych przez nich przedstawicieli związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników indywidualnych i socjalistycznych związków młodzieży (art. 1 p. 2.). Nowa ordynacja wyborcza, nie
stanowiła przełomu. Zapewniała ona możliwości sterowania organizacją wyborów, doborem kandydatów oraz kontroli nad zachowaniami wyborców, przebiegiem i rezultatami wyborów, jakkolwiek wykluczała, a co najmniej ograniczała możliwości ich fałszowania.
W „Solidarności” nie było początkowo zgody co do stanowiska związku wobec wyborów (próby zgłaszania własnych kandydatów, oddawanie pustych lub nie oddawanie
kart do głosowania, skreślanie wszystkich kandydatów). 23 stycznia TKK wezwała do
ich bojkotu. Uznała je za próbę legitymizowania władzy, propagującej „kłamstwa o społecznym poparciu”. 28 maja grupa 41 członków władz „Solidarności” wybranych na
I Zjeździe w październiku 1981 r. wystosowała wraz z Lechem Wałęsą do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej list, w którym zgłaszała zastrzeżenia wobec
wyborów, zapowiadając ich bojkot. Zbliżanie się terminu wyborów – 17 czerwca – skłaniało obie strony do mobilizacji. Rada Krajowa PRON 31 maja ogłosiła, że do końca maja
w przedwyborczych spotkaniach uczestniczyło ponad 2,3 mln wyborców; 4074 spośród
310 tys. kandydatów – wskutek wykorzystania instytucji konsultacji – nie uzyskało poparcia. Nie wahano się przed głoszeniem sugestii, że bojkotem wyborów zainteresowane
są służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych. „Płacą i wymagają! Milion dolarów za
bojkot wyborów” – to tytuł artykułu redakcyjnego opublikowanego 13 czerwca 1984 r.
w „Trybunie Ludu”.
Na dzień wyborów „Solidarność” zapowiedziała akcję 3x5, polegającą na trzykrotnej
5-minutowej obserwacji wybranych lokali wyborczych, której celem było określenie frekwencji wyborczej. Po wtóre, zamierzano uzyskiwać informacje z komisji wyborczych.
Wedle źródeł „solidarnościowych” frekwencja wyborcza nie sięgała poziomu podawanego oficjalnie – 75%. Pojawia się pytanie czy wezwanie do bojkotu przyniosło skutek?
Wydaje się, iż obie strony mogły czerpać z osiągniętej frekwencji wnioski optymistyczne.
Władze zmobilizowały znaczne siły, by przeciwstawić się bojkotowi. Uzyskano mniejsze
niż w poprzednich wyborach rezultaty, jednakże frekwencję w 1984 r. wypadnie potraktować jako zbliżającą się do typowej dla normalnych warunków. Niezależnie od stopnia
rzeczywistego demokratyzmu, władze uzyskały w miarę zadowalającą odpowiedź na
test, którego treścią był stopień osiągniętej stabilizacji politycznej, mierzonej kanonami
państwa socjalistycznego, Nie przeczyła temu TKK, stwierdzając: „Trzeba przyznać, że
wielu Polakom nie udało się jeszcze przezwyciężyć lęku. Utrzymanie w strachu tej części
społeczeństwa jest sukcesem władzy”16.
Dla władz problemem pozostawała gospodarka. Deklarowana jej reforma nie następowała, również wskutek obaw, co do ewentualnych skutków. Zachowywano reglamentację żywności, co jednak nie przyczyniało się do równowagi pieniężno-rynkowej. Ciężar
dotychczasowych inwestycji, stan handlu zagranicznego oraz zaopatrzenie nie pozwalały
na zrównoważenie rynku konsumpcyjnego. Działania podejmowane przez władze – wo-
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143

bec wyższych dochodów niż planowano – polegały na zmniejszeniu popytu ludności
przez wzrost cen, co przynosiło jedynie krótkotrwałe efekty.
11 listopada 1983 r. Urząd Cen zapowiedział znaczną podwyżkę cen, która miała być
dokonana z początkiem 1984 r., inaugurując równocześnie społeczną konsultację nad jej
zakresem i wysokością. „Solidarność” za pośrednictwem TKK ogłosiła 20 listopada sprzeciw, podpisany też przez Lecha Wałęsę, zapowiadając wzmożenie wysiłków na rzecz
ochrony interesów pracowniczych. Zabrakło protestów potwierdzających skuteczność
„solidarnościowej” mobilizacji. Decyzja rządu (17 stycznia) przewidywała podwyżkę od
30 stycznia o mniejszej skali niż zapowiadano, co łączono z wynikami konsultacji, do
których zaangażowały się legalne związki. Przyczyniało się to zapewne do podniesienia
ich znaczenia. Jednocześnie – jak wskazywali niechętni rządowi eksperci – „od 1984 r.
jednak widoczne są w polityce władz obawy przed gwałtownymi objawami oporu społecznego, wywołanego zbyt wysokim wzrostem cen”17.
Dla „Solidarności” głównym obszarem ekspresji pozostawała polityka. Okazji do tego
dostarczały rocznice. 16 grudnia 1983 r. doszło do demonstracji we Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Warszawie. Szczególnie dramatyczny przebieg miały obchody 1 i 3 maja
1984 r. W pierwszym z tych dni podziemie realizowało ubiegłoroczny scenariusz: kontrpochody lub przenikanie do manifestacji oficjalnych, by demonstrować istnienie „Solidarności”. Do starć doszło poza tradycyjnie kontestującymi ośrodkami, m.in. w Lublinie,
Częstochowie, Rzeszowie. Niejednokrotnie interwencje MO miały brutalny charakter18.
Najogólniej jednak „solidarnościowe” wystąpienia traciły na impecie. Nie pojawiały się
nowe okoliczności wzmagające protest. Przeciwnie, bieg zdarzeń ograniczał motywację
do gwałtownych wystąpień.
Władze dążyły do ograniczania punktów zapalnych oraz osiągnięcia stanu „normalności, ładu i spokoju”. Miała to potwierdzać ustawa o amnestii uchwalona 21 lipca 1984 r.
Poprzedził ją apel RK PRON z 16 lipca. Amnestię – stwierdzano w ustawie – wiązano
z „postępującą normalizacją życia społecznego” oraz „umacnianiem się państwa”, czego
,,przejawem są również wyniki wyborów do rad narodowych”. Amnestię przedstawiano
jako akt łaski państwa, które mając dość siły, kieruje się wyrozumiałością i odrzuca nienawiść i odwet. Obejmowała ona przestępstwa popełnione „z powodów” politycznych przed
21 lipca 1984 r., wymagając, by sprawca (wyróżnionych przestępstw) dobrowolnie zgłosił się do 31 grudnia 1984 r. i oświadczył do protokołu, „że zaniecha przestępczej działalności, oraz ujawni rodzaj popełnionego czynu, czas i miejsce jego popełnienia” (art. 3 ust.
1), ujawni „nadto wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu” (ust. 3). Ustawa
postanawiała umorzenie postępowania przed Trybunałem Stanu „w przedmiocie odpo17
18
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Polska 5 lat po sierpniu. Raport, Londyn 1985, s. 109.
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w stosunku do 11 osób oraz wobec 12 osób zastosowa³y zawieszenie kary. „Rzeczpospolita” z 11 maja 1984 r. Reuters poinformowa³, i¿ pochód 1-majowy trwa³ 2 godziny, zaœ
telewizyjna relacja godzin 5 – przy powtarzanych sekwencjach – by stworzyæ wra¿enie, ¿e
by³ on d³u¿szy ni¿ w rzeczywistoœci. „Trybuna Ludu” z 3 maja oraz „¯ycie Warszawy” z 5–6
maja 1984.

wiedzialności konstytucyjnej o czyny popełnione przed wejściem w życie ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu” (art. 15). Ustawa o amnestii nie obejmując
przestępstw popełnionych z innych niż polityczne pobudek, wyłączała sprawców czynów
o znamionach kryminalnych, do których coraz częściej zaliczano wydawców, obwinianych
o kradzież papieru, paserstwo, bezprawne korzystanie z urządzeń państwowych itp.
Do dnia 15 września z amnestii skorzystało 1569 osób. W 125 przypadkach darowano
karę pozbawienia wolności, wobec 1444 osób umorzono postępowanie karne. W zakładach karnych pozostawało nadal 22 osoby: 2 osoby oskarżone o przestępstwa nie objęte
amnestią oraz 20 osób, którym zarzucano popełnienie przestępstw kryminalnych. 225 osób
dobrowolnie zgłosiło się do organów ścigania oraz placówek dyplomatycznych ujawniając popełnienie przestępstw politycznych. Z satysfakcją podnoszono fakt, iż ujawnianiu
się towarzyszył „niejednokrotnie akt ekspiacji, znajdujący wyraz w uznaniu popełnionych błędów i zrozumieniu celowości konstruktywnego włączenia się do stale rozszerzającego się dziś nurtu dialogu społecznego i współdziałania”19.
Nie wydaje się, iżby ów komentarz dotyczył działaczy,,Solidarności” wysokiego szczebla,
ukrywających się od 13 grudnia 1981 r. 6 grudnia 1984 r. ujawnił się Eugeniusz Szumiejko z Wrocławia, członek Prezydium KK NSZZ,,Solidarność” oraz podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, jeden z sygnatariuszy oświadczeń TKK i inicjatorów „różnych
antypaństwowych akcji tej struktury”; po złożeniu m.in. deklaracji o „zaniechaniu sprzecznej
z prawem działalności” został zwolniony. 21 grudnia ujawnił się Zbigniew Janas, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze oraz członek KK „Solidarności”, który został
przesłuchany w związku z toczącym się śledztwem w sprawie „nielegalnej” TKK i współdziałającej z nią Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Mazowsze20.
Osobliwą była sprawa Bogdana Lisa i Piotra Mierzewskiego, którym zarzucano ciężkie przestępstwa: uczestnictwo w działalności „pozostających na usługach obcych państw
zagranicznych organizacji, w tym tzw. Biura Koordynacyjnego „Solidarności” w Brukseli
(...) zmierzali do obalenia przemocą konstytucyjnego ustroju państwa”. Ten wzgląd zadecydował o tym, że nie objęła ich amnestia. Wskutek kruchości materiału dowodowego
nie zdecydowano się jednak na postawienie ich w stan oskarżenia. Równocześnie dowolnie interpretując zapisy amnestii – podobnie jak uczyniono to wcześniej – i powołując się
na jej literę, z początkiem grudnia 1984 r. uchylono wobec nich areszt tymczasowy, zaś
śledztwo umorzono 21.

2. Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki i jej skutki polityczne
(sierpień – grudzień 1984)
Z wyborów do rad narodowych oraz amnestii władze czerpały przekonanie o postępującej stabilizacji. Stanowiło to przesłankę kierowania do społeczeństwa zapewnień, że
o jego potrzeby materialno-bytowe usilnie się one troszczą, zaś jego polityczne aspiracje
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„Trybuna Ludu” z 21 wrzeœnia 1984.
Tam¿e, 7 oraz 22–23 grudnia 1984.
„Rzeczpospolita” z 8–9 grudnia 1984.
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będą urzeczywistniane o tyle, o ile będą mieścić się w porządku socjalistycznym oraz nie
pojawią się zagrożenia wymagające przywrócenia ograniczeń. Opozycji politycznej sugerowano, by zrezygnowała z formułowania roszczeń przekraczających ramy porządku
socjalistycznego, w przeciwnym razie konieczne będzie sięgnięcie po środki przewidziane w ustawie ,,o szczególnej regulacji prawnej...” z lipca 1983 r.; miała zastosowanie do
31 grudnia 1985 r. Władze liczyły na to, iż w ostateczności determinacja opozycji skupionej wokół „Solidarności” ulegnie wyczerpaniu. Niejako w sukurs oczekiwaniom władz
wychodziły sygnały świadczące o zadowoleniu z amnestii w Polsce wyrażonym przez
sekretarza generalnego ONZ, papieża oraz szefów rządów Włoch i Szwecji. Tymczasem
działacze „Solidarności” upatrywali w amnestii akt niejednoznaczny, traktując ją m.in.
jako manewr obliczony na dezintegrację opozycji oraz pomniejszenie społecznego zrozumienia i aprobaty dla jej aspiracji i wysiłków. Liczono na to, iż związek zawodowy zdoła
„wybić się na jawność”. 17 sierpnia 1984 roku. TKK nawiązując do amnestii uznała, że
„podstawowym celem Związku jest wywalczenie prawa do legalnej działalności”.
Władze usiłowały nie dopuścić do demonstracyjnego manifestowania przez „Solidarność” swego istnienia, a przede wszystkim, by jej aktywność nie wywoływała wystąpień masowych. We Wrocławiu 31 sierpnia Władysław Frasyniuk i Józef Pinior złożyli
kwiaty pod tablicą pamiątkową związku na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Kolegium ds. wykroczeń zakwalifikowało czyn jako usiłowanie „zakłócania
spokoju i porządku publicznego”, skazując ich na 2 miesiące aresztu. Do wystąpień doszło
w Gdańsku, Warszawie i Nowej Hucie; brały one początek u wyjść z kościołów. Starcia
z milicją 30 i 31 sierpnia miały miejsce we Wrocławiu.
Najogólniej przebieg sierpniowej rocznicy nie osiągnął imponujących rozmiarów, w czym
zapewne miały także swój udział oddziały MO, starające się zdusić w zarodku masowe
wystąpienia. W Gdańsku np. jedynie Lechowi Wałęsie pozwolono złożyć kwiaty pod
Pomnikiem Poległych Stoczniowców, pozbawiając go jednak audytorium, wobec którego zamierzał wygłosić oświadczenie. Nikt poza Frasyniukiem i Piniorem nie został spośród osób amnestionowanych ukarany. Istotnym zabiegiem, który miał przekonać o zmianie
charakteru wystąpień, były zastosowane przez kolegia ds. wykroczeń kwalifikacje prawne:
nielegalne zbiegowiska, zakłócanie spokoju i porządku publicznego (przeważnie w stanie
nietrzeźwym), nieobyczajne wybryki... Tym samym starano się ukazać te występki jako
pozbawione poważniejszego sensu, a przede wszystkim szlachetniejszej motywacji.
W „sierpniowych” sprawach orzekały kolegia, a nie sądy, ponieważ – jak oświadczył
rzecznik rządu – „zmniejszyło się społeczne niebezpieczeństwo niektórych czynów”.
W sumie ukarano 154 osoby, wobec 14 orzeczono karę aresztu, 138 – grzywny. W stosunku do 44 osób zastosowano karę dodatkową – przekazanie do publicznej wiadomości22.
Na tle względnego zrealizowania formułowanych przez władze celów społecznych
i politycznych, problemem nie tracącym na ważności była sprawa czołowych działaczy
opozycji politycznej. 4 września 1984 r. rzecznik rządu, powołując się na znane w świecie
precedensy oraz zaznaczając, iż propozycje nowych rozwiązań mają charakter studialny,
dopuścił możliwość wprowadzenia do kodeksu karnego nowych regulacji, przewidują-
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cych orzeczenie przez sąd wobec „uporczywych” opozycjonistów kary „samoistnego
pozbawienia praw publicznych i kary wydalenia z Polski (...) na określoną przez sąd
liczbę lat”. Oburzenie wobec rozważanego projektu wyrazili posłowie Janusz Zabłocki,
Ryszard Reiff i Edmund Osmańczyk. Rząd wycofał się z owego zamiaru. Minister sprawiedliwości uznał, że rząd nie przekroczył swych uprawnień analizując jedynie różnorodne doświadczenia, które wskazują „na bardziej humanitarny charakter kary w porównaniu
z pozbawieniem wolności”23. Sprawa „banicji” odzwierciedlała nową fazę polityki władz.
Jej częścią było kreowanie Polski na kraj „bez więźniów politycznych”, w którym w sposób
typowy – nie bez normalnych trudności – rozwiązywane są problemy obywateli, a represje przyjmują nieodzowne rozmiary. Ten wizerunek Polski Ludowej nie był przez znaczną część społeczeństwa polskiego odrzucany.
W tej sytuacji znamiona prowokacji miało uprowadzenie 19 października 1984 r., a następnie, po brutalnym pobiciu zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki z warszawskiego
kościoła św. Stanisława Kostki. Dla „Solidarności”, w tym opozycji politycznej była to
postać znacząca: kapelan związku w Hucie „Warszawa”, organizator (od września 1983 r.)
corocznych Robotniczych Pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę, inicjator comiesięcznych mszy za ojczyznę. Należał do grupy księży, którym władze zarzucały nadmierne
zaangażowanie polityczne, w tym powodowanie zamieszek i demonstracji antypaństwowych. Jemu przypisywano m.in. wezwania do bojkotu wyborów do rad narodowych.
Aktywność polityczna Popiełuszki wywoływała watpliwości u hierarchii kościoła katolickiego. Przedstawiciel sekretariatu Episkopatu Polski wyraził dezaprobatę z powodu
traktowania opinii „jednego z 26 tys. księży” jako „stanowiska Kościoła”, oświadczając:
„opinie wygłaszane przez ks. Popiełuszkę wyrażają tylko jego własne poglądy”24.
Osobliwej wymowy przydawał fakt, że mordu dokonali funkcjonariusze departamentu MSW, zajmującego się inwigilacją kleru. Po wtóre, Popiełuszko był wcześniej obiektem intensywnych czynności śledczych, a także prowokacji25. Polityczne okoliczności
porwania Popiełuszki niosły wielorakie skutki. Władze czyniły wiele, by nie dopuścić,
aby obciążano je odpowiedzialność za mord; nie leżał on wszak w ich interesie. 27 października KC PZPR ogłosił oświadczenie, w którym potępił prowokację i terror, domagając
się od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ostatecznego ustalenia „bezpośrednich i ewentualnie pośrednich sprawców” i ich surowego ukarania26. O postępie śledztwa poinformował w wystąpieniu radiowo-telewizyjnym Czesław Kiszczak. O randze
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sprawy świadczył fakt objęcia 6 listopada przez Wojciecha Jaruzelskiego – jako I sekretarza KC PZPR – osobistego nadzoru nad organizacją PZPR w MSW. Sam resort stał się
obiektem analizy i ocen, które miały przekonać o tym, iż pozostaje pod społeczną – przez
parlament czynioną – kontrolą. Na posiedzeniu KC PZPR (21–22 grudnia) I sekretarz
przedstawił informację, w której uznał przypadek zabójstwa Popiełuszki za „odosobniony,
absolutnie sprzeczny” z praworządną „istotą powinności” resortu spraw wewnętrznych27.
Śmierć księdza stała się wyzwaniem dla misji kościoła katolickiego. Papież w czasie
audiencji generalnej 24 października podzielił „słuszny niepokój całego społeczeństwa
wobec tego nieludzkiego czynu, który jest wyrazem przemocy dokonanej na kapłanie
oraz pogwałceniem oczywiście godności i niezbywalnych praw ludzkich”. Wskazówkę
co do przyszłego ujęcia sprawy śmierci Popiełuszki zawierało „Słowo prymasa Polski do
wiernych” ogłoszone 31 października 1984 r., w którym stwierdzano, że śmierć „zadana
okrutnie i z premedytacją (...) winna przynieść owoce dla religijnego życia Kościoła (...)
staje się wezwaniem do dalszego odważnego prowadzenia swej duchowej pracy w narodzie w myśl duszpasterskiego hasła: „Nie daj zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
„Tygodnik Powszechny” opatrzył zdjęcie przedstawiające Popiełuszkę podpisem nie pozostawiającym wątpliwości, kto ponosi moralną odpowiedzialność za jego śmierć: „głosił
ewangeliczne orędzie godności człowieka, orędzie sprawiedliwości, miłości i prawdy. (...)
Był też od dłuższego czasu przedmiotem ostrej kampanii nienawiści. Padł tej nienawiści
ofiarą. (...) Chcemy wierzyć, że wstrząs wywołany tym tragicznym wydarzeniem spowoduje prawdziwy przełom w atmosferze politycznej naszego kraju”28.
12 grudnia 1984 r. został wniesiony akt oskarżenia przeciwko 4 oficerom MSW oskarżonym o zabójstwo księdza. 27 grudnia rozpoczął się przed sądem w Toruniu proces, w trakcie którego pojawiły się również akcenty polityczne. W mowie prokuratorów została zawarta
sugestia, że jeden z oskarżonych podjął działania, by „uniemożliwić mu (Popiełuszce –
uwaga KBJ) kontynuowanie nadużywającej wolności sumienia i wyznania oraz godzącej
w porządek prawny działalności politycznej o charakterze antypaństwowym”29. Starano
się ukazywać popełnioną zbrodnię w związku z polityczną aktywnością zabitego, równocześnie wskazując na przypadki występowania w przeszłości kleru i Watykanu na przekór
interesom Polski30. Episkopat uznał 1 lutego 1985 r. ten sposób podejścia do sprawy
zbrodni, jak i opinie kierowane pod adresem kościoła jako uwłaczające, zwracając jednocześnie uwagę na tendencyjność relacji prasowych, radiowych i telewizyjnych31.
7 lutego 1985 r. proces został zakończony wyrokami skazującymi; kary pozbawienia
wolności od 15 do 25 lat oraz 10 pozbawienia praw publicznych. Wyrok Sądu Wojewódzkiego został utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy 22 kwietnia 1985 r. Pojawiające się już w trakcie procesu wątpliwości, nie zanikały po jego zakończeniu. „Z procesem
wiązano nadzieję na oczyszczenie atmosfery społecznej i na odbudowę wzajemnego zaufania – stwierdzał Episkopat Polski na zakończenie 204 konferencji plenarnej 14 lutego
27
28
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Tam¿e, 24–25–26 grudnia 1984.
„Tygodnik Powszechny” nr 45 z 4 listopada 1984.
„Trybuna Ludu” z 30 stycznia 1985.
Tam¿e, 6 lutego 1985.
„Tygodnik Powszechny” nr 7 z 17 lutego 1985.

1985 r. – Niestety, przebieg procesu wzbudził wiele niepokojów. W toku rozprawy sądowej podjęto próby zdyskredytowania Kościoła, jego biskupów i kapłanów. Ataki te nie
ograniczały się tylko do nieodpowiedzialnych wystąpień; nadto bowiem oskarżyciel publiczny dokonał próby zrównania ofiary zbrodni ze sprawcami morderstwa”. Odnotowując
fakt nasilenia kampanii antykościelnej, Episkopat uznał, że nie służy ona „sprawie dialogu
i pojednania”. Powołując się na „Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym”, bronił prawa kościoła do formułowania ocen stanu spraw politycznych, wiążąc go ze swobodą „w głoszeniu wiary, w uczeniu swojej nauki społecznej, w spełnianiu
nieskrępowanie wśród ludzi swego zadania”. A zatem – jak stwierdzali hierarchowie –
„moralna ocena nie tylko postępowania jednostek, lecz i wszelkich instytucji wchodzi
w zakres misji Kościoła i ma charakter religijny. Dlatego Kościół, wypełniając posłannictwo miłości, ma zawsze obowiązek zwalczać zło. Ma szczególny obowiązek to czynić,
gdy zło się pojawia w życiu publicznym”.
Sprawa Popiełuszki stała się okolicznością przyczyniającą się do podniesienia prestiżu
kościoła katolickiego. Wykorzystał ją dla ukazania swej roli jako mentora w sprawach
ziemskich, nie wahającego się – za sprawą jego ludzi – złożyć w obronie „dobra” najwyższą daninę – życie. Relacje między religią a życiem publicznym, w którym za sprawą
państwa (jego funkcjonariuszy) doszło do pogwałcenia wartości, w obronie których kościół deklarował bez wahania występować, pozostawała kwestią nierozstrzygniętą. Sprawa
Popiełuszki tworzyła obiektywnie kapitał moralno-polityczny pozostający w dyspozycji
kościoła, który mógł być wykorzystany w obronie „wiary i krzyża”, przeciwko „totalitaryzmowi”. Takiego też wymiaru nabrał proces wytoczony 3 czerwca 1985 r. w sądzie
rejonowym w Jędrzejowie dwom księżom oskarżonym o zorganizowanie i kierowanie
strajkiem okupacyjnym w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowej koło Kielc. Trwał
on dwa tygodnie (od 3 grudnia 1984 r.), a jego celem było nie dopuszczenie do zdjęcia
zawieszonych z ich inspiracji w salach lekcyjnych krzyży. Sąd skazał (a Sąd Wojewódzki
podtrzymał wyrok) obu księży, jakkolwiek zawiesił odbywanie kary pozbawienia wolności (1 rok i 10 miesięcy)32. Proces wpisywał się w politykę uznawaną przez Episkopat
Polski za antykościelną.
Męczeństwo zamordowanego księdza oraz przebieg procesu sądowego obiektywnie
pozwalało umocnić duszpasterską i publiczną rolę kościoła katolickiego w Polsce. Popiełuszko stał się symbolem, który ciążył nad dalszym biegiem zdarzeń w Polsce. „Śmierć
Kapłana jest w pewnej mierze symbolem – oświadczył Jan Paweł II 12 lutego 1985 r. –
bo na pewno ta śmierć ma swój wymiar wspólnotowy, jest dla dobra całej Ojczyzny, dla
dobra Kościoła, nawet nie tylko w Polsce”. Śmierć motywowała i uzasadniała wzmożenie aktywności przez „Solidarność” oraz zintensyfikowanie poszukiwań nowych form
działalności służących odrodzeniu jej pozycji i wpływów. Popiełuszko był „człowiekiem”
związku, wspierającym go, wyrażającym w swej posłudze jego ideały, dążenia i aspiracje.
Morderstwo księdza stanowiło uderzenie w „Solidarność”. Szczególnej wymowy dodawał
fakt, iż zostało popełnione przez ludzi wywodzących się z tego samego aparatu, który
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represjonował związek. Zdarzenie dodawało więc dodatkowego impulsu walce „z przemocą i bezprawiem”, czyniło ją wznioślejszą i szlachetniejszą.
7 listopada 1984 r. w Krakowie z udziałem Mieczysława Gila oraz Edwarda Nowaka
powołano Obywatelską Inicjatywę w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy, zaś
12 listopada powstał Warszawski Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy. Komitet powołano także we Wrocławiu. W Szczecinie Edmund Bałuka oraz Jan Kostecki wystąpili
o formalne zarejestrowanie Regionalnego Społecznego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności Regionu Pomorza Zachodniego. Nie otrzymawszy zezwolenia, wszczęli działalność „nielegalną”, czym narazili się na wszczęcie śledztwa dotyczącego „rażącego
naruszenia prawa”33. W organizacji komitetów zaangażowali się działacze „Solidarności”
oraz byłego KSS-KOR. Władze glosiły, że inicjatywy – zrodzone z obcych Polsce inspiracji – stanowią kontynuację „destrukcji” wiodącej do „anarchii”. Oceniając „obronne”
inicjatywy jako wyraz nie zanikłej „zajadłości i wrogości” do państwa socjalistycznego,
władze odniosły się do nich stosunkowo powściągliwie, ograniczając się do rozmów
ostrzegawczych oraz gróźb zastosowania kar administracyjnych. Zapewne powodem
była tu obawa przed otwieraniem nowego frontu, co w sytuacji nie zakończonej sprawy
Popiełuszki, mogło stwarzać dodatkowe komplikacje. Po wtóre, zasięg nowej inicjatywy
okazał się dalece – ze względu na brak w owym okresie dowodów świadczących o nasileniu się represji – ograniczony.
Akcja tworzenia komitetów obrony prawa, na skutek braku szerszego rezonansu społecznego – władze przestrzegały dziennikarzy zagranicznych o ewentualnych sankcjach,
o ile będą uczestniczyć w spotkaniach komitetów – i nie przyjmując masowego zasięgu,
ulegała naturalnemu wyczerpaniu. Natomiast innego wymiaru nabierały inicjatywy, które
mogły uzyskać odzew czy wsparcie szerszych kręgów obywateli. Spotykały się one ze
zdecydowaną reakcją władz, posługujących się równocześnie osobliwą socjotechniką,
zmierzającą do zawłaszczenia symboli. Sposobności dostarczyła rocznica wydarzeń grudniowych, która mogła stanowić spektakularny dowód potwierdzający trafność wyrażonej przez Lecha Wałęsę w „Liście do ludzi pracy”, opublikowanym 12 listopada, myśli:
„Nasza jedność ma fundamentalne znaczenie dla dalszego biegu spraw naszym kraju”.
Rocznicę czczono w kościołach z udziałem działaczy opozycji. 15 grudnia w Gdańsku
pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i w Gdyni pod pomnikiem ofiar grudnia oraz
17 w Szczecinie przed tablicą przy bramie głównej Stoczni im. A.Warskiego kwiaty złożyły delegacje organizacji społecznych, politycznych i instytucji (PZPR, PRON, ZSMP,
zakładów pracy, związków zawodowych etc.). Do miejsc tych nie zostały dopuszczone
grupy demonstrujące symbolikę „Solidarności”. Do starć doszło na tym tle w Gdańsku
16 grudnia, kiedy tłum, liczący ok. 3 tys. ludzi, opuszczający kościół św. Brygidy i kierujący się ku Pomnikowi Stoczniowców został zatrzymany i rozproszony przy użyciu armatek wodnych34. Władze ,,nie sprzeciwiają się składaniu kwiatów, natomiast nie pozwalają
na nielegalne manifestacje”35 – objaśnił rzecznik rządu zróżnicowaną reakcję władz.
33
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„¯ycie Warszawy” z 8–9 grudnia 1984.
Trzy osoby, w tym Andrzej Gwiazda, zosta³y ukarane przez kolegium ds. wykroczeñ za
„udzia³ w zbiegowisku”. „Trybuna Ludu” z 17 i 18 grudnia 1984.
„¯ycie Warszawy” z 19 grudnia 1984.

3. ,,Porządkowanie” życia publicznego (styczeń – lipiec 1985)
Demonstrowana wola uczynienia z Polski państwa praworządnego, w którym wyraźnemu ograniczeniu uległy represje, a więzienia opuścili polityczni „pensjonariusze” stanowiła istotny aspekt polskiej polityki zagranicznej. Media znajdujące się pod kontrolą partii
kreśliły obraz Zachodu nienawistnego wobec socjalizmu w Polsce, to jednak zabiegi o łagodzenie restrykcji nie osłabły, czemu też poszczególne kraje nie były niechętne. Sygnały
o ewentualnych krokach w tym kierunku były formułowane także przez administrację
USA (w sierpniu rząd USA zapowiedział gotowość zniesienia części restrykcji). „Przyśpieszenie” zbiegło się z reelekcją 7 listopada 1984 roku na urząd prezydenta USA Ronalda
Reagana, który swą antykomunistyczną retorykę w dużym stopniu wiązał wcześniej z kampanią przedwyborczą. 17 grudnia cofnął on sprzeciw wobec ponownego przyjęcia Polski
do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jej reakcja była przychylna, jakkolwiek
powściągliwa.
Nie ulega wątpliwości, że Polsce zależało na cofnięciu ostracyzmu na arenie międzynarodowej. Władze nie były skłonne ulegać naciskom zewnętrznym, które powodowałyby
zachwianie osiągniętej równowagi. Gdy więc Komisja Śledcza powołana przez Międzynarodową Organizację Pracy ogłosiła raport, Polska odmówiła współpracy, zawieszając
członkostwo w MOP (w czerwcu 1983 r.). 12 listopada 1984 r. raport komisji stał się
przedmiotem debaty na forum Rady Administracyjnej MOP; 17 listopada Polska poinformowała, iż „w zaistniałej sytuacji nie widzi swojego miejsca w MOP” (pozostawała
stroną konwencji). Oburzenie wobec „antypolskiej” polityki władz MOP oraz zrozumienie dla stanowiska Polski wyrazili przewodniczący 12 central związkowych państw socjalistycznych obradujący 13 grudnia w Moskwie36.
O trafności decyzji Polski miał świadczyć rozwój legalnego ruchu związkowego. Mniejsza
skala podwyżek cen z początku roku była wiązana z jego sprzeciwem. 24 lipca 1984 r. na
spotkaniu Kolegium przewodniczących ogólnopolskich organizacji związkowych z przedstawicielami rządu rozważano założenia polityki ekonomicznej na 1985 r. 10 września
rząd zapoznał się z wynikami konsultacji ze związkami zawodowymi projektu nowych
układów zbiorowych. Związki zawodowe jawiły się jako reprezentant autentycznych
interesów socjalno-bytowych zatrudnionych. „Związkowcy zapisują na swoim koncie
coraz więcej udanych interwencji, rozwiązanych konkretnych problemów zawodowych,
socjalnych i życiowych załóg” – pisano o efektywności podejmowanych działań, akcentując „klasowy i socjalistyczny” ich charakter37.
W połowie 1984 r. nowe związki liczyły 4,9 mln członków; oceniano, że został osiągnięty 45-procentowy stopień zorganizowania. Działało 120 struktur ponad zakładowych. Pilne stawało się stworzenie ogólnopolskiej organizacji. Przemawiała za tym skala
problemów wymagających podjęcia: nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, sprawa majątku związkowego, kwestie gospodarcze. W dniach 24–25 listopada 1984 r. w Bytomiu zostało powołane Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, którego
przewodniczącym wybrano Alfreda Miodowicza. 20 grudnia OPZZ zamanifestował swoją
36
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Tam¿e, 15 listopada 1984.

151

obecność, żądając od władz, by przedstawiły dokładną analizę wpływu podwyżek dokonanych w 1984 r. na poziom utrzymania, propozycję podwyżek cen w 1985 r. (z podobną
analizą), a także projekt gwarancji zrekompensowania operacji cenowych przez odpowiednie decyzje płacowe i świadczenia socjalne.
Z początkiem roku sprawa podwyżek cen oraz reglamentacji stanęła na nowo w centrum uwagi. Władze chciały uczynić z niej obszar wspólnego namysłu, rządu i społeczeństwa, zapowiadając 4 stycznia 1985 r. rozpoczęcie konsultacji oraz przedstawiając
w następnym dniu trzy warianty propozycji nowych cen, ograniczenia reglamentacji i wyrównań finansowych dla osób najmniej zarabiających. Ogłoszone 14 stycznia przez
Główny Urząd Statystyczny dane wskazywały na wzrost w 1984 r. wytworzonego dochodu narodowego oraz wyższy niż planowano wzrost produkcji i wydajności pracy w przemyśle, a także dobre zbiory i wyniki skupu płodów rolnych. Ceny – z braku zmian
strukturalno-funkcjonalnych – pozostawały nadal jedynym regulatorem równowagi ekonomicznej.
27 lutego zapowiedziano rozłożenie podwyżek cen w czasie. Władze przy podejmowaniu decyzji cenowych sięgały po konsultacje, jednakże ich rezultaty trudno uznać za
w pełni wiarygodne, choćby wskutek braku instytucji niezależnie je weryfikującej. Nie
one zresztą ostatecznie decydowały. Obawa przed reakcją społeczeństwa, przy równoczesnej niezdolności skanalizowania ewentualnego niezadowolenia przez legalne związki
skłaniała władze do powściągliwego operowania cenowymi regulatorami. W tym tkwiło
poważne ryzyko. Łączyło się ono z ewentualnym odzewem na apel z 21 stycznia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, proklamującym na 28 lutego 15-minutowy strajk generalny. Apel zawierał wezwanie do podjęcia rzetelnych reform gospodarczych oraz postulat
pluralizmu związkowego, protest wobec przedłużenia czasu pracy oraz żądanie zwolnienia więźniów politycznych. Strajk został odwołany w odpowiedzi na wycofanie się rządu
z podwyżek.
Dla władz problemem pozostawała „Solidarność”, w której krystalizowała się taktyka
poszerzania przyczółków jawności. W związku z odbywającym się 8–9 stycznia w Warszawie spotkaniem przedstawicieli samorządów z 350 największych zakładów pracy doszło
do zebrania, w którym wśród 22 osób uczestniczyli Henryk Wujec, Ryszard Bugaj, Szymon Jakubowicz oraz Jan Rosner. Jego przedmiotem było miejsce samorządu pracowniczego w warunkach narzucanych przez władze ograniczeń oraz uczynienia zeń elementu
przeobrażeń w gospodarce38. Dla reżimu niepokojącym był fakt, że działacze opozycyjni,
wywodzący się z kręgów inteligencji powracają do środowiska robotniczego.
Władze zachowały wobec samorządu pracowniczego nieufność. Jej źródłem były nie
tylko obawy natury politycznej („Solidarność” traktowała samorząd jako ścieżkę wiodą-
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S. Jakubowicz oraz P. Ruszkowski w wyst¹pieniach na konferencji zorganizowanej
15 paŸdziernika 1987 roku przez Centrum Studiów Samorz¹dowych nawi¹zali do badañ
ukazuj¹cych ustawowe (regres w stosunku do ustawy z 1981 r.), jak i polityczne ograniczenia obni¿aj¹ce status samorz¹du oraz hamuj¹ce jego rozwój w 1985 r. (w:) Stan
i perspektywy samorz¹du za³óg przedsiêbiorstw pañstwowych, red. K. B. Janowski, Warszawa
1987.

cą do politycznej obecności), ale w równym stopniu opór wobec wyrażanej przezeń krytyce w stosunku do realizowanej polityki gospodarczej. Krytyka dotyczyła w szczególności ograniczania samodzielności przedsiębiorstw oraz nawrotu centralistycznych
instrumentów w sterowaniu gospodarką. Przykładem nastawienia władz była sprawa
seminarium nt. „Reforma gospodarcza – model i rzeczywistość”, na które Rada Pracownicza Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu zaprosiła przedstawicieli
21 samorządów różnych branż. Do seminarium nie doszło na skutek sprzeciwu dyrekcji
przedsiębiorstwa i ministerstwa (20 września 1985 r.)39. W tym przypadku pogwałcono
prawo, ponieważ art. 35 ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
stanowił: ,,Rady pracownicze przedsiębiorstw mogą się porozumiewać w sprawie współpracy oraz podejmowania wspólnych działań”40.
Opozycja nie rezygnowała z „wybicia się na jawność”. 5 lutego przybył do Polski
Seweryn Blumsztajn, cofnięty do samolotu po uprzednim anulowaniu paszportu. 13 lutego
odbyło się w Gdańsku zebranie zwołane telefonicznie, w którym uczestniczyli Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Adam Michnik, Władysław Frasyniuk, Janusz Pałubicki, Stanisław
Handzlik, Jacek Merkel, Mariusz Wilk; rozważano m.in. sprawę strajku proklamowanego
na 28 lutego 1985 roku. 9 marca 1985 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady
Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej. W jego trakcie zamierzano – jak donosiła
„reżimowa” prasa – wznowić działalność „nielegalnego związku”, mającego na celu
„prowadzenie działalności antypaństwowej”.
Władze w sprawie zebrań okazały stanowczość, sprzeciwiając się jakimkolwiek przejawom odradzania się struktur nielegalnych. W tym celu doprowadzono do procesu sądowego, w którym na ławie oskarżenia zasiedli Bogdan Lis, Adam Michnik oraz Władysław
Frasyniuk. Wyłączenie pozostałych osób z aktu oskarżenia tłumaczono faktem, że jedynie
ta trójka – zwolniona w wyniku amnestii – wróciła, niepomna ostrzeżeń, na drogę „przestępstwa”. Nie miał to być proces polityczny. Sąd wyjaśniał, że prawo polskie nie zna pojęcia
„proces” lub „więzień polityczny”. Oskarżeni byli sądzeni o popełnienie przestępstwa
przeciwko „porządkowi publicznemu”, wyczerpującego kwalifikacje prawne art. 282a
par. 1 i 2, przewidującego – m.in. za „próbę wywołania niepokojów” – karę do 3 lat
więzienia.
Proces – trwający od 23 maja (przerwa od 24 maja do 3 czerwca) do 14 czerwca –
obfitował w łamanie procedury sądowej, ograniczanie praw oskarżonych i uprawnień
ich obrońców – karconych dodatkowo za próby korzystania ze swych uprawnień – nie
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„Trybuna Ludu” z 25 wrzeœnia 1985.
S¹d Rejonowy a nastêpnie Wojewódzki (10 grudnia 1985 r.) w Toruniu oddali³y pozew
Rady Pracowniczej, domagaj¹cej siê uchylenia decyzji dyrekcji „Elany”. 18 kwietnia
1986 r. S¹d Najwy¿szy uzna³, i¿ „zaproszenie” by³o legalne i nie narusza³o przepisów
ustawy. Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego zaskar¿y³ decyzjê S¹du Najwy¿szego. Ten
ostatni 4 czerwca 1986 r. w rozszerzonym sk³adzie uchyli³ werdykt S¹du Wojewódzkiego w Toruniu oraz postanowienie S¹du Najwy¿szego, stwierdzaj¹c bezzasadnoœæ „postêpowania” ze wzglêdu na to, ¿e dotyczy³o zebrania, które nie odby³o siê w przewidzianym terminie (?). W. Styczyñski, Fina³ bez fina³u, „Przegl¹d Tygodniowy” nr 24 z 15
czerwca 1986.
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dopuszczanie do rozpatrzenia materiałów mogących osłabić drastyczność oskarżeń, traktowanie jako decydujące materiałów operacyjnych śledztwa, kwalifikowanie zamiaru popełnienia czynu – mimo nie dojścia jego do skutku – jako podlegającego karze (sprawa
protestu proklamowanego przez TKK na 28 lutego i następnie odwołanego). Proces miał
wydźwięk dramatyczny – oskarżeni zostali skazani na dolegliwe kary sięgające od 2 do 3
lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Równocześnie dostarczał wielu akcentów humorystycznych; sąd potwierdzał swoją zawisłość od władzy politycznej, spełniając jej dyrektywy41.
Proces ten zmierzał także do zdezintegrowania środowiska „solidarnościowego”. Nie
wszyscy uczestnicy zebrania stanęli przed sądem. Jako świadek występował Lech Wałęsa, który podpisał apel proklamujący strajk protestacyjny przeciwko podwyżce cen i był –
jak oświadczył – gospodarzem zebrania, zapraszając nań jego uczestników. Zamiarem
było skompromitowanie przywódcy nielegalnego związku. Nie krył tego rzecznik rządu,
który wyraził ubolewanie faktem, że „jest rzeczą upokarzającą dla byłych członków „Solidarności”, w większości uczciwych obywateli powodowanych dobrymi intencjami, że
Lech Wałęsa okazał się postacią niepoważną, żałosną w swoim tragizmie. Władze państwowe mają poczucie, że już dziś naraziłyby się na śmieszność stosując areszt wobec
L.Wałęsy, osoby w swoich poczynaniach tańczącej tak, jak danego dnia przygrają rozmaici doradcy”42. Władze sięgały po środki, których skuteczność była wątpliwa. a efektywność psychologiczna i propagandowa nikła. Na rozprawie sądowej przeciwko uczestnikom
gdańskiego zebrania Adam Michnik skierował do Wałęsy słowa, które okazały się puentą
wieńczącą wysiłki reżimu: „Nie martw się Lechu, „Solidarność” i tak wygra!” Taktyka
władz, które – jak oceniał Jerzy Urban na konferencji prasowej 19 lutego 1985 roku – dążą
do tego, by Polska była krajem ,,bez więźniów pozbawionych wolności za czyny z politycznej motywacji”, prowadziła do schizofrenii. Jej objawem było głoszenie twierdzenia
o nieistnieniu formy, której realne przejawy dostrzegano, uznawano, a przede wszystkim
tępiono i osądzano z całą „surowością” socjalistycznego prawa.
Proces odegrał rolę instruktażową, pokazując sądom kierunek i „prawne” uzasadnienie penalizacji, niosąc także ostrzeżenie. Sąd w Rzeszowie skazał 3 osoby obwinione
o przygotowanie strajku na 28 lutego („działalność mająca na celu wywołanie niepokoju
publicznego”) na kary od 10 miesięcy do 1,5 roku pozbawienia wolności, stwierdzając:
„działalność ta mogła, choć jak wiadomo, nie doprowadziła do osiągnięcia zamierzonego
celu – tzn. wywołania niepokojów społecznych”43. W rezultacie do więzień trafiali lub do
nich powracali, wskutek popełnienia (lub próby) tych samych przestępstw, na które opiewała amnestia z lipca 1984 r., ludzie winni redakcji, druku, rozpowszechniania czy przechowywania nielegalnych wydawnictw – w tym dostarczonych z zagranicy – prób
prowadzenia niezależnej działalności. Poza „normalnymi” karami byli oni skazywani na
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21 lutego 1986 roku S¹d Najwy¿szy w czasie rozprawy rewizyjnej utrzyma³ wyrok wobec W. Frasyniuka (3,5 roku), zmniejszaj¹c wyrok pozbawienia wolnoœci o pó³ roku
A. Michnikowi i B. Lisowi (2,5 i 2 lata).
„Rzeczpospolita” z 20 lutego 1985.
„Trybuna Ludu” z 15–16 czerwca 1985.

przepadek mienia, o ile sąd (czy kolegium ds. wykroczeń) uznało, że było wykorzystywane do popełnienia czynu ,,przestępczego” (np. samochód, sprzęt poligraficzny).
Machina represji, usprawiedliwiana wymogami prawa działała. 14 lutego został zwolniony z pracy w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Leszek Nowak, któremu
zarzucono propagowanie treści antypaństwowych. Na wiosnę zwolniono z pracy w Polskiej Akademii Nauk Bronisława Geremka za wygłoszenie przezeń 21 marca wykładu
w Uniwersytecie Gdańskim pt. „Polska między Wschodem a Zachodem”, w którym miał
on użyć „obraźliwych” sformułowań wobec przywódców zaprzyjaźnionego kraju, wobec
Rewolucji Październikowej i jej „twórców”, używając ponadto „inwektyw” w stosunku
do Armii Radzieckiej. Decyzja o zwolnieniu uwzględniała „całokształt” jego aktywności,
w której miały dominować akcenty polityczne, przy skromnym, jak przekonywał rzecznik prasowy rządu, dorobku naukowym. Miał się on sprzeniewierzyć ustawowym obowiązkom pracownika PAN tj. przyczyniania się „do rozwoju nauki służącej umacnianiu
ustroju socjalistycznego w PRL” – jak wyjaśniał sekretarz naukowy PAN Zdzisław Kaczmarek44.
Trudno nie łączyć sankcji zastosowanych wobec Geremka ze sprawą zmian personalnych, jakie nastąpiły w Związku Radzieckim. 10 marca 1985 r. zmarł sekretarz generalny
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Konstantin Czernienko, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR. W dniu następnym jego miejsce zajął Michaił Gorbaczow. W tych warunkach pozostawienie bez odpowiedzi rozważań
na temat Związku Radzieckiego i jego imperialnej polityki, zważywszy szczególną wrażliwość „wielkiego brata” na krytykę, wydawało się niemożliwe. W tym kontekście i sprawa
Stefana Bratkowskiego nabierała szczególnego, nie tylko wewnętrznego wymiaru. 10 maja
w jego mieszkaniu dokonano rewizji a następnie przedstawiono mu zarzuty o przestępstwa karno-skarbowe oraz powiązania „z antypolskimi ośrodkami na Zachodzie”45. Ten
ostatni zarzut miał swoją rangę, albowiem jak stwierdzała Prokuratura Generalna w komunikacie ogłoszonym 4 marca 1985 r. „współpraca z wrogimi Polsce ośrodkami zagranicznymi jest przestępstwem” podlegającym karze mającej na względzie „obronę interesów
państwa i obywatela”46.
2 maja kolegium ds. wykroczeń w Warszawie ukarało Jacka Kuronia i Seweryna Jaworskiego, organizatorów „solidarnościowego” pochodu 1-majowego na warszawskim
Żoliborzu na 3 miesiące aresztu za „zakłócanie porządku publicznego”47. 17 czerwca
aresztowano Tadeusza Jedynaka członka TKK. 26 czerwca 1985 r. na dwa lata pozbawienia wolności skazano Jana Kosteckiego, współorganizatora i wiceprzewodniczącego
(Edmundowi Bałuce zezwolono „ze względów humanitarnych” na opuszczenie kraju)
Społecznego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności regionu Pomorza Zachodniego. Wprawdzie Sąd Wojewódzki w Szczecinie 22 stycznia 1986 r. uniewinnił
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Tam¿e, 8 i 15 maja 1985.
„¯ycie Warszawy” z 15 maja 1985.
Tam¿e, 4 marca 1985.
Tam¿e, 3 maja 1985.
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J. Kosteckiego, to na skutek rewizji nadzwyczajnej ministra sprawiedliwości Sąd Najwyższy 25 marca 1986 r. uchylił werdykt instancji wojewódzkiej48.
Opozycja manifestowała swoje istnienie oraz podejmowała próby przeciwstawienia się
represjom. Z 18 na 19 lutego 1985 r. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Krakowie-Bieżanowie rozpoczęto z inicjatywy aktywistów ruchu w obronie praw „przeciw przemocy” rotacyjny „protest głodowy” (trwał do Wielkiej Nocy), w którym uczestniczyła m.in. Anna Walentynowicz. 17 marca w kościele w Podkowie Leśnej pod Warszawą
grupa młodzieży wywodzącej się z Niezależnego Zrzeszenia Studentów ogłosiła głodówkę
w obronie studentów, których skazano za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, by w kwietniu w Krakowie opublikować deklarację pacyfistycznego Ruchu „Wolność i Pokój”, popartą w maju przez środowisko warszawskie, zaś we wrześniu – wrocławskie (17 listopada
ogłosił on deklarację, zapowiadając walkę o prawa człowieka).
Manifestacją obecności „Solidarności” stały się obchody 1 maja; dominowały hasła
zwierające protest przeciw obniżaniu poziomu życia oraz żądania uwolnienia więźniów
politycznych. W Warszawie doszło do lokalnej (Żolibórz) kontrmanifestacji, w Gdańsku
grupy z „solidarnościowymi” symbolami usiłowały wmieszać się w oficjalny pochód.
W Nowej Hucie doszło do interwencji sił porządkowych49. 21 czerwca, wobec zbliżającego się
terminu (przesuniętego) podwyżek cen, TKK wznowiła apel o wyrażenie krótkim strajkiem protestu w dniu 1 lipca. Nie przyniósł on większych efektów. Był to skutek działań
prewencyjnych podejmowanych przez władze, jak i dalszego wyczerpywania się zdolności mobilizacyjnych związku, a także wzrastającego zmęczenia społeczeństwa.
Ze słabości obozu „solidarnościowego” nie mógł jednak swej siły czerpać reżim, który
w równym – jeśli nie większym – jak opozycja stopniu poszukiwał czynników, potwierdzających osiągnięcie sukcesu, a przede wszystkim pozwalających na utrwalanie stanu
względnej, jakkolwiek nadal chwiejnej stabilizacji. 10 maja Czesław Kiszczak przedstawił
w Sejmie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, z której wynikało,
że egzystuje ona jedynie dzięki wsparciu udzielanemu przez zachodnie służby wywiadowcze i nie jest już w stanie przeciwdziałać postępującej stabilizacji. Jednocześnie wzrosła
przestępczość kryminalna, mnożyły się przypadki zbrodni oraz spekulacji. W poprzedzającej debatę sejmową propagandzie, posiłkującej się sondażami, wskazywano na „szarych” obywateli, zwłaszcza robotników, którzy domagali się zaostrzenia sankcji karnych.
Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach oraz o szczególnej
odpowiedzialności karnej; miała obowiązywać od 1 lipca. Z nakazu nowego prawa, sądy
w szeregu sprawach nie mogły orzekać kar łagodniejszych, ani ich zawieszać. Znacznie
podwyższono grzywny. Art. 63a przewidywał kary aresztu lub grzywny za umieszczanie
w miejscu publicznym „do tego nie przeznaczonym” ogłoszeń, plakatów, apeli, ulotek
napisów lub rysunków. Ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej przedłużała na
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Tam¿e, 27 czerwca 1985. „Polityka” z 8 marca oraz „Trybuna Ludu” z 26 marca 1986.
W Nowej Hucie zatrzymano dwóch dyplomatów amerykañskich (zmuszonych nastêpnie
do opuszczenia Polski), którzy znaleŸli siê w grupie obwinionej o ,,wznoszenie antypañstwowych okrzyków, niesienie transparentów o wrogiej treœci oraz rozrzucanie ulotek”. „¯ycie Warszawy” z 3 i 4 maja 1985.

dalsze 3 lata specjalny tryb (przyśpieszony i uproszczony) ścigania i sądzenia czynów
przestępczych, zachowując ograniczenia prawa do obrony. Za zasłoną zaostrzenia walki
z przestępczością kryminalną, utrzymano lub wzmagano penalizację czynów popełnionych
z motywów „niekryminalnych”.
By „uzdrowić” polityczną atmosferę panującą w palestrze, której członkowie nierzadko przeciwstawiali się niepraworządnym praktykom, władze podjęły próbę spacyfikowania środowiska adwokackiego. 22 czerwca 1984 r. minister sprawiedliwości zaskarżył
do Sądu Najwyższego – wobec odmowy poddania się dyktatowi administracyjnemu –
regulamin samorządu adwokackiego oraz uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej podjęte
w październiku 1983 r. (krytyczne wobec władz państwowych i wymiaru sprawiedliwości). Sąd Najwyższy uchylił 20 października 1984 r. uchwały NRA, w których dopatrzył
się treści politycznych, wykraczających „poza kompetencje” samorządu50. Następny krok
wiodący do „ułożenia” spraw w adwokaturze wiązał się z kwestiami personalnymi. Było
to zgodne z wnioskami sformułowanymi na XVIII posiedzeniu plenarnym KC PZPR
(21–22 grudnia 1984 r.): „Sytuacja w adwokaturze, politycznie i kadrowo, już od dłuższego czasu kształtuje się niepomyślnie. Partyjny wpływ na to środowisko jest o wiele za
słaby. Położenie to wymaga pilnej zmiany na lepsze”51. W efekcie manipulacji, łamiącej
statut oraz nacisków, Naczelna Rada Adwokacka odwołała 16–17 marca 1985 r. Marię
Budzanowską z funkcji prezesa i uchwaliła zmiany w programie pracy NRA, eliminujące
niezgodne z „interesem państwa socjalistycznego” zapisy52.
Postępował także proces eliminowania przejawów kontestacji wśród członków związków twórczych, które po przeobrażeniach (zawieszenie, rozwiązanie i odrodzenie) i czystkach personalnych „zrewidowały” swoje polityczne zaangażowanie, opowiadając się –
stosownie do sugestii władz – za preferowaniem funkcji socjalno-bytowych. Na spotkaniu 6 marca 1985 r. wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego z prezesami i członkami
zarządów stowarzyszeń twórczych przewodniczący Narodowej Rady Kultury Bogdan
Suchodolski sformułował opinię mieszczącą się w oczekiwaniach władzy: związki twórcze nie powinny zajmować się relacją „władza a społeczeństwo”, lecz stosunkami między
„twórczością a społeczeństwem”, między „artystą a społeczeństwem”. Twórcy winni
mieć na względzie „dobro” kraju, zaś „ze strony władz należy oczekiwać wielkoduszności”53. Formą owej wielkoduszności (korupcji) było uprzywilejowanie członków powstałych na gruzach przeobrażonych, czy rozwiązanych związków54.
Środowiskiem wciąż jeszcze nie w pełni uległym politycznym naciskom pozostawały
szkoły wyższe. Ich samorządność ufundowana na ustawie o szkolnictwie wyższym z 4 maja 1982 r. okazała się tamą dla całkowitego podporządkowania dyrektywom politycznym.
W 1984 r. dla zablokowania wyboru rektorów w części uniwersytetów władze były
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„¯ycie Warszawy” z 23 paŸdziernika 1984.
„Trybuna Ludu” z 24–25–26 grudnia 1984.
Tam¿e, 19 i 30–31 marca 1985.
„¯ycie Warszawy” z 7 marca 1985. B.Suchodolski zosta³ wybrany 13 paŸdziernika pos³em na Sejm PRL.
Ten fakt potwierdzi³a H. Auderska, prezes ZLP. „Tygodnik Powszechny” z 29 IX 1985.
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zmuszone do korzystania z ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianach niektórych ustaw z lipca
1983 r. Z początkiem roku akademickiego 1984/1985 władze głosiły zamiar nowelizacji
ustawy zgodnie z politycznymi wymogami. Środowisko akademickie okazywało się nie
dość sterowalne w kontekście realizowanej przez władze „stabilizacji” i „normalizacji”
politycznej. Ostatecznie mimo rozlicznych zastrzeżeń i głosów sprzeciwu, w tym stanowiska Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która 27–28 czerwca uznała projekty nowelizacji ustaw dotyczących sfery nauki (o szkolnictwie wyższym, o stopniach
i tytułach naukowych, o urzędzie ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz o jednostkach badawczo-rozwojowych) „za przedwczesne, a proponowany zakres zmian za zbyt
szeroki”55, i zaproponowała odroczenie decyzji legislacyjnej, Sejm uchwalił 25 lipca 1985 roku
ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd. W ustawie zaakcentowano „państwowy
i socjalistyczny” charakter uczelni, ograniczono ich autonomię, zwiększono prerogatywy
ministra oraz zapewniono obligatoryjnie udział w ciałach kolegialnych przedstawicieli
PZPR. Efektem nowelizacji było – jak podawano pod koniec 1985 r. – nie zatwierdzenie
przez ministrów nadzorujących szkoły wyższe funkcji rektorom 6 uczelni, ponadto ministrowie i rektorzy nie potwierdzili pełnienia funkcji kierowniczych w 15 uczelniach wobec 70 osób56.
Przeciwwagą dla nie zanikających aspiracji „Solidarności” starano się uczynić nowe
związki zawodowe, działające w zgodzie z ustawą z października 1982 r. Władze wychodziły im na przeciw, stwarzając wrażenie, iż ich postulaty oddziaływają na podejmowane
decyzje, jednocześnie ukazywano „mozolność” negocjacji państwowo-związkowych57.
20 maja 1985 r. zostały ogłoszone założenia zmian ustawy o związkach zawodowych. 13 lipca
Rada OPZZ wystosowała apel do wszystkich „ludzi pracy” o aktywny i powszechny
udział w wyborach do Sejmu. Z kolei 16 lipca przedstawiciele OPZZ, obok przedstawicieli Rady Krajowej PRON, uczestniczyli w posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR,
podczas którego omawiano politykę mieszkaniową. Związki zawodowe, liczące w połowie lipca ok. 5,5 mln członków, kreowały się na „konstruktywnego” partnera pracodawcy państwowego; budowany był wizerunek ruchu związkowego, który uświadamiając
sobie ograniczenia, usilnie walczy o interesy zatrudnionych.
24 lipca 1985 r. Sejm dokonał nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Utrzymano w mocy zasadę, iż w jednym zakładzie działa jedna organizacja związkowa, jednocześnie związkom zawodowym przyznano prawo artykułowania i obrony interesów nie
tylko swych członków, ale wszystkich pracowników. Istotna zmiana polegała na uczynieniu ze związków zawodowych czynnika społecznego, wyposażonego w uprawnienia
kontrolne, z którym administracja musiała uzgadniać kwestie z zakresu prawa pracy,
finansów. Miały one współdziałać z kierownictwem zakładu oraz organami samorządu
„w zakresie tworzenia warunków sprzyjających wykonywaniu zadań”.
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„¯ycie Warszawy” z 28 czerwca 1985.
„Trybuna Ludu” z 7–8 grudnia 1985.
Np. mniejsza skala podwy¿ek cen miêsa i jego przetworów, wprowadzona 1 lipca 1985 r.,
by³a przedstawiona jako efekt „uporczywego” stanowiska OPZZ oraz konsultacji spo³ecznej.

Nowa ustawa wzmagała poczucie pewności i stabilizacji (10 kwietnia 1985 r. Sąd
Wojewódzki w Warszawie zarejestrował statut OPZZ). Kwestią otwartą pozostawało
czy i w jakim stopniu legalne związki zawodowe staną się ogniwem systemu społecznogospodarczego, nie zgłaszającym sprzecznych z jego możliwościami roszczeń i wyrażającym zrozumienie dla realiów gospodarczych. 27 sierpnia Biuro Polityczne KC PZPR
z satysfakcją odnotowało rozwój i umacnianie się nowych związków zawodowych. W Sejmie wybranym 13 października znalazło się 56 związkowców58.

4. „Sukcesy” władz; dylematy,,Solidarności”
(sierpień 1985 – czerwiec 1986)
Władze przywiązywały dużą wagę do legitymizowania swego statusu. Było to ważne
z uwagi zarówno na czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Rząd polski starał się prowadzić aktywną politykę, zapisując na swoje konto osłabienie krytyki Polski na forum
międzynarodowym. 15 marca 1985 r. wbrew naciskom delegacji USA, przy aktywnej
postawie krajów socjalistycznych, XLI Sesja Komisji Praw Człowieka zakończyła się bez
podjęcia rezolucji krytykującej Polskę za politykę niezgodną z konwencją praw człowieka. 26 kwietnia w Warszawie szefowie partii i państw-stron Układu Warszawskiego
podpisali protokół o przedłużeniu na okres następnych 20 lat okres jego ważności. W następnym dniu doszło do spotkania Wojciecha Jaruzelskiego i Michaiła Gorbaczowa, które
stwarzało wrażenie „przyjacielskiego”. Podtrzymywano „standard” wzajemnych kontaktów, jednakże dla Polski miało to nie tylko tradycyjne znaczenie. Okazją do szerszego
„wyjścia” Polski w świat stało się wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego 27 września w Nowym Jorku w debacie generalnej sesji jubileuszowej ONZ. Zgłosił on szereg propozycji
spychających na dalszy plan dociekania nt. problemów wewnętrznych. Poza spotkaniami
z politykami ważne były wywiady, których udzielił on m.in. sieci telewizyjnej ABC oraz
„The Washington Post”. Nie zawsze przynosiły one w pełni zadawalające dla ich „bohatera” efekty, to jednak mogły być wykorzystywane dla ukazania procesu wychodzenia
Polski z izolacji.
Z początkiem 1985 r. rozpoczęto przygotowania do wyborów do Sejmu PRL. I w tym
przypadku miały się one odbyć w terminie późniejszym niż ustawowy (poprzednie odbyły się 23 marca 1980 r.). Starano się eksponować propozycje nowych rozwiązań, które
miały potwierdzać wolę demokratyzowania systemu wyborczego i w ogóle całego systemu politycznego. W tym celu informowano o prowadzeniu prac nad Założeniami do
projektu ustawy „Ordynacja wyborcza do Sejmu PRL”, które ogłoszono 7 stycznia 1985 r.
Miały być one szeroko dyskutowane, zaś ostateczny kształt stanowić efekt społecznego
namysłu. W praktyce zainteresowanie („stosunkowe niewielkie”) społeczeństwa nie spełniało oczekiwań animatorów całego przedsięwzięcia. „Obowiązek głównego organizatora i najszerszej płaszczyzny konsultowania ze społeczeństwem” opracowanych przez
Radę Państwa ,,Założeń...” przejął PRON. On był głównym podmiotem w procesie wybor-
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Wedle informacji A.Miodowicza na Kongresie zwi¹zków zawodowych. „Trybuna Ludu”
z 28 listopada 1986.
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czym (1 lipca ogłosił Deklarację wyborczą, zwierającą apel o udział w wyborach oraz
sygnalizujący potrzebę modernizacji mechanizmów życia publicznego). 18 marca sformułował stanowisko, w którym zaproponował zmiany, wykraczające poza rozwiązania,
które ostatecznie znalazły się w ordynacji uchwalonej przez Sejm 29 maja 1985 r.
Bojkot wyborów ogłosiła 16 lipca Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Solidarności”, która uznała rozmowy co do ewentualnego wejścia do parlamentu osób z kręgu
opozycji za zdradę ideałów oraz formę legitymizacji reżimu. Proklamowano akcję 4x5,
tj. poddania czterokrotnej 5-minutowej obserwacji lokali wyborczych, której celem było
określenie frekwencji wyborczej. W wyborach, odbywających się 13 października, wedle
szacunków „Solidarności” udział wzięło 66%, natomiast wedle informacji zawartych
w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z 15 października – 78,86%59.
Osiągnięte rezultaty, jeśli uwzględnić także wyniki wyborów do rad narodowych, nie
można traktować w kategoriach klęski jednej lub zwycięstwa drugiej strony. „Solidarność”,
jak i władze interpretowały ich wyniki jako sukces, wieńczący zaangażowane środki60.
Wybory zachowały charakter plebiscytarny, co sprawiało że frekwencja posiadała dla
obu stron rangę szczególną. Uprawnioną wydaje się teza ukazująca wyczerpanie się zdolności mobilizacyjnych i związku, i władzy przy równoczesnym zbliżaniu się do poziomu określającego naturalny pułap wyborczej aktywności. Nieufność wobec procedury wyborczej
wyraził Lech Wałęsa, który podważył wiarygodność obliczeń frekwencji wyborczej dokonanych przez część komisji wyborczych. Proces sądowy wytoczony mu o „zniesławienie”, ściślej o „pomówienie” ich członków zakończył się polubownie już w dniu jego
rozpoczęcia (11 stycznia 1986 r.). Wystarczyło złożenie oświadczenia, „że moją intencją
nie było zniesławienie kogokolwiek. Nie miałem zamiaru kogokolwiek poniżać”61.
Na okres bojkotu wyborów przypada wydanie przez związek, w piątą rocznicę wydarzeń na Wybrzeżu, raportu „Polska 5 lat po sierpniu”. Książka wydana w Londynie, poprzedzona wstępem Lecha Wałęsy przeczyła rządowym tezom o destrukcyjnym nastawieniu
„Solidarności”. Przygotowana przez grono zbliżonych do związku specjalistów zawierała
rozważania na temat stanu i perspektyw Polski w kluczowych dziedzinach: prawo, gospodarka, polityka socjalna, oświata, nauka i kultura. „Można powiedzieć, że z narodowego
punktu widzenia nie ma innego wyjścia niż dogadywanie się. Trzeba umieć czekać na
właściwy moment. Na kolanach do ugody nie pójdziemy. Nadejdzie moment, że zrozumieją. Jeśli będzie trzeba – pomożemy im zrozumieć” – stwierdzał Wałęsa, stwierdzając na
koniec, „że nie ma – jak chciałyby władze – monopolu na troskę o Polskę”62.
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„Trybuna Ludu” z 16 paŸdziernika 1985.
Nb. badania sonda¿owe przeprowadzone przez CBOS i OBOP pozwala³y s¹dziæ, ¿e
frekwencja wyborcza zmieœci siê w przedziale od 75 do 80%. Sugerowano,,stosowaæ
w propagandzie dotychczasow¹ selektywn¹ metodê takiego demaskowania jego (przeciwnika – uwaga KBJ) celów, aby nie stwarzaæ poczucia jego si³y lub zaniepokojenia z naszej
strony”. Uwagi o czynnikach kszta³tuj¹cych postawy elektoratu w koñcowej fazie kampanii wyborczej. Wydzia³ Informacji KC PZPR, 2 paŸdziernika 1985 (w posiadaniu autora).
„¯ycie Warszawy” z 12 stycznia 1986.
Polska 5 lat po sierpniu, Londyn 1985, s. 5.

6 listopada 1985 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Wśród
posłów znalazły się osoby, które dotąd nie były zaangażowane w politykę, których przedstawiano jako wywodzące się „spoza klucza” partyjnego (m.in. rektor, pisarka, dziennikarz, pracownik naukowy, kolarz...). Miało to potwierdzać deklarację otwarcia na różne
środowiska oraz dokumentować proces demokratyzowania życia publicznego. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu dziewiątej kadencji zawierało znamienny sygnał. Polska wkraczała w nowy etap, znaczony objęciem funkcji przewodniczącego Rady Państwa przez
Wojciecha Jaruzelskiego animatora i egzekutora stanu wojennego. Czy był to sygnał „usuwania się w cień” człowieka stanu „wojny”, kojarzonego z drastycznymi środkami rozprawienia się z opozycją i symbol otwarcia cywilnej fazy „stabilizacji”, w której dominować
poczną mechanizmy demokratyczne? Zachowywał on funkcję, której rzeczywista ranga
była wysoka, a mianowicie szefa Komitetu Obrony Kraju, pozostawał I sekretarzem KC
PZPR, a więc szefem władz partii zachowującej monopol władzy63.
Ogniwem postępującej „normalizacji” miało być też „łaskawe” potraktowanie osób
ukaranych za przestępstwa „niekryminalne”. 29 października Prezydium Komitetu Wykonawczego PRON – w związku z „przebiegiem wyborów64 oraz postępującą stabilizacją życia społeczno-politycznego” – zaapelowało o zwolnienie z zakładów karnych „osób
po raz pierwszy skazanych lub aresztowanych, których dotychczasowy tryb życia, warunki rodzinne, stan zdrowia, wiek oraz postawa pozwalają przewidywać, że w przyszłości nie
będą naruszać obowiązujących norm prawa oraz zasad współżycia społecznego”65. Inicjatywie PRON nadano szeroką oprawę propagandową. Zaakceptował ją KC PZPR 5 listopada na XXII plenarnym posiedzeniu.
By podnieść „społeczną” rangę humanitarnego gestu, do akcji zaangażowano organizacje i instytucje, które z założenia miały cieszyć się prestiżem społecznym: organizacje
związkowe, młodzieżowe, „kolektywy” pracownicze, kierownictwa zakładów pracy,
ogniwa PRON, rady pedagogiczne szkół, rektorzy i dziekani w szkołach wyższych. Za
ich „poręczeniem” podejmowano decyzje o zwolnieniach, które do 9 grudnia 1985 r. objęły
186 osób, w tym 22 kobiety66. Nie przewidywano, by procedurą „ułaskawieniową” zostały objęte osoby, które dopuściły się „przestępstw szczególnie społecznie niebezpiecznych oraz tych, które były w przeszłości karane, korzystały z dobrodziejstw amnestii
w 1983 i 1984 r. lub z indywidualnych aktów łaski”67. W tej grupie znaleźli się opozycyjni
„recydywiści”, odsiadujący kary lub oczekujący procesów, oskarżeni o zdradę ojczyzny:
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Na prezesa Rady Ministrów powo³ano Zbigniewa Messnera (profesor nauk ekonomicznych, cz³onek Biura Politycznego KC PZPR), na wicepremiera m.in. Zbigniewa Gertycha (bezpartyjny). Funkcjê marsza³ka Sejmu powierzono Romanowi Malinowskiemu
(ZSL); na wicemarsza³ków powo³ano m.in. Mieczys³awa F. Rakowskiego oraz Jadwigê
Biedrzyck¹ i Jerzego Ozdowskiego (bezpartyjni).
O zwi¹zku miêdzy wynikami wyborów a ewentualn¹ amnesti¹ mówi³ W. Jaruzelski
w wywiadzie dla „The Washington Post”. Konferencja rzecznika prasowego rz¹du. „Trybuna Ludu” z 9 paŸdziernika 1985.
„Trybuna Ludu” z 30 paŸdziernika 1985.
Tam¿e, 22 listopada oraz „Rzeczpospolita” z 10 grudnia 1985.
„Trybuna Ludu” z 22 listopada 1985.
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działacze KOR, podziemnej „Solidarności” czy KPN. Akt ten nie objął zapewne 2 osób
obwinionych o „telewizyjną dywersję” i emitowanie we wrześniu w Toruniu w I programie TV haseł „szkalujących organa władzy i nawołujących do wywołania społecznych niepokojów”. To ograniczenie dotyczyło także osób skazanych 11 października przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi na 3 i 2,5 roku pozbawienia wolności za posiadanie
i przechowywanie aparatów nadawczych do emisji programów radiowych i telewizyjnych „z zamiarem wywołania niepokoju publicznego”68.
Pewnym cieniem na „humanitarnej” akcji kładła się śmierć studenta Uniwersytetu
Gdańskiego, Marka Antonowicza, który 19 października 1985 r. – wedle kolejnych wersji
urzędowych – w stanie nietrzeźwym „wyskoczył” czy „wypadł” z milicyjnej ciężarówki
w Olsztynie, tracąc 2 listopada, nie odzyskawszy przytomności, życie. Sprawa zyskała
wymiar polityczny. Opozycja odpowiedzialnością za śmierć studenta obciążyła funkcjonariuszy milicji. Taką opinię wyraził Lech Wałęsa, którego list został odczytany nad grobem zmarłego69. Akcentem wieńczącym represje, sięgające jeszcze stanu wojennego, było
pozbawienie przez Radę Państwa, z końcem 1985 r., Zdzisława Najdera, Zdzisława Macieja Rurarza oraz Romualda Spasowskiego obywatelstwa polskiego70.
Możliwe do zaobserwowania próby wyeliminowania napięć politycznych podejmowane przez reżim, napotykały na nieufność ze strony opozycji. Nadal bowiem liczba „zatrzymanych z powodów niekryminalnych” pozostawała nie mniejsza od zwolnionych.
Z początkiem 1986 r. (23 stycznia) wynosiła ona 193 osoby (133 tymczasowo aresztowane, 50 osób skazanych oraz 10 nie objętych amnestią)71. Dla władz więziennych stanowili
oni grupę kłopotliwą. Brak w polskim ustawodawstwie regulacji dających podstawę do
odróżniania więźniów politycznych od kryminalnych rodził konflikty, które administracja
zakładów karnych starała się w rozmaity sposób rozwiązywać. Jej jednak autonomia
była poważnie ograniczona wezwaniami do zaostrzania kursu wobec „uciążliwych” więźniów.
Od jesieni 1985 r. sprawa uległa drastycznemu zaostrzeniu. W więzieniu mokotowskim protest głodowy ogłosili Andrzej Górski, Edmund Krasowski, Włodzimierz Woroniecki (przedstawiany przez rzecznika prasowego rządu jako przestępca kryminalny,
skazany za druk wydawnictw podziemnych) oraz Czesław Bielecki (pseudonim Maciej
Poleski). 26 marca 1986 r. doszło do pobicia Władysława Frasyniuka przez funkcjonariuszy zakładu karnego w Lubsku (woj. zielonogórskie) na tle odmowy podporządkowania
się obostrzonym rygorom72. Głodówki – na apel władz kościelnych – zaniechano na
wiosnę 1986 r., niemniej jednak sygnalizowały one problem, wobec którego stanęła także
„Solidarność” ogłaszając dni między 3 a 10 listopada 1985 r. tygodniem więźniów politycznych. Aktywny w nim udział powodował sankcje karne. 17 grudnia 1985 r. został
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Tam¿e, 1 oraz 12–13 paŸdziernika 1985.
Tam¿e, 13 paŸdziernika, 6 listopada oraz 11 grudnia 1985. Prokuratura w Olsztynie umorzy³a 11 lutego 1986 r. œledztwo w sprawie œmierci studenta, stwierdzaj¹c, ¿e „uleg³
nieszczêœliwemu wypadkowi” „Trybuna Ludu” z 12 lutego i 26 marca 1986.
„¯ycie Warszawy” z 24–25 grudnia 1985.
„Trybuna Ludu” z 24 stycznia 1986.
Tam¿e, 10 kwietnia 1986.

aresztowany Jacek Szymanderski, oskarżony 9 kwietnia 1986 r. o podejmowanie działań
mających na celu „wywołanie niepokojów publicznych” (opracowywanie i rozpowszechnianie odezw, apeli i oświadczeń)73.
Z końcem 1985 i początkiem 1986 r. związek nie przejawiał większej aktywności. Nie
zaprzestawał jednak działalności podziemnej (wydawnictwa, ulotki, w tym nowa forma
ich upowszechniania poprzez eksplodowanie pojemników). Śladowy charakter miały
wystąpienia pierwszo- i trzeciomajowe, na co być może wpłynęło skażenie spowodowane awarią 26 kwietnia elektrowni atomowej w Czarnobylu. Pojawiła się nowa forma
,,nieurzędowej” ekspresji – marsze ekologiczne, któremu początek dała manifestacja w Krakowie 1 maja. Udział w niej wzięło ok. 800 osób; milicja nie interweniowała.
Jednocześnie władze państwowe nie ustawały w wysiłkach, by wpływy związku unicestwić oraz osłabić aktywność opozycji politycznej. 9 stycznia 1986 r. został aresztowany Bogdan Borusewicz, szef Regionalnej Komisji Wykonawczej w Gdańsku oraz członek
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej,,Solidarności”, ukrywający się od grudnia 1981 r.
5 marca po rozprawie rewizyjnej Sąd Najwyższy podwyższył wyroki wobec dwóch
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku Adama Hodysza (6 lat pozbawienia
wolności) i Piotra Siedlińskiego (4 lata), aresztowanych w październiku 1984 r., oskarżonych o udział w konspiracyjnych strukturach i przekazywanie „im wiadomości stanowiących tajemnicę państwową ze względu na bezpieczeństwo PRL”, co umożliwiało
„przeprowadzenie różnych antypaństwowych akcji”74. 22 kwietnia zapadły wyroki w procesie (rozpoczętym 2 lutego) przeciwko działaczom Konfederacji Polski Niepodległej:
Leszkowi Moczulskiemu, Krzysztofowi Królowi, Adamowi Słomce, Andrzejowi Szomańskiemu i Dariuszowi Wójcikowi; zostali skazani na kary od 4 do 2 lat pozbawienia
wolności. Dobiegały końca procesy o bojkot wyborów, w tym za emitowanie za pośrednictwem telewizji „haseł antypaństwowych mających na celu wywołanie niepokoju publicznego” (wyroki od 1,5 do 1 roku i 8 miesięcy). W tym ostatnim procesie Seweryn
Jaworski został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za „wypowiedzi wzywające
do zbojkotowania wyborów”75. Po niemal rocznym areszcie tymczasowym przedstawiono w drugiej połowie maja Tadeuszowi Jedynakowi (członkowi TKK) zarzut o udział
w czynnościach „zmierzających do obalenia przemocą konstytucyjnego ustroju PRL, m.in.
poprzez wywołanie niepokojów publicznych i zorganizowanie strajku generalnego”76.
31 maja 1986 r. aresztowano Zbigniewa Bujaka, przewodniczącego Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, ukrywającego się od grudnia 1981 r. Zatrzymanie człowieka-legendy
podziemia, pełniącego czołową funkcję w konspiracyjnej strukturze, stanowiło dla związku
poważny cios. Przyczyniło się dodatkowo do osłabienia jego aktywności. 20 czerwca
TKK ogłosiła oświadczenie dotyczące warunków życia i pracy, w którym zapowiadano
podjęcie wysiłków na rzecz ich poprawy oraz proklamowano wrzesień miesiącem walki.
Przed „Solidarnością”, jako centrum kontestacji politycznej, stawała konieczność sfor-
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„¯ycie Warszawy” z 18 czerwca 1986.
Tam¿e, 24 paŸdziernika 1984 oraz „Trybuna Ludu” z 25 paŸdziernika 1984.
„¯ycie Warszawy” z 17–18 maja 1986.
„Trybuna Ludu” z 23–24–25 maja 1986.
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mułowania nowej taktyki, odpowiadającej sytuacji powstałej po wyborach i „akcie łaski”.
Pojawiła się potrzeba zdefiniowania funkcji, jaka winna dominować w działalności związkowej. Czy więc podtrzymać opcję polityczną, demonstrując opór wobec państwa, czy
w szerszym zakresie zająć się warunkami socjalnymi, stosunkami pracy, sytuacją w gospodarce?
Wybory do Sejmu oraz ich rezultaty stawiały w nowej sytuacji PRON. Spełnił on
swoją funkcję wyborczą; inicjował, organizował szereg akcji społecznikowskich. Po
wyborach w jego łonie poczęło ujawniać się poczucie frustracji, biorące się z niespełnionych ambicji politycznych oraz poczucia ograniczonych możliwości wpływania na życie
polityczne. PRON stał się obszarem, na którym względnie swobodnie było możliwe artykułowanie stanowisk, które dotykały granic ustroju. Pod egidą PRON działało forum
katolików, forum młodzieżowe, kluby dyskusyjne, które umożliwiały wypowiadać niekoncesjonowane poglądy. Była to dla władz sytuacja korzystna, ponieważ umożliwiała
obserwację, a także kanalizowanie i stępianie oporu.
Część działaczy PRON miała poczucie „grzechu pierworodnego”, którego źródłem
były okoliczności powstania oraz niespełnienia, biorącego się już to z ograniczeń ustrojowo-politycznych już to sytuacyjno-psychologicznych, tkwiących w strukturze i stosunkach władzy. Mieli oni poczucie tego, że ruch był postrzegany jako FJN-bis. Nie mając
szerszego zaplecza, nie będąc ruchem autentycznym, natrafiając na przeszkody z dotarciem do społeczeństwa z bardziej „zróżnicowanym” obrazem swej aktywności, PRON
nie był w stanie przełamać wizerunku organizacji,,reżimowej”.
W trakcie obrad Rady Krajowej 26–27 stycznia 1986 r. sformułowano koncepcję „Ładu
porozumień społecznych”, stanowiącą ofertę pod adresem władz i społeczeństwa. Z diagnozy życia publicznego wynikało, że wciąż jeszcze istnieją przeszkody uniemożliwiające
obywatelom udział w nim na miarę ich aspiracji i potrzeb społeczeństwa, stającego przed
wyzwaniami przezwyciężenia kryzysu i odnalezienia przez Polskę miejsca w postępie
cywilizacyjnym. Konstatowano zbyt małe poczucie „wpływu na politykę państwa”, któremu towarzyszy „połowiczność reform, średni wysiłek rąk i umysłów”. Proponowano
ujmowanie sprzeczności postrzegać w ich pierwotnej postaci, co miało zapobiegać „przybieraniu przez nie wtórnej, fałszywej postaci – przeciwieństw między władzą i społeczeństwem”77.
Natomiast władze uznały, iż cele generalne, lokowane w procesie „normalizacji i stabilizacji” zostały osiągnięte, ogniska silnych napięć wygaszone, dążenia kontestacyjne –
spacyfikowane lub osłabione. W gospodarce, wbrew deklaracjom o postępujących przemianach, panowała stagnacja. Nie tworzyła ona jednak przesłanek uzasadniających wzburzenie społeczne.
Wiele wskazywało na to, że Polska wychodziła poza krąg izolacji międzynarodowej,
do czego przyczyniały się podejmowane przez nią wysiłki, którym w sukurs przychodził
względny w Polsce spokój społeczny. W zespole czynników sprawczych oraz sprzyjających czy stymulujących liberalizację nie brakowało przemian w stosunkach międzynarodowych. Przede wszystkim nie można pomijać tego, co wiązało się z postacią Michaiła

77
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„¯ycie Warszawy” z 27 stycznia 1986.

Gorbaczowa. Jego nowy – na tle dotychczasowego – styl uprawiania polityki, dynamika
i otwartość, a równocześnie wola urzeczywistnienia głębokich przemian eliminujących
marazm i stagnację uzasadniały, ale też zdejmowały z porządku ograniczenia imperialne
obowiązujące w krajach obozu socjalistycznego. W kluczowej (dla Związku Radzieckiego)
sprawie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi pojawiły się symptomy zmian. 19 listopada 1985 r. w Genewie, po raz pierwszy od 6 lat, spotkali się szefowie supermocarstw,
Michaił Gorbaczow i Ronald Reagan. Oba państwa podjęły próbę przełamania wrogości.
W warunkach międzynarodowej koniunktury Polsce przychodziło odnajdywać impulsy dla własnej aktywności. 30 listopada Wojciech Jaruzelski rozpoczął podróż do krajów
północnej Afryki, by po wizycie w Libii, Algierii, spotkać się – z inicjatywy strony polskiej –
4 grudnia w Paryżu z prezydentem Francji François Mitterandem, dzięki czemu nastąpiło
przełamanie długotrwałego impasu w stosunkach między obu państwami. 6 grudnia przybył (na zaproszenie I sekretarza KC PZPR) Willy Brandt, przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.
Pierwsza połowa 1986 r. wydawała się dla reżimu w Polsce pomyślna. Dawało to
zmodyfikowanej ekipie rządowej szanse wykorzystania spokoju dla modernizacji systemowej. Nadal aktualnymi pytaniami pozostawały kwestie, co ona znaczy? Jak ją pojmują
ludzie reżimu, a jak osłabionej opozycji i wreszcie, co znaczy ona dla społeczeństwa? Czy
i jakiej zmiany ono oczekuje? Czy w ogóle jest ona możliwa w warunkach spetryfikowania zasad i mechanizmów stabilizujących porządek realnego socjalizmu w Polsce?
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Rozdział III

PUŁAPKA LIBERALIZACJI
(lipiec 1986 – grudzień 1987)

1. Efekty liberalizacji i jej granice (sierpień – grudzień 1986)
Skala reform, jakich oczekiwało społeczeństwo, a wymagały gospodarka i państwo,
stawiało nowe wyzwania. Liberalizacji ulegało otoczenie, jednakże w przypadku partii
dotyczyła ona przede wszystkim sposobów formułowania i wyrażania myśli. Nabierało
to szczególnej wymowy, jeśli zważyć zachowawczą postawę aparatu władzy. Mechanizmy jego kreowania, kontrolowania i odwoływania (nomenklatura) były skupione w zdecydowanej mierze w rękach aparatu partyjnego, którego przeważająca część „mniej lub
bardziej świadomie występuje przeciwko reformom politycznym w państwie zmierzającym ku autentycznym przekształceniom demokratycznym”1.
Reformy systemowe groziły członkom partii pełniącym ważne społecznie i państwowo funkcje (ok. miliona stanowisk kierowniczych obsadzonych przez członków partii)
oraz biurokracji partyjnej, albowiem dotykały ich interesu i przywilejów. Dla partii uzasadnieniem niepodejmowania gruntownych przeobrażeń pozostawała także klasa robotnicza, zwłaszcza usytuowana w ośrodkach przemysłowych będących tradycyjnym
rezerwuarem buntu, gdzie ulokowane były nierentowne i nieefektywne, dotowane gałęzie gospodarki. W tym sensie partia pozostawała więźniem swojej – co najmniej deklaratywnie uznawanej – bazy społecznej oraz biurokracji.
Okres stanu wojennego przyniósł straty, których partia nie była już zdolna – ani skłonna, jeśli uwzględnić ewentualną cenę, jaką przyszło by ponieść – odrobić. Od lipca 1981 r.
do marca 1986 r. jej liczebność spadła o 703 976 członków i kandydatów (z 2 824 472 do
2 120 496). W rzeczywistości opuściło ją 850 464 osób (740 887 – skreślonych, 39 574
wydalonych), gdy przyjęto – 146988 kandydatów. Partia „zurzędniczyła”, albowiem nastąpił wzrost inteligencji (raczej pracowników „umysłowych”, z 44,0% do 51,5%), spadek robotników (z 44,8% do 38,2%), chłopów (9,5% do 9,4%) i młodzieży (15,6% do
7,5%)2.
1

2
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J. P. Gieorgica, O niektórych przyczynach robotniczego protestu, Raport z badañ przeprowadzonych przez Instytut Badañ Klasy Robotniczej ANS PZPR, 1988, maszynopis powielany,
s. 18.
X Zjazd PZPR 29 czerwca – 3 lipca 1986 r. Stenogram z obrad plenarnych, Warszawa 1987,
s. 31. Po latach, komentuj¹c przyczyny spadku liczebnoœci partii, wskazywano ¿e by³ to
efekt g³ównie skreœleñ oraz opuszczenia szeregów partii przez osoby „nierzadko na skutek zw¹tpienia, pod wp³ywem emocji oraz presji œrodowiska, wywo³anej przede wszystkim przez przeciwnika politycznego”. W rezultacie jednak partia – jak stwierdzano – „jest

X Zjazd PZPR odbywający się w dniach 29 czerwca – 3 lipca 1986 r., sygnalizował
dalsze zaawansowanie procesu „normalizacji i stabilizacji”. Zaaprobował on dotychczasową politykę partii i jej władz oraz uchwalił, co uważano za wielki sukces, program.
Mieścił się on jednak w dotychczas uznawanym i preferowanym systemie wartości doktrynalnych, nie zapowiadając zmian w funkcjonowaniu partii. W kwestii podstawowej,
którą dla stosunków politycznych lat osiemdziesiątych był sposób organizowania i sprawowania władzy, nie dokonano zmiany. Uprawniony wydaje się wniosek o nie zanikaniu
dotychczasowej filozofii i formuły sprawowania władzy politycznej. Jej układ, struktura
oraz rządzące nim reguły a także relacje między poszczególnymi ogniwami systemu politycznego miały pozostać constans. Nowym elementem, podnoszonym do rangi przełomu, stała się rozbudowa instytucji opiniodawczo-konsultacyjnych. Tą przestrzeń wypełniały
już związki zawodowe, PRON, Rada Społeczno-Gospodarcza przy Sejmie, Narodowa
Rada Kultury oraz Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu (dotąd nie wykorzystane).
17 lipca 1986 r. Sejm uchwalił – na wniosek Rady Państwa, a z inicjatywy PRON popartej przez KC PZPR – ustawę „o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw”. Przewidywała ona zwolnienie do 15 września wszystkich osób skazanych
„za przestępstwa i wykroczenia przeciw państwu i porządkowi publicznemu”, których zachowanie dawało podstawę do „przypuszczenia, że na drogę przestępstwa nie powrócą
i włączą się do czynnego udziału w życie kraju”. Zwolnienia, jako skutek „indywidualnego” podejścia prokuratorskiego, miały charakter warunkowy, nie wiązały się z odstąpieniem od zarzutów. Ustawa przewidywała możliwość ujawnienia się do 31 grudnia, ale też
odwieszenie kary w przypadku popełnienia kolejnego przestępstwa. Do połowy września
z ustawy skorzystało 225 osób obwinionych o popełnienie przestępstw „przeciwko państwu i porządkowi publicznemu”3.
Rozstrzygnięcia władz, a także bieg spraw publicznych zajmował uwagę kościoła katolickiego. Episkopat Polski na zakończenie konferencji plenarnej (Gniezno, 27–28 czerwca
1986 r.) ogłosił apel do władz o „wprowadzenie takich rozwiązań społecznych i prawnych, które nie będą powodować politycznych dyskryminacji i przyniosą trwałe rozwiązanie problemu więźniów politycznych”. W czasie plenarnej konferencji w Tarnowie (5–6
września 1986 r.) kościół odniósł się do ustawy, formułując oczekiwania polityczne. Postulował, by uczestnictwo obywatela w działalności społecznej i politycznej nie wymagało
„wyrzekania się swych słusznych przekonań”, uznał też za konieczne „rzetelne respektowanie zagwarantowanych konstytucyjnie praw obywatelskich”. Hierarchowie nie ukrywali, po której stronie politycznego sporu stają. „Żadna jednostka, ani żadna grupa społeczna
nie powinny podlegać dyskryminacji w zakresie korzystania z tych praw z powodu wyznawanej wiary, światopoglądu i przekonań ideowych. Oznacza to, że każdy powinien
mieć możliwość zajmowania stanowisk publicznych i awansu zawodowego według rzeczywistych kwalifikacji, stosownie do rzetelności i efektywności własnej pracy. Państwo

3

zdrowsza ideowopolitycznie i moralnie oraz bardziej skonsolidowana wewnêtrznie”.
„Trybuna Ludu” z 11 lutego 1983 r.; X Zjazd PZPR (Stenogram z obrad plenarnych),
Warszawa 1987, s. 31 oraz 262.
„Trybuna Ludu” z 16 wrzeœnia 1986.
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jest dobrem wspólnym” – oświadczali członkowie Episkopatu Polski – opowiadając się
za wolnością zrzeszania się „bez warunkowania tego zależnością od partii politycznych”4.
Odmienną perspektywę reprezentowały władze, które przedstawiały zwolnienie więźniów „niekryminalnych” jako przełom w procesie urzeczywistniania idei ,,porozumienia
narodowego”, albowiem miało ono zyskać – jak przekonywał Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych – „trwalszą podstawę i jeszcze lepszą perspektywę”. Oczekiwano,
że gest władz zachęci grupy, które dotąd nie angażowały się w działalność opozycyjną
a także nie wykazywały skłonności do współpracy, do zaakceptowania formuły aktywnego udziału w życiu publicznym; „pragniemy, aby czynnie i konstruktywnie” uczestniczyły „w życiu kraju”5.
Adresatem decyzji Sejmu byli zwalniani, ale też osoby nadal zaangażowane w konspirację. 11 września przeprowadzono w sumie ponad 3 tys. rozmów, którymi objęto 281 grup
i struktur6. W ten sposób sygnalizowano, iż wprawdzie odstępuje się od represji, lecz nie
będzie tolerowana działalność wykraczająca poza porządek prawno-ustrojowy. 24 października wprowadzono do kodeksu wykroczeń regulacje pozwalające na rozpatrywanie
przez kolegia czynów „przeciwko porządkowi publicznemu, których społeczne niebezpieczeństwo będzie można ocenić jako nieznaczne”7. Kolegia ds. wykroczeń miały orzekać w sprawach m.in. o nawoływanie do nieposłuszeństwa, druk czy rozpowszechnianie
wydawnictw nielegalnych, próby „wywołania niepokoju”, udziału „w tajnym związku”
etc. Oznaczało to złagodzenie penalizacji, przy równoczesnym uproszczeniu procedury
oraz ograniczeniu możliwości odwoławczych. Uciążliwe były sankcje (grzywny, przepadek mienia). Środowiska opozycyjne podjęły działania zmierzające do przeciwstawienia
się sankcjom i złagodzenia ich skutków. 25 października powołano Polską Ligę Obrony
Praw Człowieka (przewodniczący Jan Kostecki) oraz z inicjatywy Lecha Wałęsy 10 grudnia
1986 r. Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” (przewodniczący
Zbigniew Romaszewski), tworząc następnie Fundusz Grzywien.
W kwestii działań nielegalnych czy godzących w porządek prawny władze zapowiadały stanowczość, oczekując także od kościoła katolickiego zrozumienia i aprobaty. Wyrażano nadzieję, iż reakcja będzie „konstruktywna”, zaś jego ogniwa będą „realnie i czynnie
wspomagać utrwalanie sytuacji”. Łączyło się z tym żądanie, by kościół zaprzestał politycznego angażowania i skoncentrował się na działalności ewangelicznej. „Byłby to pożyteczny dowód dobrej woli, a także realizmu – przekonywał C.Kiszczak – warunkiem
pozostawania Polski na trwale krajem „bez więźniów niekryminalnych” jest powrót kościoła „do działalności czysto religijnej”8.
Stanowiło to niedwuznaczną odpowiedź na postulaty sformułowane przez biskupów
polskich, a dotyczące liberalizacji życia politycznego. Ów reprezentatywny dla władz pań-

4
5
6
7
8
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„Tygodnik Powszechny” z 14 wrzeœnia 1986.
„Trybuna Ludu” z 12 wrzeœnia 1986.
Zdaniem J. Holzera i K. Leskiego by³a to akcja propagandowa, bez wiêkszych skutków
dla dzia³alnoœci konspiracyjnej („Solidarnoœæ” ..., dz.cyt., £ódŸ 1992, s. 116.
„¯ycie Warszawy” z 23 paŸdziernika 1986.
„Trybuna Ludu” z 12 wrzeœnia 1986.

stwowych pogląd wypadnie łączyć ze stanowiskiem w sprawie promowanej przez kościół fundacji rolnej. Inicjatywa jej powołania zakończyła się fiaskiem, wskutek – jak
głosił komunikat sekretariatu Prymasa Polski z 3 września 1986 r. – dążenia władz do
uzyskania decydującego wpływu na jej działalność, które są ,,sprzeczne z założeniami
Fundacji, zwłaszcza jej autonomią”9. Natomiast otwartą, tym razem od początku negocjowaną – zapewne dla uniknięcia poprzednich zadrażnień – pozostawała sprawa zapowiedzianej na 1987 r. wizyty w Polsce Jana Pawła II.
Sytuacja, jaka powstała w rezultacie ustawy lipcowej stanowiła także wyzwanie dla
„Solidarności”. Poważnemu bowiem osłabieniu ulegały przesłanki jej martyrologii. Zanikały najdrastyczniejsze formy represji. 21 lipca TKK wyraziła powściągliwe uznanie dla
decyzji sejmowej, nie kryjąc obaw co do trwałości rozwiązań przez nią niesionych. 21 września podziemne władze związku przyjęły „ze zrozumiałym zadowoleniem” zwolnienie
więźniów politycznych, uznając jednak ten fakt za niewystarczające ustępstwo. Podtrzymano żądanie przywrócenia pluralizmu związkowego, uzupełniając je postulatem przebudowy systemu gospodarczego oraz domagając się stworzenia „sytuacji umożliwiającej
niezależne działania społeczne”10.
Nie czekając na spełnienie owych warunków i wykorzystując fakt wyraźnego złagodzenia polityki realizowanej przez państwo, część działaczy związku przystąpiła do tworzenia faktów dokonanych. 29 września z inicjatywy Lecha Wałęsy i z udziałem Bogdana
Borusewicza, Zbigniewa Bujaka, Władysława Frasyniuka, Tadeusza Jedynaka, Bogdana
Lisa, Janusza Pałubickiego, Józefa Piniora powstała Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”. Jej członkowie dostrzegając u władz dążenia do znalezienia nowych form artykulacji społecznej (m.in. przygotowania do powołania Rady Konsultacyjnej oraz rzecznika
praw obywatelskich) mniemali, iż możliwe będzie odrodzenie związku. Dopuszczali myśl,
że na drodze do „modelu jawności i legalności” konieczne będą zmiany – nie bez ewentualnych negocjacji z władzami – które spowodują jego przeobrażenia w stosunku do pierwotnego kształtu; miał się on stać ogniwem przezwyciężania trudności gospodarczych.
Władze odrzuciły możliwość zalegalizowania zwalczanej dotąd organizacji, uznając powołanie Tymczasowej Rady za sprzeczne z prawem. Czynnikiem, który skłaniał reżim
do odrzucenia oferty był fakt podważenia jego koncepcji „otwarcia”. Koncesjonowanie
przez władze form działalności społecznej i politycznej pozostawały w opozycji do inicjatywy jawnego zorganizowania struktury, ze strony której nie mogły się one spodziewać przychylności.
W „Solidarności” nie od razu zaakceptowano kurs na „jawność”. Przeciwna temu była
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna oraz część organizacji regionalnych i zakładowych.
Tu tkwiły powody, dla których TKK z udziałem Lecha Wałęsy przyjęła 12 października
1986 r. rozwiązanie połowiczne. Przewidywało ono utrzymanie stanu konspiracji (TKK
i tajne komisje zakładowe), który miał zapewniać mobilność organizacyjną oraz – po
wtóre – poszerzanie jawności (Tymczasowa Rada), która służyłaby celom programowopolitycznym. Ostatecznie proces jawnego manifestowania obecności związku w życiu

9
10

„Tygodnik Powszechny” nr 37 z 14 wrzeœnia 1986.
Za J. Holzer i K. Leski, Solidarnoœæ..., dz.cyt., s. 118.
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publicznym postępował. Zdarzały się przypadki okazywania przez władze sprzeciwu,
jednakże nie szły za tym represje. Od początku listopada dochodziło do prób formalno-prawnego zalegalizowania działalności organizacji zakładowych w sądach, które nieodmiennie odmawiały rejestracji. Drogę jawności obrało także środowisko rolników, powołując
23 listopada 1986 r. Tymczasową Krajową Radę Rolników „Solidarność”, w której znaleźli się przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, „Solidarności
Chłopskiej” i „Solidarności Wiejskiej”; 29 marca 1987 r. przewodniczącym Rady został
Józef Ślisz z Rzeszowa.
Dalsze przedsięwzięcia podejmowane przez środowisko „solidarnościowe” czy doń
zbliżone odzwierciedlało próby wykorzystania liberalizacji dla odzyskania miejsca w życiu społecznym i politycznym Polski. Pozytywny sygnał zawierało oświadczenie opublikowane 10 października 1986 r., sygnowane przez Stefana Bratkowskiego, Bronisława
Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Stanisława Stommę, Klemensa Szaniawskiego, Jana
Józefa Szczepańskiego, Jerzego Turowicza, Lecha Wałęsę i Andrzeja Wielowieyskiego.
Odnotowując występujące w społeczeństwie polskim zasadnicze różnice w poglądach,
systemie wartości uznali, że nie jest możliwe ich pominięcie, jednakże „najbliższym i najpilniejszym zadaniem stojącym dzisiaj przed Polakami jest skuteczne ożywienie naszej
gospodarki. W przeciwnym razie przegramy wszyscy, rządzący i rządzeni, my dzisiaj
i pokolenia, które przyjdą po nas”.
Diagnoza stanu spraw Polaków sformułowana przez osoby znaczące w życiu społecznym wiodła do zarysowania drogi wyjścia z kryzysu, której warunkiem miała być
przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa. By tak się stało konieczne było – ich zdaniem – „uruchomienie przekonujących mechanizmów politycznych, ekonomicznych i psychologicznych”. Sformułowany został program minimum, jakkolwiek dotykał obszaru,
w którym reżim starał się zachować nadal pełną kontrolę (gospodarka). Oświadczenie
zawierało element podnoszący wiarygodność sygnatariuszy i ich lojalność narodową.
Wzywając do przezwyciężania izolacji ze światem zewnętrznym, uznali oni że nadszedł
czas, kiedy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej winny odstąpić od restrykcji gospodarczych wobec Polski11. Sygnatariusze przyznawali ustanie powodów uzasadniających
utrzymywanie amerykańskich sankcji, co stało się zresztą powodem oskarżania ich o „dyspozycyjność” wobec rządu USA12. Jednakże oświadczenie miało dla rządu istotną wagę
w staraniach o zniesienie sankcji. W perspektywie wewnętrznej wnosiło niejaką konfuzję, burząc negatywny obraz opozycji. Aliści stanowiło ono kolejny dowód przekonujący
o zmianie klimatu politycznego w Polsce.
18 listopada 1986 r. „Solidarność” została przyjęta do Międzynarodowej Konfederacji
Wolnych Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy. Wskazywało to na
11
12
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„Tygodnik Powszechny” nr 43 z 23 paŸdziernika 1986.
J. Urban w czasie konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych (21 paŸdziernika)
cytowa³ artyku³ Jacksona Diehla w „The Washington Post” (16 paŸdziernika 1986):,,Źród³a opozycyjne stwierdzi³y, ¿e przedstawiciele USA, którzy s¹ za zniesieniem sankcji,
lecz obawiaj¹ siê, ¿e mog¹ byæ oskar¿eni o zdradê interesów „Solidarnoœci” i innych
dysydenckich grup, zachêcili do opublikowania tego oœwiadczenia w sprawie zniesienia sankcji”. „Trybuna Ludu” z 22 listopada 1986.

próbę odtworzenia oficjalnych więzi związkowych w wymiarze międzynarodowym, ukazując równocześnie wewnętrzną niespójność ideowo-polityczną, jaka od początku towarzyszyła „Solidarności”; wszak pierwsza konfederacja odzwierciedlała orientację
socjaldemokratyczną, druga chrześcijańską.
Obszarem sygnalizującym wyraźne ożywienie refleksji i aktywności – jakkolwiek głównie intelektualnej – stała się gospodarka. Władze państwowe deklarowały otwartość na
różne propozycje, oczekując, że ewentualne decyzje zyskają społeczne umocowanie. Było
to tym bardziej konieczne, że dotychczasowe przedsięwzięcia „reformatorskie” nie przynosiły odczuwalnych rezultatów. Były one uwikłane w ograniczenia społeczne (obawa
przed buntem), gospodarcze (wykorzystywanie jedynie prostych rezerw, powielanie nieefektywnych mechanizmów antyrynkowych, ograniczenie kontaktów zagranicznych), polityczne (ograniczenia podmiotowe) i systemowe (uwikłania doktrynalne). Dotychczasowe
zaś działania określane I etapem reformy gospodarczej były jedynie częścią przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zakłóceniom i dezorganizacji rynku wewnętrznego. Zastosowana procedura nie odbiegała od znanych z przeszłości. Mieściła się
w sposobach właściwych gospodarce socjalistycznej sterowanej administracyjnie, charakteryzującej się permanentnymi niedoborami13.
Koncepcje rynkowe formułowały środowiska nie związane z reżimem, niekoniecznie
jednak opozycyjne, ale też nie uwikłane w „solidarnościową” opcję związkową (odmienne przesłanki teleologiczne), jakkolwiek z nią sympatyzujące. Ich głos wprawdzie był
oficjalnie przez władze zbywany, jednakże nie lekceważony. Najogólniej można powiedzieć, iż owe koncepcje obejmowały: żądanie odrzucenia wszelkich dogmatów (oddzielenie
gospodarki od polityki, równorzędność sektorów); postulat zorganizowania przedsiębiorstw państwowych na zasadach komercyjnych (ich upadek i sprzedaż); traktowanie
samorządu jako substytutu właściciela zainteresowanego stanem przedsiębiorstwa (możliwość akcji); oczekiwanie „twardego pieniądza”; swoboda negocjacji płacowych przez
związki zawodowe; przebudowa centrum dyspozycji gospodarczej (jedno ministerstwo
przemysłu, komisja planowania – decyzje strategiczne); przeobrażenia polityki zagranicznej (poszukiwanie porozumień z Zachodem, unikanie zadrażnień ,,szkodzącym sprawom
gospodarczym”)14.
Kierownictwo partii i rządu nie odrzucało propozycji „rynkowych”, poszukując rozwiązań, które godziłyby – w jakiejś mierze – ich treść z oczekiwaniami formułowanymi
przez społeczeństwo, przywiązane do socjalistycznych reguł gospodarowania. Tym samym władze znalazły się w społeczno-politycznej pułapce, nie pozwalającej na przejście
do zmian systemowych, której okowy dodatkowo wzmacniały czynniki doktrynalne.
Pewną próbę wyjścia z owego impasu było przygotowanie przez rząd w listopadzie 1986 r.
projektu zmian w 12 ustawach określających funkcjonowanie gospodarki. Opór wobec
nowych rozwiązań wystąpił praktycznie w przeważającej części segmentów społeczeństwa, jakkolwiek wyrastał z różnych motywacji. Cała jednak sprawa pokazała, iż również
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Por. J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
J. Surdykowski, Gospodarka na rozdro¿u, „Tygodnik Powszechny” nr 48 z 30 listopada
1986. Por. list W. Wilczyñskiego do „Polityki” nr 39/1986.
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władzom państwowym przychodzi działać w nowych, nie zawsze sprzyjających warunkach.
Okazało się, że ich dążenia zderzają się z dużą mocą artykułowanych aspiracji społecznych, znajdujących ujście poprzez legalne instytucje i organizacje. Najogólniej biorąc rządowym propozycjom zarzucano odchodzenie od idei reformy gospodarczej, wyrażające się
w sięganiu po kryzysogenne narzędzia nakazowo-rozdzielcze, tendencje do wzmacniania
centrum (rządu) sterującego administracyjnie gospodarką (ograniczanie samodzielności
przedsiębiorstw, odradzanie zjednoczeń oraz wielkich organizacji gospodarczych), utrzymanie dotychczasowych ułomności i nieefektywności systemu gospodarczego i zachowanie „wszystkich” słabości (np. w zakresie kształtowania płac), uchylanie przymusu
ekonomicznego, osłabianie samorządu pracowniczego, jako ogniwa forsującego rzeczywistą reformę, oraz rad narodowych15. Ostatecznie rząd wycofał projekty z Sejmu.
Dyskusja wokół zamierzeń rządu przyczyniła się do wzmocnienia koncesjonowanych
przez reżim organizacji. Mieściło się to w dążeniu do pozbawienia racji bytu „Solidarności”. Walcząc o egzystencję oraz koncentrując się na realizacji celów politycznych, niejednokrotnie zaniedbywała ona sferę socjalno-bytową. Zyskiwały na tym nowe związki.
Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w 1985 r. przekonywały o malejącej liczbie sporów zbiorowych oraz wskazywały na kształtowanie się ,,naturalnego”
nawyku współdziałania związków zawodowych i administracji. Miało to być dowodem
„postępującej stabilizacji politycznej i umacniania praworządności”16. Władzom zależało
na takim obrazie stosunków między związkami zawodowymi a administracją przedsiębiorstw. Niemniej związki zawodowe poczęły przysparzać władzom problemów, zmuszając je do uwzględniania roszczeń.
26–30 listopada odbył się Kongres Polskich Odrodzonych Związków Zawodowych.
Związki, których liczebność sięgnęła 7 mln członków, kreowały się na kontynuatora
sierpniowego (z 1980 r.) przełomu, deklarując nawiązanie do „porozumień” poprzez powrót do „umów społecznych” zawieranych z administracją państwową na wszystkich
szczeblach. W trakcie kongresu zapowiadano sprzeciw wobec decyzji władz państwowych, o ile podważałyby prawa bądź zdobycze pracujących, powodowałyby pogorszenie warunków pracy i wynagradzania.
Przebieg kongresu dostarczał dowodów podważających tezę o dyspozycyjności „reżimowych” związków zawodowych. Związkowcy odnieśli się z dezaprobatą do gospodarczych inicjatyw legislacyjnych rządu, widząc w nich zapowiedź „wzrostu oddziaływań
dyrektywnych”, powodujących „ograniczenie samodzielności przedsiębiorstw, zmniejszenie roli i znaczenia związków zawodowych, organów samorządu pracowniczego oraz
rad narodowych”. Przewodniczący OPZZ Alfred Miodowicz nawoływał do „wyraźnego” wyjaśnienia „czy pierwszy etap reformy gospodarczej zakończył się powodzeniem
i w jakim stopniu i w takim razie – na czym będzie polegał jej drugi etap”17. Miodowicz –
członek najwyższych władz partii – dotykał newralgicznych punktów polityki ekonomicz15
16
17

172

„¯ycie Warszawy” z 12, 18 i 19 listopada 1986 oraz ,,Tygodnik Powszechny” nr 48 z 30
listopada 1986.
„Trybuna Ludu” z 19 listopada 1986.
Wszystkie odniesienia dotycz¹ce kongresu: „Trybuna Ludu” z 28 listopada oraz 1 i 5
grudnia 1986.

nej partii i rządu, podważając „urzędowy” optymizm na temat jej efektów, uzasadniający
przejście do „drugiego etapu” reformy gospodarczej18.
Wycofanie się rządu z zamiaru wprowadzenia zmian modernizacyjnych, przesuwało
w czasie ich urzeczywistnienie. Przedstawiano to jako krok zaświadczający skuteczność
nacisku instytucji i organizacji działających w zgodzie z socjalistycznym porządkiem prawnym. Ilustrowało to także umacniającą się tendencję do,,obudowywania” układu władzy
państwowej instytucjami i organizacjami bezpośrednio nie uczestniczącymi w jej sprawowaniu, lecz poprzez doradztwo i konsultacje wpływającymi na proces decyzyjny.
Potwierdzało to zamiar poszerzania społecznej bazy rządzenia. Zawierała się w tym
także oferta współpracy z osobami czy grupami, które nie wyrażając sprzeciwu wobec
podstawowych zasad konstytuujących socjalizm, byłyby skłonne – pod pewnymi warunkami – uczestniczyć w przedsięwzięciach nakierowanych na urzeczywistnianie celów
bezpośrednio nie wiążących się z funkcjonowaniem władzy. Jak wskazywały badania
przeprowadzone w połowie 1985 r. wprawdzie nie zanikły aspiracje podmiotowe, niemniej jednak można było z nich wydobyć istnienie opcji nie łączącej poprawy sytuacji
w kraju ze zmianą ustroju i opowiadającej się za przeobrażeniami mieszczącymi się w jego ramach19. Sprzyjało temu osiągnięcie stanu względnego spokoju. Wyrazem tego był
zanik gwałtownych konfliktów, wiązany zarówno ze spadkiem zdolności mobilizacyjnych opozycji i przekonaniem o braku społecznego rezonansu na jej wezwania do sprzeciwu, jak i osłabieniem intensywności konfliktogennych czynników socjalno-bytowych.
Niejako zwieńczeniem przedsięwzięć służących budowaniu siatki instytucji doradczokonsultacyjnych stało się powołanie 6 grudnia 1986 r. z inicjatywy Wojciecha Jaruzelskiego Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa. Rozmowy zmierzające
do jej skompletowania rozpoczęte w połowie roku objęły szeroki krąg osób reprezentujących różne opcje ideowo-polityczne, „które stojąc na gruncie respektowania założeń
Konstytucji, przy zachowaniu swojej tożsamości, w tym światopoglądowej, pragną aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym”20 – określił rzecznik prasowy rządu „klucz”,
wedle którego kompletowano Radę, nazywając je przy innej okazji „niezależnymi realistami”21. Dystans wobec członkostwa w organie konsultacyjnym wyrazili – jakkolwiek nie
wszyscy – działacze katoliccy. Negatywnie zareagował warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, którego prezes, Andrzej Święcicki przyjmując „zaproszenie” przewodniczącego
Rady Państwa, uprzednio zrzekł się funkcji prezesa Klubu. Do Rady Konsultacyjnej nie
zaproszono Lecha Wałęsy, którego zapewne zamierzano sondować, jednakże wskutek –
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19
20
21

Por. X Zjazd PZPR 30 czerwca – 3 lipca 1986. Stenogram z obrad plenarnych, Warszawa
1987, s. 849–850.
Stan i perspektywy porozumienia narodowego w po³owie lat osiemdziesi¹tych, oprac. M. Gulczyñski, Warszawa grudzieñ 1985, s. 9.
,,Trybuna Ludu” z 8 paŸdziernika 1986.
Tam¿e, 22 paŸdziernika 1986. Marceli Kosman, nie kryj¹c sympatii wobec Wojciecha
Jaruzelskiego, powiada, ¿e „podj¹³ (on – uwaga KBJ) decyzjê o powo³aniu bezprecedensowego dot¹d organu doradczego przy urzêdzie g³owy pañstwa, maj¹cego charakter autentyczny, a nie, jak dot¹d przy ró¿nych okazjach, fasadowy”. Zapomniane ogniwo (z rozwa¿añ nad Rad¹ Konsultacyjn¹). „Przegl¹d Politologiczny” nr 3–4/2000, s. 103.
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jak oficjalnie orzekano – jego postawy został on pominięty. Wprawdzie był osobą ze wszech
miar pożądaną. Oczekiwano bowiem, by „respektował konstytucyjne zasady Polski”,
wyrzekł się „haseł tzw. pluralizmu i innych politycznych zamiarów godzących w nasz
ustrój”, a także „nie sprzymierzał się publicznie z wrogimi Polsce siłami na Zachodzie”22.
W skład Rady weszło 56 osób, reprezentujących różne orientacje ideowe, dysponujących różnym stopniem autorytetu, wywodzących się z różnych środowisk społecznych,
jakkolwiek nie posiadających formalnie legitymacji do ich reprezentowania. Wypadnie tu
m.in. wymienić Jana Baszkiewicza, (historyk, członek korespondent PAN, czł. PZPR),
Witolda Benedyktowicza, (duchowny Kościoła Metodystycznego), Grzegorza Białkowskiego (rektor UW), Czesława Bobrowskiego (ekonomista, profesor mający za sobą
wykłady w uniwersytetach zachodnich, prezes honorowy PTE), Józefa Andrzeja Gierowskiego (rektor UJ, bezpartyjny), Macieja Giertycha (profesor, czł. Rady Prymasowskiej), Aleksandra Gieysztora (prezes PAN w latach 1981–1983, bezpartyjny), Jana Karola
Kostrzewskiego (prezes PAN, bezpartyjny), Marka Kotańskiego (psycholog kliniczny,
twórca MONAR-u), Jana Kułaja (były przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Rolników
Indywidualnych), Gerarda Labudę (profesor historii, czł. rzeczywisty PAN, bezpartyjny),
Manfreda Lachsa (czł. rzeczywisty PAN, bezpartyjny), Jaremę Maciszewskiego (rektor
ANS PZPR), Annę Przecławską (profesor pedagogiki, czł. RK PRON), Władysława SiłaNowickiego (obrońca w procesach działaczy KOR i innych procesach politycznych, były
ekspert KK ,,Solidarność”), Krzysztofa Skubiszewskiego (czł. Prymasowskiej Rady Społecznej w latach 1981–84), Andrzeja Święcickiego (były prezes warszawskiego KIK, jego
aktywista), Jerzego Trelę (aktor), Andrzeja Tymowskiego (profesor, polityk społeczny,
były ekspert ,,Solidarności”), Janusza Zabłockiego (działacz katolicki, były poseł z Koła
,,Znak”), Stanisława Zawadę (b. przewodniczący MKZ ,,Solidarność” Kraków, następnie
Małopolska, czł. KK).
Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa miała stanowić „emanację
myślenia zbiorowości” członków Rady, „z których się wywodzą”, jakkolwiek oficjalnie
ich nie reprezentując. Nie przewidywano ograniczeń tematycznych, przy zachowaniu „żelaznej zasady respektowania konstytucyjnego porządku” PRL. Rada miała być „historycznym
eksperymentem”, forum pozwalającym na formułowanie „skutecznych rad”, wiodących
do „konstruktywnych wniosków” oraz „kuźnią kultury politycznej”, sytuowaną wśród
wielości form i instytucji, umacniających „racjonalność i skuteczność funkcjonowania
państwa”23.
Jej obrady nie wywierały bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie ośrodków dyspozycji politycznej. Nie mogły one jednak pominąć sporów, ścierania się stanowisk i poglądów odzwierciedlających zróżnicowanie społeczeństwa polskiego. Po wtóre, ich
upublicznienie stanowiło dowód potwierdzający otwartość systemu na różne opcje. Stawały się one częścią zbiorowej refleksji i edukacji. Będąc ogniwem rozległej już siatki
instytucji i organizacji upubliczniających różnorodne dążenia i interesy, Rada stawała się
czynnikiem wzmacniającym opcję pro reformatorską, obecną w społeczeństwie, a wraz
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„¯ycie Warszawy” z 15 paŸdziernika 1986.
„Trybuna Ludu” z 8 grudnia 1986.

z pozostałymi instytucjami o podobnym charakterze, dodawała impulsów dla odradzania
się tendencji antykonserwatywnej.

2. Nieskuteczne „otwarcie” (styczeń 1987 – grudzień 1987)
Postęp w procesie liberalizacji życia publicznego, jaki nastąpił w Polsce w 1986 r. został dostrzeżony w świecie. W dniach 12–14 stycznia Wojciech Jaruzelski składając oficjalną wizytę we Włoszech, został przyjęty przez Jana Pawła II. Spektakularnym politycznie
gestem, mającym jednak dla Polski istotne znaczenie gospodarcze, było zniesienie 19 lutego
1987 r. przez Ronalda Reagana restrykcji gospodarczych. Znaczyło to uznanie, że Polska
spełniła warunki stawiane przez Stany Zjednoczone. Również z przeciwnego kierunku
geopolitycznego dochodziły sygnały przekonujące rządzącą w Polsce partię, przede wszystkim jej kierownictwo, iż realizowana przez nią polityka nie przekracza granicy doktrynalnych
kanonów. Słowa, jakie stamtąd docierały nie zawsze zrywały z orwellowską „nowomową”, niemniej jednak w stosunku do niedawnego marazmu zdawały się zapowiadać zasadnicze zmiany.
Miejsce w procesie liberalizacji zaznaczał nadal PRON, który wysuwając ideę „ładu porozumień w sprawach najważniejszych dla bytu narodowego”, kreował się – jak stwierdzała Deklaracja Programowa uchwalona na II Kongresie 10 maja 1987 r. – na ruch tworzący
płaszczyznę dialogu, którego rezultaty wywierałyby „wpływ na decyzje w sprawach istotnych dla kraju”. Była to próba uzyskania wpływu na różne sfery życia publicznego, w tym
na tworzeniu „coraz lepszych prawnych i politycznych warunków pozwalających ujawniać
i uzgadniać zróżnicowane interesy poszczególnych warstw społeczeństwa”, tak by nikt nie
rezygnował „ze swych przekonań”24.
Polem, na którym miała być jednak poddana ostatecznej weryfikacji polityka państwa
pozostawała gospodarka. Wiele wskazywało na to, iż staje się ona obszarem narastających kontrowersji, ścierania się racji, odzwierciedlających zróżnicowanie interesów. W tej
kwestii oba ośrodki – rządowy i opozycyjny działały jednak w izolacji od siebie. OPZZ
okazywał się partnerem nierzadko wielce krytycznym, jednocześnie niekonsekwentnie –
co zrozumiałe – deklarującym wsparcie dla reformy (rynek i „twardy pieniądz”).
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„Rzeczpospolita” z 15 maja 1987. 22 grudnia 1986 r. w siedzibie Ruchu odby³a siê dyskusja
nt. pluralizmu, w której uczestniczy³ m.in. A. Stelmachowski, ,,Odrodzenie” nr 3/1987.
Niejako na przekór podejmowanym przez PRON wysi³kom stanê³o zdarzenie: 22 kwietnia
1987 r. rzecznik prasowy rz¹du zarzuci³ Magdalenie Soko³owskiej, Klemensowi Szaniawskiemu, Bronis³awowi Geremkowi oraz Januszowi Onyszkiewiczowi wspó³pracê z
wywiadem amerykañskim na szkodê Polski. Incydent znalaz³ epilog w s¹dzie, który po
rozpatrzeniu sprawy 7 grudnia 1987 r. oddali³ powództwo znies³awionych, domagaj¹cych siê od rzecznika rz¹du przeprosin „¯ycie Warszawy” z 8 grudnia 1987. 22 marca
1989 r. odby³a siê ponownie przed S¹dem Wojewódzkim w Warszawie rozprawa, na
której Jerzy Urban zosta³ zmuszony do wyra¿enia ubolewania z powodu ,,wymienienia
przez rzecznika (nastêpowa³y nazwiska powodów) w kontekœcie dzia³alnoœci wywiadowczej dyplomaty amerykañskiego”. „¯ycie Warszawy” z 23 marca 1989.
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17 marca 1987 r. doszło do spotkania działaczy związków zawodowych i przedstawicieli rządu, po którym obie strony ogłosiły oświadczenia w sprawie polityki cenowo-dochodowej przewidzianej na 1987 r. W wielu, istotnych punktach były one rozbieżne.
Związkowcy zwrócili uwagę na fakt, że dotychczasowe podwyżki cen nie przynosiły
zakładanych efektów „w postaci zahamowania inflacji, racjonalizacji gospodarki, zrównoważenia rynku”, przeciwnie przyczyniły się „do systematycznego obniżania poziomu
życia społeczeństwa”. Zażądali więc rewizji proponowanej skali i zakresu podwyżek cen
oraz sformułowania skutecznego programu walki z inflacją i nierównowagą. Jednocześnie oczekiwali utrzymania dotacji, a także rozszerzenia przywilejów socjalnych. Podobne,
do opezetzetowskich, obawy były udziałem „Solidarności”. 26 stycznia Tymczasowa
Rada oraz Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ogłosiła, wraz z Lechem Wałęsą oświadczenie, w którym domagano się wprawdzie zmian strukturalnych, jednocześnie żądano,
by sprawy rynku potraktować priorytetowo i wprowadzić dodatek „drożyźniany”. Owe
uwikłania przebijały także w „Stanowisku NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej”, ogłoszonym 9 kwietnia.
Strona rządowa broniąc swych racji, przyznawała że „poziom inflacji maleje nazbyt
powolnie” oraz zapowiadała przyśpieszenie racjonalizacji gospodarki. Oczekiwała „czynnego i konsekwentnego” poparcia dla przedsięwzięć modernizacyjnych. „Wymaga to
odważnego stawiania na mechanizmy ekonomiczne, a nie stępiania ich ostrza” – czyniono niedwuznaczną aluzję do tradunionistycznych oczekiwań. „Rząd nie chroni zacofanych struktur i nieefektywnych jednostek gospodarczych – kontynuowano – Napotyka
tu na trudności. Uruchamiając naciski społeczne, żąda się niejednokrotnie ekonomicznie
nieuzasadnionych ulg oraz dodatkowych środków. Przeciwdziała się uzasadnionej upadłości niektórych przedsiębiorstw. Likwidacja nieefektywnych struktur wymaga ograniczania dotacji, co z kolei pociąga za sobą wzrost niektórych cen detalicznych”25.
W połowie 1986 r. partia proklamowała konieczność przejścia do II etapu reformy.
Sprawie nadawano szeroki rozgłos. 17 kwietnia 1987 r. „Rzeczpospolita” ogłosiła „Tezy
w sprawie II etapu reformy gospodarczej”. Tezy wzywały do „zdecydowanej intensyfikacji reformy gospodarczej oraz racjonalizacji struktur gospodarki”. Najogólniej proponowano zmiany, które wiodły do zwiększenia efektywności gospodarki. Jednakże sprawą
otwartą pozostawała wola ich przeprowadzenia. Kierownictwo partii i państwa, zachowywało w pamięci źródła konfliktów. Biuro Polityczne KC PZPR oświadczyło 17 marca
1987 r.: „Wchodzenie w II etap reformy dokonywać się będzie przy umiejętnym kojarzeniu konieczności ekonomicznych z racjami społecznymi”26.
W dniach 1 i 3 maja 1987 r. doszło do manifestacji w kilku miastach Polskich. Miały
one ograniczony charakter, jakkolwiek nie wydaje się, by stało się tak wskutek jedynie
rozmów ostrzegawczych przeprowadzonych w dniach 24–25 kwietnia z aktywistami
podziemia („Solidarność Walcząca”) i organizacji opozycyjnych. „Solidarność” stanęła
wobec konieczności poddania rewizji dotychczasowych form i metod działania. Rzeczywista jawność nie szła w parze ze wzrostem poparcia społecznego. Dotychczasowe sposo-
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Tam¿e, 19 marca 1987.
„Trybuna Ludu” z 18 marca 1987.

by ekspresji uległy wyczerpaniu, na sformułowanie koncepcji adekwatnej do nowej sytuacji przyszło poczekać.
Nie przybliżało tego spotkanie 13 maja sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, François’a Blancharda w Gdańsku z Lechem Wałęsą. Symboliczny charakter (w przeddzień wizyty papieża w Polsce), ukazujący jedność ludzi kontestujących
władze wokół przewodniczącego „quasi jawnego” związku, miało spotkanie 31 maja
w Warszawie 62-osobowego grona osób reprezentujących różne środowiska. Uczestniczyli w nim na zaproszenie Lecha Wałęsy działacze „Solidarności”, jej doradcy, przedstawiciele nauki i kultury związani z opozycją. W oświadczeniu domagali się oni prawa do
demokracji, prawdy i nowego ładu społecznego.
Tymczasem pojawiły się inicjatywy, luźno związane ze związkiem. Ruch „Wolność
i Pokój” – deklarujący cele ekologiczne – zorganizował 7–9 maja w Warszawie międzynarodowe sympozjum „Pokój Międzynarodowy i Porozumienie Helsińskie”. Ludycznohappeningowy charakter, jakkolwiek nie bez politycznych akcentów, miały imprezy
zorganizowane 1 czerwca (Dzień Dziecka) przez „Pomarańczową Alternatywę” we Wrocławiu z udziałem krasnoludków przybranych w czerwone czapeczki. Później – również
w innych miastach – „świętowano” dzień Rewolucji Październikowej, MO i SB czy Wojska Polskiego, wywołując dezorientację funkcjonariuszy służb porządkowych.
„Solidarność” zamanifestowała swoje istnienie przy okazji pobytu Jana Pawła II w Polsce w dniach 8–14 czerwca 1987 r., co zapowiedziano posłaniem powitalnym z 23 maja
sygnowanym przez Lecha Wałęsę i „Solidarność”. Służby kościelne, które przejęły funkcje porządkowe, starały się ograniczyć ekspozycję haseł, transparentów oraz wystąpienia
o charakterze politycznym. Jednak „Solidarność” zaistniała w stopniu przekraczającym
oficjalne scenariusze. Papież, niosąc ukojenie i nadzieję, posługiwał się językiem symboli,
nasyconym wieloznacznikami, w kontaktach z wiernymi w Warszawie, Lublinie, Tarnowie, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Częstochowie i Łodzi, nie unikając akcentów politycznych. 11 czerwca podczas spotkania z ludźmi morza w Gdyni, nie używając
nazwy związku dawał wyraz przekonaniu o jego żywotności: „W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba wypowiedzieć to słowo »solidarność«”. Nie obyło się bez incydentów. 10 czerwca demonstranci starli się z milicją na Błoniach Krakowskich po
papieskim nabożeństwie; zatrzymano 22 osoby. 11 czerwca został rozbity pochód w Gdańsku po mszy na Zaspie. W Warszawie uniknięto starcia, na skutek wezwania organizatorów do rozejścia się27.
Jednakże związek, wskutek braku wyraźniejszych podniet wypływających z sytuacji
społecznej czy politycznej oraz sukcesów, nie ustrzegł się stagnacji. Niepokoje odnoszące
się do zastępowania statutowych organów związku przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną, Tymczasową Radę czy przez Lecha Wałęsę, tj. podważania statutu, wyraziła
grupa 22 (27 – różnica w źródłach) działaczy z powołanej w marcu 1987 r. Grupy Roboczej KK. 20 września skierowali oni list do przewodniczącego związki, domagając się
odeń zwołania Komisji Krajowej w składzie wybranym przez I Zjazd NSZZ „Solidarność” w październiku 1981 r. „Solidarność” do konfrontacji jej podziemnej i quasi jawnej
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Papie¿ dwukrotnie spotka³ siê z Wojciechem Jaruzelskim, przyj¹³ te¿ Lecha Wa³êsê.
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działalności z zasadami statutu, nie była przygotowana. Wynikało to zarówno z niejasnego statusu – ni jawność, ni to konspiracja – jak i nieskrywanych ambicji do sterowania
związkiem ze strony Wałęsy czy instytucji wyłonionych na przekór statutowi. Częściowo eliminowało dezintegrację powołanie 25 października 1987 r. w Gdańsku, przy udziale Lecha Wałęsy oraz TKK i TR, Krajowej Komisji Wykonawczej. Znamienne, że w nowej
strukturze – TR i TKK zostały rozwiązane – zabrakło działaczy zgłaszających wątpliwości co do łamania statutu, mimo ich rangi i „podziemnych zasług” (z Łodzi czy Szczecina). Grupa Robocza KK nie kryła dezaprobaty, pozostając w opozycji i twierdząc, iż związek
zbyt szybko obrał kurs na „jawność”.
KKW uzupełniana na zasadzie kooptacji przez osoby z pozostałych regionów, nie kryła
przed władzami państwowymi swego powstania. Więcej, podobnie jak w przypadku
odradzających się komisji zakładowych, podjęła próbę zalegalizowania istnienia, składając stosowny wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 9 listopada 1987 r. odmówił
on rejestracji, ponieważ – uzasadniano – KKW NSZZ „Solidarność” „nie została zalegalizowana na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach lub innych przepisach prawa
(...) jej działalność zmierza do wywołania niepokoju publicznego”28.
Zróżnicowanie w związku wzmogła decyzja (21 września) zbojkotowania referendum, podjęta zanim powołano KKW i wsparta w połowie października przez Wałęsę.
Bojkot był bronią, obok strajku czy demonstracji, która nie mogła zastąpić programu
pozytywnego. Zaprawiony w konspiracji, walce przeciw porządkowi realnosocjalistycznemu – w tym najpełniej się dotąd sprawdzając i realizując – związek nie wykazywał
równej determinacji w zarysowaniu nowej formuły, metod działania, jak i celów dalekosiężnych. Na pojawiające się pytania nie udzielało też odpowiedzi grono, które przybyło 7 listopada do Warszawy „na zaproszenie Lecha Wałęsy”, wypowiadając pogląd o narastającej
niewydolności systemu.
Podobne konstatacje zawierające diagnozę, ale też sugestie zmian przebijały się przez
oficjalne ograniczenia. Pojawia się tu kwestia, czy słabość i programowy marazm, które
owładnęły „Solidarność” nie stanowiły lustrzanego odbicia niezdolności establishmentu
do podjęcia wyzwań niesionych przez strukturalny kryzys socjalizmu. Od zarania, dzieje
związku i jego losy sprzęgały się z działaniami władz. Ich jednak słabość nie zawsze
niosła wzmocnienie związku. Władze i związek dzieliły historyczne urazy i niezdolność
do znalezienia płaszczyzny współpracy. Związek nie był skłonny dostrzec zmian, władze
zaś odrzucały możliwość kooperacji.
Sygnały jakie wysyłały władze nie były jednolite. 25 października 1987 r. z inicjatywy
Janusza Korwina-Mikke oraz Stefana Kisielewskiego w Józefowie powstał Ruch Polityki Realnej, nie skrywający negatywnego stosunku do socjalizmu. 15 listopada w Warszawie odbył się zjazd założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej, której przewodniczącym
został Jan Józef Lipski. Bez przeszkód KKW 5 grudnia ogłosiło oświadczenie domagając
się pluralizmu związkowego. 10 grudnia Wałęsa zapowiedział podjęcie przez „Solidarność” problematyki praworządności. To wszystko wzmagało wrażenie zaniku poważniejszych ograniczeń politycznych.
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„Trybuna Ludu” z 10 listopada 1987.

Osobliwej rangi nabierało referendum, które odbyło się 29 listopada 1987 r. Podstawę
prawną dla jego przeprowadzenia tworzyła ustawa z 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum oraz uchwała Rady Państwa z 17 września w sprawie szczegółowych zasad i trybu referendum. 23 października Sejm określił pytania: 1) Czy jesteś za
pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki zmierzającego do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa, wiedząc, że
wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian?; 2) Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem
jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?
Pierwsze pytanie nawiązywało do ogłoszonego w październiku „Programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej”, który – jak wskazywał Sejm – miał na celu
uzdrowienie gospodarki, pozwalając – poprzez strukturalno-funkcjonalne zmiany – powiązanie płacy z wynikami pracy. Drugie pytanie sygnalizowało zamiar pogłębienia procesu
liberalizacji i demokratyzacji. Pytania referendum niosły zarówno diagnozę, jak i projekt
zmian, przy czym w wielu punktach ich kierunek nie odbiegał od postulatów formułowanych przez opozycję. Władze dokonały kroku, który stanowił postęp w stosunku do
rozwiązań niedawno jeszcze chronionych z surowością „socjalistycznego” prawa. Dotyczyło to sfery gospodarczej, a także politycznej. Zapowiedź zmian w dziedzinach, wobec
których obowiązywały dotąd sztywne reguły pokazywała po pierwsze na erozję, której
ulegały ograniczenia, w tym cały porządek ustrojowo-polityczny, po wtóre, odzwierciedlały stopień przyzwolenia – co najmniej deklaratywnego – ze strony kierownictwa partii
i państwa na zmiany, które nierzadko uderzały w interesy establishmentu usytuowanego
na różnych szczeblach struktury władzy politycznej i gospodarczej.
Kwestią otwartą pozostaje na ile wezwania do bojkotu referendum ogłoszone przez
„Solidarność” były skuteczne. Dla związku sprawą podstawową było jego zalegalizowanie. Argument o tym, iż pozytywna odpowiedź na pytania referendum czy udział w nim
oznacza aprobatę dla polityki wzrostu cen zastępującej rzeczywiste reformy, była nośna
propagandowa i zapewne miała wpływ na rezultaty głosowania. Jednakże nie na tyle, by
można było stąd wyprowadzić wniosek o podporządkowaniu się społeczeństwa wezwaniom „Solidarności”. Jej bowiem apel o nie uczestniczenie w referendum nie znalazł
rezonansu odpowiadającego oczekiwaniom i zamierzeniom związku. W referendum wzięło
udział 67,3% uprawnionych do głosowania.
Teza, jaką głoszą autorzy pracy o ,,Solidarności”, iż „rząd przegrał referendum, nie
uzyskując wymaganej większości odpowiedzi pozytywnych”, połączona z domniemaniem o zawyżonych danych nt. frekwencji29, wydaje się nie uprawniona. Trafniejszą jest
konstatacja o nie osiągnięciu przez władze zwycięstwa, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii
tak newralgicznej politycznie, jak ceny artykułów konsumpcyjnych. Referendum nie dawało „Solidarności” legitymacji do zawłaszczania poparciem ogółu społeczeństwa. Nie
29

J. Holzer, K. Leski, Solidarnoœæ w podziemiu, £ódŸ 1992, s. 138. Wiarygodnoœæ danych o frekwencji w du¿ej mierze potwierdza³y wyniki badañ OBOP przeprowadzone w dniach
23–24 listopada, kiedy 60% respondentów zapowiada³o udzia³ w referendum. „Rzeczpospolita” z 27 listopada 1987.
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stanowisko „Solidarności” wzywającej do bojkotu, w tym Lecha Wałęsy domagającego
się dopuszczenia nielegalnego związku do życia publicznego, zadecydowały o rezultatach
referendum. O tym przesądziły obawy, co do ewentualnego obniżenia poziomu życia
materialnego oraz niezgoda na ograniczenia socjalne (w tym przywileje), które zdawał się
nieść program przeobrażeń strukturalnych (cofnięcie dotacji, twardy pieniądz, konkurencja, upadek przedsiębiorstw), i to niezależnie od stopnia determinacji władz w jego przeprowadzeniu.
Interpretowanie zatem referendum w kategoriach zwycięstwa czy porażki i lokowanie ich po stronie rządu czy opozycji wydaje się zabiegiem co najmniej ryzykownym.
Wyniki referendum wymagałyby szerszej analizy, pozwalającej na ukazanie rzeczywistych wyborów, którymi kierowali się głosujący. Faktem jest, iż frekwencja była tym
razem niższa o ponad dziesięć punktów od zanotowanej w wyborach do Sejmu 13 października 1985 r. – 78,86%. W referendum na pierwsze pytanie twierdząco odpowiedziało 66,04% głosujących (44,28% uprawnionych do głosowania), zaś na drugie – 69,03%
(46,29%). Jeśli tedy traktować rezultaty referendum stosownie do zapisu ustawowego,
wyznaczającego wyjątkowo wysoką barierę prawomocności, rząd nie otrzymał przyzwolenia ani na przeobrażenie gospodarki, ani demokratyzację systemu politycznego, jakkolwiek aprobatę dla jego programu wyraziła przeważająca część głosujących. Referendum
dostarczało wiedzy co do pojawiających się w społeczeństwie priorytetów. Wskazywało, które dziedziny wywołują wrażliwość. Sygnalizowało też, w jakich granicach władze
mogą się poruszać. Stało się ono równocześnie doświadczeniem władzy i społeczeństwa. Pokazywało na zróżnicowanie społeczeństwa, jego obawy oraz ich skalę, uzmysławiając, przed jakimi problemami stają przyszli reformatorzy.
Na tym tle symbolicznej wymowy nabierał list otwarty Jerzego Holzera, historyka
„Solidarności”, skierowany 13 grudnia 1987 r. do Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy, w którym autor określił sytuację Polski jako „groźną lub wręcz tragiczną”. Albowiem
ogarnął ją „kryzys, a potem depresja, której końca nie można dostrzec”. Z owej diagnozy
wyrastało wezwanie, by bez względu na przeszłość osoby, które mogą „oddziałać na
przyszłe losy Polski” spotkały się „w zgodnym wysiłku”. Zaapelował, by przedstawiciele
obu stron „spotkali się bez warunków wstępnych, ale z dobrą wolą” celem porozumienia się dla ratowania Polski przed katastrofą. Holzer kierował apel do osób symbolizujących dwie strony dramatycznego zawęźlenia, wyjaśniając, „To Wy macie szansę, żeby
wspólnym wysiłkiem i moralnym wsparciem, jakiego na pewno udzieli Kościół, odwrócić koło historii. W imię najgłębszych interesów społeczeństwa i państwa, podejmujcie tę
próbę”30.
Ekipa rządząca nie była gotowa, by zasiąść przy wspólnym stole, choćby dlatego, że
oznaczałoby to uznanie nieskuteczności dotychczasowej polityki. Po wtóre, w jej łonie
dominowało przekonanie, że zachowuje zdolność sprostania występującym problemom,
które nie łączono ze strukturalnym kryzysem socjalizmu. Przeciwnie, sądzono, że głębia
przeobrażeń, do których zdoła ona przekonać społeczeństwo – z pominięciem opozycji,
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„Polityka” nr 3/1988.

której obraz nadal pozostawał jednostronny, a wpływy były lekceważone31 – umożliwi
osiągnąć poprawę.
Jeśli z kolei ze strony związku wychodziły sygnały – a list Holzera był nim właśnie –
o gotowości ich podjęcia, to oczekiwał, że przysłużą się jego powrotowi na scenę publiczną i odrodzeniu. Obiektywnie apel bliższy był politycznym interesom „Solidarności”,
która w wypadku dojścia do rozmów odzyskiwała pozycję liczącego się partnera, co
usuwałoby na dalszy plan słabości organizacyjno-programowe. Nie zrealizowanie zaś
pomysłu Holzera pozostawiało wrażenie, że oferta wspólnego znalezienia wyjścia z postępującego kryzysu została odrzucona. „Solidarność” zachowywała tedy czystość intencji, oczekując na swój czas...
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J. Urban na konferencji prasowej 7 grudnia 1987 ukazywa³ Lecha Wa³êsê jako ,,jedn¹ z polskich osobliwoœci”. „Trybuna Ludu” z 8 grudnia 1987.
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Rozdział IV

W PRZEDEDNIU PRZEŁOMU
(styczeń – listopad 1988)

1. Gospodarczy test i odłożony konflikt (styczeń – maj 1988)
Władze stanęły przed koniecznością zinterpretowania wyników referendum i wyciągnięcia z nich wniosków dla polityki gospodarczej. Prac nad jej modyfikacją nie zaniechano, jakkolwiek ich nie upubliczniano. Establishment świadom był konieczności dokonania
reformy gospodarczej. Jednakże społeczno-polityczne i psychologiczne warunki stanowiły przeszkodę uniemożliwiającą jej urzeczywistnienie przez rząd. Natomiast eksponowano postęp dokonany na drodze demokratyzowania systemu politycznego. 4 stycznia
rozpoczęła działalność instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich (Ewa Łętowska). Nie
stawiano też poważniejszych tam przed głoszeniem poglądów, burzących niedawno chronione kanony1. Bez przeszkód członkowie Rady Konsultacyjnej podejmowali różnorodne
problemy, jakkolwiek jej formuła ulegała w owym czasie – przy publicznie wyrażanych
oczekiwaniach – wyczerpaniu. 26 lutego pod Gliwicami odbył się pierwszy jawny zjazd
Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność”, której przewodniczącym został Henryk Sienkiewicz. Bez większych przeszkód demonstrowano w 20. rocznicę wydarzeń
marcowych w Warszawie, Krakowie i Lublinie, domagając się m.in. legalizacji NZS.
Z początkiem roku grupa trzydziestu intelektualistów ogłosiła list otwarty, w którym
sformułowała żądanie odejścia od regulacji sięgających 1932 r. i zniesienia administracyjnych ograniczeń przy tworzeniu stowarzyszeń oraz oddania ,,decyzji w tych sprawach
pod nadzór sądów”2. Natomiast nieustępliwość, narażającą Polskę na perturbacje dyplomatyczne, reżim wykazał wobec zaproszenia Lecha Wałęsy (wraz z trzema jego kolegami) przez Australijską Radę Związków Zawodowych do Melbourne (14–18 marca) na
konferencję Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. Władze
uznały, że przewodniczący „Solidarności” miał być „centralnym punktem tej imprezy,
jako narzędzie antypolskiej polityki”3.
Owe zdarzenia odzwierciedlały niespójność polityki władz. Jej cechą był liberalizm,
równoważący dolegliwości materialnych warunków życia. 1 lutego 1988 r. wprowadzono
wysokiej skali podwyżkę cen, która objęła podstawowe artykuły spożywcze i usługi
sięgając od 40 do 50%. Wprawdzie podwyżkom towarzyszyły przedsięwzięcia osłono-

1
2
3
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Przyk³adem dyskusja zorganizowana pod koniec stycznia 1988 r. przez wieloœwiatopogl¹dow¹ grupê dialogow¹ „Consensus”. „Odrodzenie” nr 12 z 19 marca 1988.
„Trybuna Ludu” z 25 stycznia oraz „¯ycie Warszawy” z 17 lutego 1988.
„Trybuna Ludu” z 4 marca 1988.

we, jednakże ich wpływ na osłabienie skutków obniżenia poziomu życia był ograniczony.
Nie mogły one zmienić wymowy drastyczności podwyżek, które od 1982 r. osiągnęły
najwyższy poziom. Wobec tej decyzji zaprotestowały związki zawodowe, zarówno organizacje legalne, jak i „Solidarność”. 29 lutego KKW wyraziła swoje stanowisko w specjalnym
oświadczeniu, zapowiadając „różnorodne” inicjatywy połączone z działaniami „rewindykacyjnymi”. Decyzję o nie podejmowaniu masowych akcji sprzeciwu wypadnie wiązać –
jak sądzić można – z kondycją „Solidarności”.
„Solidarności” poczęły tymczasem sprzyjać okoliczności, które zdawały się potwierdzać jej determinację wobec władz państwowych, rzeczywiście niezdolnych – bo ograniczanych stanem gospodarki – do zaspokojenia potrzeb materialnych społeczeństwa.
Sytuację w 1988 r. kształtowały czynniki o charakterze długofalowym i sytuacyjnym.
Długofalowe wynikały z faktu, iż okres 1982–1987 nie przyniósł zasadniczego zwrotu
w gospodarce, zaś zmiany w systemie politycznym traciły na atrakcyjności. Czynniki
sytuacyjne, ważące na nastrojach społecznych, wynikały z wyczerpywania się zasobów
pieniężnych jako skutek nieakceptowanej operacji cenowo-dochodowej oraz malejącego
zasobu środków łagodzących jej skutki (rekompensaty, kumulacja wypłat z tytułu 13.
i 14. pensji, oszczędności etc.). Idea związania płac z funkcjonowaniem przedsiębiorstw
i osiąganymi przez nie efektami, mająca zastąpić dotychczasowe mechanizmy alokacji
efektów ekonomicznych, nie zyskała akceptacji.
Strajki, które ogarnęły z końcem kwietnia 1988 r. kolejne działy gospodarki, nie przynosząc pozytywnych rozwiązań z punktu widzenia zainteresowanych, rychło zyskały
wymiar polityczny. Wprawdzie nie „Solidarność” zapoczątkowała protest, jednak to jej –
zwłaszcza w fazie jego rozszerzania – przyniósł on największy, jakkolwiek nie od razu
spożytkowany, profit. Do konfliktu mogło dojść w każdym przedsiębiorstwie w Polsce,
gdzie do trudności z zaopatrzeniem materiałowym oraz warunkami pracy dochodziły
kwestie płac. Klasyczny wręcz mechanizm narastania „masy krytycznej” wystąpił
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bydgoszczy, gdzie już od lutego
związki zawodowe prowadziły z dyrekcją przedsiębiorstwa negocjacje na tle płacowym.
Nie przynosiły one rezultatów. Spór ulegał rozszerzeniu. 25 kwietnia doszło w Bydgoszczy do strajku, którego kierownictwo przejęły legalne związki zawodowe, wcześniej starające się, by do niego nie doszło. Rola jakiej się one podjęły od samego początku konfliktu
była nieklarowna. Przyszło im spełniać funkcję rewindykacyjno-roszczeniową, mając
jednocześnie na uwadze ograniczenia gospodarcze. Tych zahamowań nie odczuwała „Solidarność”. Jednakże, mimo starań włączenia się do akcji, pozostała na uboczu. Jan Rulewski został – na życzenie załogi – wyprowadzony z zakładu. Usiłowania Lecha Wałęsy
nawiązania kontaktu ze strajkującymi zlekceważono. Konflikt został rozwiązany zgodnie
z oczekiwaniami załogi przedsiębiorstwa.
26 kwietnia przerwano pracę w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Na czele Komitetu
Strajkowego stanął Andrzej Szewczuwaniec. Postulaty płacowe, dotyczące ogółu zatrudnionych w Polsce, uzupełniono żądaniem przywrócenia do pracy skazanych na pozbawienie wolności i usuniętych z przedsiębiorstwa w czasie stanu wojennego Stanisława Handzlika
i Edwarda Nowaka. Dyrekcja traktowała strajk jako sprzeczny z prawem, jakkolwiek skłonna
była pertraktować z legalnymi związkami zawodowymi, traktowanymi jako reprezentant
interesów załogi, a także, po dłuższych rozmowach, ustąpić w kwestiach płacy. Jednak183

że odrzucała żądanie relegalizacji „Solidarności”, które pojawiło się w rozpowszechnianych wśród załogi ulotkach oraz żądania dotyczące zwolnionych działaczy. 29 kwietnia
Komitet Strajkowy zasilili działacze „Solidarności” Jan Ciesielski, Mieczysław Gil oraz
Stanisław Handzlik. Mimo zawarcia 29 kwietnia przez Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Pracowników Kombinatu Metalurgicznego porozumienia dotyczącego płac,
strajk nie ustawał, nabierając własnej dynamiki, którą wzmagały żądania polityczne. Władze zdecydowały się na użycie siły, dostrzegając w nowohuckim proteście zagrożenie
o szerszym zasięgu. Z 4 na 5 maja Hutę spacyfikowały oddziały ZOMO. Stało się tak
wbrew rozpoczętej z poręczenia Episkopatu Polski misji „dobrej woli”.
29 kwietnia rozpoczął się strajk w Kombinacie Huty Stalowa Wola. Został on poprzedzony 21 kwietnia wiecem, na którym obok żądań płacowych pojawiło się hasło przywrócenia do życia „Solidarności”. Jego dwaj organizatorzy Wiesław Wojtas oraz Wiesław
Turasz zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Postulaty strajkowe zostały uzupełnione o żądanie przywrócenia ich do pracy. Kierownictwo zakładu nie prowadziło negocjacji ze strajkującymi; usunięto z zakładu 300-osobową grupę i skierowano ją na szkolenie poza Stalową
Wolę. Zakład został otoczony kordonem sił porządkowych, uniemożliwiającym wspomaganie strajkujących. Ich liczba szybko malała. 30 kwietnia po południu ostatnia grupa
protestujących opuściła zakład.
Z akcjami protestacyjnymi podejmowanymi w zakładach zbiegły się niezależne manifestacje 1-majowe, m.in. w Warszawie, Nowej Hucie. Ich zasięg był ograniczony. Władze
celem przeciwdziałania poważniejszym wystąpieniom zatrzymywały osoby mogące przyczynić się do organizacji demonstracji. Tak było w Warszawie, gdzie uprzednio zatrzymano
na 48 godzin 57 osób. Nie rezygnowano z innych środków eliminowania opozycyjnej frondy. 30 kwietnia zwolniono – decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku – z aresztu tymczasowego czołowych działaczy „Solidarności Walczącej” Kornela Morawieckiego oraz Andrzeja
Kołodzieja, „umożliwiając” im wyjazd za granicę (decyzję uzasadniano stanem ich zdrowia).
Udział w skłonieniu ich do opuszczenia kraju mieli przedstawiciele Episkopatu Polski, którzy oczekiwali zwolnienia pozostałych więźniów politycznych4.
2 maja strajk rozpoczął się w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Na czele Komitetu Strajkowego stanął Alojzy Szablewski, szef zakładowej,,Solidarności”. Od samego początku
żądania „polityczne” dominowały na liście strajkowych żądań. Najogólniej pokrywały się
one z postulatami nowohuckimi. Również w stoczni strajk nie przybrał charakteru masowego. Próbę wydobycia najistotniejszych elementów protestu oraz nadania mu szerszego
zasięgu podjął Lech Wałęsa, który w oświadczeniu KKW (bez udziału pozostałych jej
członków) ogłoszonym 2 maja uznał, iż konflikty przekroczyły lokalne ramy, „bo ich
źródłem jest kryzys gospodarki narodowej i brak polityki reform”. Zaproponował „dialog i porozumienie”, którego warunkiem miało być „wielkie i prawdziwe otwarcie polityczne” – legalizacja „Solidarności”. Był on świadom ograniczoności protestu, którego
charakter nie był od początku klarowny. Toteż nie ryzykował wezwania do jego wzma-
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W³adze nie kry³y, i¿ wœród skazanych za przestêpstwa „kryminalne” czy „chuligañskie”
znajduj¹ siê te¿ wiêŸniowie polityczni. Rzecznik prasowy rz¹du o manifestacjach 1-majowych. „Trybuna Ludu” z 2 maja 1988.

gania. Nie przybrał form masowych, ograniczając się do demonstracji solidarności, wyrażanej po skończonych mszach w dniu 1 maja, podczas krótkotrwałych masówek w części zakładów, czy strajków studenckich w Gdańsku (zakończony 6 maja), we Wrocławiu
(7 maja) oraz Poznaniu (9 maja).
Osobliwej symboliki nabierały wydarzenia w Stoczni Gdańskiej. Władze zastosowały
cały wachlarz środków, a raczej ich kombinację. Wśród nich znalazły się ustępstwa, groźba
zastosowania presji ekonomicznej oraz siły. Ogłaszano zamiar prowadzenia rozmów na
tematy płac, podejmowano je, by następnie zerwać. Wykluczano tematykę polityczną.
Kierownictwo stoczni podtrzymywało stan niepewności, deklarując co najwyżej zamiar
prowadzenia rozmów z legalnymi związkami, zapewniając nie wyciąganie konsekwencji
wobec strajkujących. Mediacji podjęli się z upoważnienia Episkopatu Tadeusz Mazowiecki,
Andrzej Wielowieyski oraz biskup gdański Tadeusz Gocłowski. Prywatnie do pertraktacji
włączał się Władysław Siła-Nowicki, który przywołując propozycje Czesława Kiszczaka,
usiłował skłonić strajkujących do ustępstw.
3 maja zakład został otoczony przez oddziały milicji. W miarę upływu czasu spadała
liczba strajkujących, słabła determinacja w podtrzymywaniu żądań politycznych, malały
też możliwości zawarcia jakiegokolwiek porozumienia. Wśród pozostających w oporze
narastała apatia i rezygnacja, które przerodziły się w nadzieję na honorowe zakończenie
protestu. Perspektywa takiego właśnie finału się nie przybliżała. 10 maja około 1000-osobowa
grupa, na czele z Lechem Wałęsą w milczeniu opuściła stocznię, kierując się do kościoła
św. Brygidy, by wziąć udział w nabożeństwie...
„Solidarność” poniosła klęskę. Zaskoczona protestami, zaznaczyła swą obecność w trakcie trwania, zwłaszcza w końcowej ich fazie, znajdując sposobność do formułowania
politycznych żądań. Zastosowane przez władze sankcje dotknęły głównie bezpośrednich
organizatorów – zwolnionych (część z nich ponownie przyjmowano) lub przesuniętych
do gorzej płatnej pracy czy obłożonych karami pieniężnymi (premie, wypłaty z zysku
itp.). Konsekwencje więc, jakie spotkały strajkujących, jakkolwiek dotkliwe w wymiarze
jednostkowym, generalnie nie charakteryzowała wzmożona represyjność.
Kwestią nie do końca jasną pozostaje rola związków legalnych, które niejednokrotnie
były organizatorami protestów, starając się uwydatniać głównie materialne ich aspekty.
Okazywało się to sprzeczne z regulacjami ustawy o związkach zawodowych, która traktowała strajk jako ultima ratio. Jednakże presja związkowców sprawiała, że ich organizacje
bardziej czy mniej autentycznie wyrażały funkcję roszczeniową. Nie kryjąc krytyki wobec
rządu, nie godząc się na oszczędności, stanowiące część programu naprawczego, usiłowały skanalizować niezadowolenie. Przyczyny, dla których doszło do strajków rychło
zanikły wobec starań spełnienia żądań ekonomicznych.
Władze państwowe, mając poczucie ograniczonej legitymacji, pozostawały więźniem
racji politycznych. One nakazywały unikać konfliktów przekraczających granice stabilizacji systemu społeczno-politycznego. Spokój społeczny okupywano ustępstwami, które
podważały jeden z ważnych filarów deklarowanej reformy gospodarczej, a mianowicie
wzajemnego uwarunkowania między efektywnością działalności gospodarczej a możliwościami płacowymi. Owe uwarunkowania były sytuowane w samodzielnym i samo
finansującym się przedsiębiorstwie państwowym, jednakże pozostawało ono ogniwem
centralnie sterowanej struktury, z jej planowo-nakazowymi mechanizmami. Dylematy,
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przed jakimi stawał rząd odzwierciedlała wypowiedź wicepremiera Zdzisława Sadowskiego, wedle którego największym zagrożeniem są „żądania płacowe nie związane z wynikami
produkcyjnymi lub wysuwane w imię rzekomego pogorszenia poziomu życia danej grupy”.
Ich realizacja – „pod presją nacisków” – miała podważać zdolność urzeczywistnienia „założonych celów”5.
Rząd poszukiwał wyjścia z impasu. Starał się to czynić nie tyle na drodze selektywnych
ustępstw, lecz poprzez tworzenie mechanizmów, które pozwalały na zachowanie najogólniejszych ram reformy, w rzeczywistości jednak osłabiających początkowo zakładane rygory, np. stosowanie łagodniejszej polityki podatkowej, w tym obniżanie progów
podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń. Przede wszystkim starano się zapanować nad procesami gospodarczymi, usiłując wyeliminować żywiołowość oraz przeciwdziałać czynnikom hamującym wprowadzenie reformy.
Temu celowi miała służyć ustawa o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach
dla Rady Ministrów, uchwalona przez Sejm 11 maja 1988 r. (miała obowiązywać do 31 grudnia 1988 r.) Podtrzymywała ona główne cele reformy gospodarczej, lokując jednakowoż
instrumenty jej realizacji w centrum dyspozycji gospodarczej. Przewidywała ona m.in.
wymuszanie na przedsiębiorstwach przyspieszenie zmian strukturalno-organizacyjnych,
racjonalizację zatrudnienia, demonopolizację, łączenie i dzielenie przedsiębiorstw oraz ich
likwidację, a także zmiany personalne oraz racjonalizację finansów (płace, ceny, marże, podatki). Rada Ministrów mogła także przedłużyć zamrożenie cen, a wraz z tym przeciwdziałać wzrostowi płac oraz ustanawiać podatki „stabilizacyjne”.
Strajki kwietniowo-majowe nie przyniosły rozstrzygnięć politycznych, jakkolwiek sygnalizowały nową fazę sporu. Uległ on bowiem jedynie przytłumieniu. Problem „Solidarności” nie zanikał. 14 maja Prymasowska Rada Społeczna ponowiła żądanie przywrócenia
pluralizmu związkowego. Nadzieje na „otwarcie” nowego etapu wyraziło KKW w oświadczeniu 30 maja, w którym wezwała do bojkotu wyborów do rad narodowych ogłoszonych
na 19 czerwca. Ich przebieg był na ogół spokojny. W Gdańsku doszło do demonstracyjnego wzywania do bojkotu, zakończonego interwencją milicji, która zatrzymała 4 osoby. Podobnie w Nowej Hucie, po nabożeństwie próbowano sformować pochód, jednakże po
wezwaniach uległ on rozproszeniu. Frekwencja, sięgająca 55% (CBOS przewidywał 60%),
wskazywała na wzrastającą w społeczeństwie obojętność.
Sytuację charakteryzował stan odłożonego konfliktu. Problemy ekonomiczne, leżące
u podstaw ostatnich starć nie zostały rozwiązane. We wzajemnych stosunkach została
osiągnięta faza swoistej koegzystencji. Wbrew oficjalnemu stanowisku związek istniał. Bez
przeszkód upubliczniał swoje postulaty. Znakiem owego współżycia był fakt pojawienia się
po obu stronach idei paktu antykryzysowego. Natomiast nadal brakowało przesłanek
politycznych do podjęcia dialogu, którego uczestnikami byliby równorzędni i wzajemnie
pożądani partnerzy. Dla „Solidarności” niezbywalnym warunkiem udziału w jakichkolwiek działaniach naprawczych było jej prawno-instytucjonalne uznanie. Powrót do legalnego życia miał stanowić krok otwierający pozytywne zmiany. Temu też podporządkowała
ona swoje inicjatywy.

5

186

„Trybuna Ludu” z 30 kwietnia – 1 maja 1988.

2. Wyzyskana sposobność (czerwiec – sierpień 1988)
Katalizatorem przyśpieszającym proces odstępowania od dotychczasowych kanonów
stała się sytuacja w gospodarce. Już strajki kwietniowo-majowe pokazały ograniczoność
zastosowanych środków sanacyjnych. Wzmocniony specjalnymi uprawnieniami system
centralnego sterowania gospodarką, zderzył się z potrzebami materialnymi, które tylko
częściowo i selektywnie zostały zaspokojone w efekcie protestów. Sejm uchwalił 17 czerwca ustawę umożliwiającą tworzenie zakładowych systemów wynagradzania; jeszcze
w sierpniu brakowało rozporządzenia wykonawczego. Tym razem o swoje interesy upomniało się górnictwo. Żądania pracowników tej branży starały się wyrażać legalne związki,
negocjując z władzami podwyżkę płac, korektę zasad podatkowych oraz realizacje „Karty Górnika”. Mimo zawartych z początkiem maja przez Federację Związków Zawodowych Górników porozumień, nie były one wypełniane. Związek starał się wymusić
realizację postulatów socjalno-bytowych pracowników. Jego wysiłki były jednak limitowane świadomością ograniczeń ustrojowo-politycznych i gospodarczych. Natomiast „Solidarności” nie wiązały podobne ograniczenia, więcej – postrzegając je jako zniewalające
i obce – parła do spełnienia roszczeń ekonomicznych. Jednocześnie owe pole wykorzystywała do forsowania żądań politycznych, nie powstrzymując się przed eskalacją konfliktów.
29 lipca 1988 r. w kopalni „Rudna-Zachodnia” (Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
w Lubinie) komisja górnicza NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego podjęła próbę
zorganizowania akcji protestacyjnej, domagając się realizacji postulatów płacowych (m.in.
wynikających z „Karty Górnika”), a także zarejestrowania związku. Był to incydent krótkotrwały, bez poważniejszych następstw i większego zasięgu, jednakże o tyle znaczący,
że doszło doń przy udziale pracowników brygad delegowanych z Górnego Śląska (ZG
„Sieroszowice”) i Częstochowy. Kopalnia stała się miejscem konfliktu wykazującym pewną
typowość. Przeplatały się tam protesty proklamowane przez oba konkurujące związki.
9 sierpnia akcję miały rozpocząć związki legalne, gdy 8 sierpnia „Solidarność” zarzuciła
w ulotkach tym pierwszym manipulację protestem robotników. 11 sierpnia Federacja ZZG
zdołała zawrzeć z Ministerstwem Przemysłu porozumienie przywracające przywileje
wynikające z „Karty Górnika” oraz przewidujące realizację dalszych postulatów płacowych. Ukazywano przy tym determinację legalnych związków w walce o interesy górników („nikt nie jest w stanie odebrać Federacji ZZG inicjatywy zmierzającej do przebudowy
obowiązujących porozumień płacowych”). Jednocześnie uwydatniano fakt, że „Solidarność”, przejmując szereg postulatów, w rzeczywistości „żeruje na dokonaniach związku”, a uzupełniając je nowymi i nadając im formę ultymatywną, wzmacnianą polityczną
retoryką – „dezinformuje społeczeństwo i załogi” oraz „dąży do siania niepokoju”6.
Dopiero strajk rozpoczęty 15 sierpnia w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu nadał
konfliktowi nowej dynamiki. 17 sierpnia do strajku dołączyła „Moszczenica”. Celem koordynacji akcji protestacyjnej w tym samym dniu powołano Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy, którego przewodniczącym został Krzysztof Zakrzewski. W następnych dniach
6

Stanowisko Rady Federacji ZZG wobec niepokojów wystêpuj¹cych w niektórych zak³adach pracy. „Trybuna Ludu” z 19 sierpnia 1988.
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strajk objął „Jastrzębie” i „XXX-lecia PRL” oraz „Morcinek” w Kaczycach i „Andaluzję”
w Piekarach Śląskich. Zarówno sposób organizacji, jak treść postulatów były wyraźnie
osadzone w „solidarnościowej” retoryce. Strajkujący wykazywali wyjątkową determinację,
z czasem artykułując żądania o wysokim stopniu ogólności. Nie można przy tym pomijać
udziału osób „zza kopalnianego muru”, którzy służyli radą przy formułowaniu żądań
ekonomicznych, budowie struktur organizacyjnych, ale też wzbogacając postulaty o ideowo-polityczne treści.
Strajkujący górnicy wysunęli na czoło postulat pluralizmu związkowego oraz legalizacji „Solidarności”, domagając się także ustępstw socjalno-bytowych (m.in. ujednolicenia
cen artykułów żywnościowych w całym kraju, ujednolicenia emerytur w zakładach podlegających resortowi, zwiększenia płac do poziomu dwukrotności średniej krajowej, a także
– na koniec – wypłaty wynagrodzeń za czas strajków) oraz zmian strukturalno-funkcjonalnych w górnictwie (m.in. likwidacji gwarectw). Część z owych postulatów pojawiła
się w początkowej fazie protestu, część uległa skomasowaniu oraz korektom. Do górników nader łatwo – ze względu na trudne i niebezpieczne warunki pracy oraz nie zawsze
jej rzeczywiste docenianie – docierała poetyka moralnego sprzeciwu, sięgająca doznań
sierpnia 1980 r. oraz krzywd sytuowanych na wysokim poziomie emocjonalnego przeżywania.
W tych okolicznościach nie do uniknięcia były przejawy presji psychicznej wobec tych,
którzy akceptując postulaty ekonomiczne, nie byli skłonni okazywać zrozumienie dla politycznych lub, zmęczeni protestem, podejmowali decyzję o opuszczeniu szeregów strajkujących. Do części z nich trafiała argumentacja o bezzasadności protestu, o stratach
jakie on przynosi oraz towarzyszących jemu zagrożeniach7. Z czasem zmniejszała się liczba
strajkujących kopalń, jak i ubywało ludzi zdecydowanych na dalszą ich okupację czy
protest. Władze sięgały po różne środki, by zlikwidować ogniska oporu. Do części kopalń wkroczyły oddziały ZOMO. W Jastrzębiu, Wodzisławiu i Żorach ogłoszono godzinę
milicyjną. Najdłużej strajk trwał w kopalni, która go rozpoczęła, a mianowicie w „Manifeście Lipcowym” (do 3 września). Jego zakończenie nastąpiło w efekcie przybycia na
Śląsk i osobistej interwencji Lecha Wałęsy, który 31 sierpnia ogłosił wezwanie do zakończenia akcji strajkowych w całym kraju.
Kwestia pluralizmu związkowego oraz legalizacji „Solidarności” otwierały żądania
strajkujących w Szczecinie (17 sierpnia) i Gdańsku (Port Północny – 20 sierpnia). W Gdańsku niejako wstępem do strajku stał się wiec z udziałem ok. 2,5 tys. osób, które zebrały się
14 sierpnia po mszy w kościele św. Brygidy na placu udekorowanym hasłami „Solidarności”, flagami narodowymi, stoczniowymi i papieskimi. Po wiecu grupa ok. 200 osób wyszła
poza teren kościelny wznosząc hasła: „Precz z komuną” czy „A na drzewach zamiast liści
będą wisieć komuniści”... Doszło do zamieszek, charakteryzujących się po obu stronach
brutalnością; zostało rannych 6 milicjantów.
22 sierpnia na wezwanie Lecha Wałęsy pod hasłami solidarności z portowcami Szczecina i górnikami Śląska zastrajkowała Stocznia im. Lenina (przewodniczący Komitetu
7
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31 sierpnia 1988 r. grupa pracowników kopalni „Manifest Lipcowy” wystosowa³a list do
Rzecznika Praw Obywatelskich domagaj¹c siê zapewnienia im warunków dla podjêcia
pracy. „¯ycie Warszawy” z 1 wrzeœnia 1988.

Strajkowego – Alojzy Szablewski). Strajk objął następnie stocznie „Wisła” i „Radunia”;
próbę rozszerzenia akcji strajkowej podjęto także w Porcie Gdańskim. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego stanął Jacek Merkel; wśród doradców byli Tadeusz
Mazowiecki, Adam Michnik i Bronisław Geremek. Jedynym postulatem była legalizacja
„Solidarności”. 25 sierpnia do Stoczni im. Lenina, celem spotkania się z Lechem Wałęsą,
przybyli szef Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych John Vanderweken oraz Jan Kułakowski (Światowa Konfederacja Pracy). 1 września strajkujący
opuścili, skłonieni przez Wałęsę, Stocznię; w tym samym dniu strajku zaprzestały pozostałe zakłady Gdańska. Z kolei 2 września został zakończony strajk okupacyjny w Kombinacie Przemysłowym Huta „Stalowa Wola”.
U źródeł zaprzestania akcji protestacyjnych leżało szereg różnorodnych przesłanek.
Wprawdzie ich zasięg był większy niż strajków wiosennych, to jednak i one traciły na
impecie, słabło też dla nich poparcie społeczne. Władze dysponowały wystarczającymi
siłami, by ten słabnący protest zdusić, niekoniecznie sięgając po środki najdrastyczniejsze, jakkolwiek ich użycia nie można było wykluczyć. Sygnalizowały to posiedzenia Komitetu Obrony Kraju (20 sierpnia) oraz – w ślad za tym – wojewódzkich komitetów
obrony w różnych ośrodkach Polski, a także decyzje dotyczące np. wprowadzenia godziny milicyjnej (23 sierpnia w Jastrzębiu) czy wprowadzenia przyśpieszonego postępowania przed kolegiami ds. wykroczeń. Władze liczyły się z zanikającym zrozumieniem dla
ich ewentualnego zastosowania, jak i z dezaprobatą wobec przejawianego oporu dla uczynienia dalszych kroków liberalizujących życie publiczne.
Dla cofnięcia się z owej drogi brak było przyzwolenia międzynarodowego. Jeśli stanowisko Zachodu było klarowne, to za nie w pełni tradycyjne można było uznać sygnały
wysyłane przez wschodniego sąsiada. 11–16 lipca w Polsce przebywał Michaił Gorbaczow, wygłaszając przemówienie w Sejmie i spotykając się z intelektualistami oraz uczestnicząc w naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego (15–16
lipca). Z jego strony, jako osoby kreującej się na człowieka wrażliwego na cywilizacyjne
impulsy, płynęły ku kierownictwu polskiemu sugestie odnajdywania raczej niekonfliktowej drogi wychodzenia z trudności. W ten sposób tracił na wartości argument o ewentualności radzieckiej „riposty”.
Strajki owego okresu niosły różnorakie konsekwencje. Wskazywały nieskuteczność
dotychczasowej polityki w obszarze gospodarki. Wątpliwości co do jej przeobrażeń i ich
efektywności narastały także w obozie reżimowym, jakkolwiek ich źródła nie były jednolite. Z jednej strony konieczność dokonania zasadniczego przełomu w funkcjonowaniu
gospodarki nakazywała poddać ją systemowym reformom. Temu przekonaniu towarzyszyła świadomość kosztów społecznych i politycznego ryzyka, jakie muszą tym przedsięwzięciom towarzyszyć, jednakże uczynienie w tym zakresie postępu stawało się
nieodzowne. Po drugiej stronie sytuowała się opcja społecznej wrażliwości. Jej przedstawiciele deklarowali poparcie dla reformy, jednakże głosili pogląd, iż nie może się to odbyć
kosztem egzystencji materialnej pracowników (klasy robotniczej, obywateli, społeczeństwa etc.). Owa argumentacja, ukazująca pogarszanie się warunków socjalno-bytowych
przeważającej części społeczeństwa, stanowiła uzasadnienie dla działań zmierzających do
petryfikowania status quo. Z natury rzeczy to podejście było forsowane w ruchu związkowym. Nie stroniła odeń część kierownictwa partii.
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W tym też wypadnie upatrywać powody precedensowych działań podjętych przez
OPZZ, które miały na względzie szereg powiązanych ze sobą celów. Ich związek z rozwojem wydarzeń był wyraźny. Został on wydobyty właśnie w chwili, kiedy strajki nabierały rozpędu. Efektem było odwołanie rządu. Po pierwsze, szło o osłabienie motywacji
strajkowej poprzez wskazanie instytucji, która usilnie i skutecznie troszczy się o interesy
zatrudnionych. Po wtóre, chodziło o ukazanie niezależności legalnych związków. Po trzecie, o zademonstrowanie siły i efektywności ich działań, albowiem bez sięgania po środki
ostateczne, zdołały osiągnąć ważny cel. Po czwarte, stworzenie wrażenie, iż legalne związki
dysponują również możliwościami wymuszenia znaczących zmian w polityce społeczno-gospodarczej.
Niezależnie od wymienionych czynników, byłoby doprawdy nieuprawnione traktowanie legalnego ruchu związkowego jako jedynie ogniwa porządku realnosocjalistycznego,
aprobującego bez zastrzeżeń jego ograniczenia oraz pozbawionego autentyzmu. Pozostawał on liczącym się sojusznikiem partii. W jego szeregach narastało jednak zniecierpliwienie, którego źródłem było nie spełnianie przez władze oczekiwań roszczeniowych. Po
wtóre, jego egzystencja zależna była od skuteczności wysiłków na rzecz realizacji formułowanych celów, a także zdolności przekonania związkowców oraz niezrzeszonych,
że jego działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Kroki podjęte przez związek charakteryzowały się zatem suwerennością i autonomią.
Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego OPZZ, 20 sierpnia 1988 r., Alfred Miodowicz wyraził dylematy związków zawodowych; „atakuje nas opozycja, która domaga
się reaktywowania „Solidarności” i atakuje nas zbiurokratyzowana administracja, zwłaszcza
średnich szczebli zarządzania”. W czasie obrad krytykowano rząd, który – jak stwierdzano –
„w sprawach newralgicznych (...) podejmował decyzję wbrew naszym stanowiskom”. Został
on obciążony odpowiedzialnością za źródła – nie będące „dla ruchu związkowego zaskoczeniem” – akcji strajkowej. Związkowcy odmawiali zaufania rządowi. Sygnalizowali też
odmienną wizję reformy gospodarczej. Uznali, iż działanie centrum gospodarczego przyniosło przede wszystkim „gwałtowne pogorszenie się warunków życia codziennego ludzi pracy”. Odpowiedź rządu na związkowe zarzuty, wprawdzie rzeczowa, odzwierciedlała
defensywność, potwierdzając odmienność spojrzeń co do „tempa i metod” wdrażania
reformy gospodarczej. Nie ukrywał także tego, iż „reformowanie gospodarki wiązać się
będzie z kosztami społecznymi”8.
Obciążanie rządu odpowiedzialnością za politykę społeczno-gospodarczą oraz zamiar
jego odwołania odbijały nie tylko dążenie do uwydatnienia rangi legalnych związków.
Udziałem związkowców miała się stać osobliwa satysfakcja; ich akcja przynosiła spektakularne efekty. Jednocześnie cały manewr zmierzał do pozostawienie w cieniu rzeczywistego „wielkiego winowajcę”. Rząd działał z mandatu i rekomendacji (przed dwoma
miesiącami uzyskał absolutorium) PZPR, strzegącej swej monopolistycznej pozycji. Jej przedstawiciele zebrani na VIII plenarnym posiedzeniu KC odżegnywali się od ponoszenia odpowiedzialności, sugerując, że błędy wystąpiły w fazie realizacji programu („niepodważalność”
zasad reformy, „słuszność” założeń jej drugiego etapu), za co odpowiedzialność ponosił
rząd.
8
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„Trybuna Ludu” z 22 sierpnia 1988.

Partia, uznając niezbędność opracowania „planu konsolidacji gospodarki narodowej na
lata 1989–1990”, zapowiadała „szybkie dokonanie niezbędnych modyfikacji i zmiany konkretnych rozwiązań systemowych, które nie sprawdziły się w praktyce”. Akcentując
konieczność zwiększenia udziału związków zawodowych (także organizacji rolników)
oraz przedstawicieli „innych grup społeczno-zawodowych” w pracach koncepcyjno-programowych, wskazywano na możliwość złagodzenia rygorów9. Partia deklarując promowanie reformy gospodarczej oraz strzeżenie jej zasad, nie była zdolna – ze względu
właśnie na uwarunkowania społeczno-polityczne – do jej konsekwentnej realizacji. Usiłując przeciwstawić się zagrożeniom niesionym przez rozwój sytuacji, „uznała” zasadność
związkowej inicjatywy, czyniąc ofiarę ze „swego” rządu.
Dla zaakcentowania znaczenia legalnych związków, finalna rola w scenie odwoływania przez Sejm rządu im właśnie przypadła. Był to gest wyjątkowy w dotychczasowej
praktyce. Partia bowiem strzegła prerogatyw związanych z powoływaniem, jak i odwoływaniem rządu. 6 września Rada OPZZ podjęła uchwałę (w sprawie realizacji reformy
gospodarczej i polityki cenowo-dochodowej), w której wyraziła „wotum nieufności” dla
rządu PRL, oczekując jego dymisji. 19 września Sejm PRL „uznając zasadność krytyki
społecznej”, stwierdził „nieodzowność zasadniczych i głębokich zmian w rządzie” i odwołał 19 września ekipę premiera Zbigniewa Messnera.
Stanowisko Rady OPZZ sygnalizowało granice uległości ruchu zawodowego wobec
dysponenta politycznego; było demonstracją autonomii związkowej. Związki zawodowe
wskutek postępującej erozji systemu politycznego, nacisku organizacji zakładowych, znajdujących się na pierwszej linii „antysolidarnościowego” frontu, nie były skłonne akceptować bez reszty roli, jaka była im przypisana stosownie do socjalistycznych kanonów
ustrojowo-politycznych. Świadczyły o tym sygnały wysyłane przez działaczy związkowych, które trudno traktować jedynie jako część scenariusza opracowanego w gabinetach
partii. Alfred Miodowicz określił „klapą” rezultaty II etapu reformy gospodarczej, lecz odmiennie jak czyniło to kierownictwo partii, błędy dostrzegł w fazie programowo-koncepcyjnej, za którą odpowiedzialność ponosiła przecież partia. „Klapa” polegała „na kiepskiej
koncepcji”. Dopełnieniem tego podejścia było stwierdzenie, którego treść niejednokrotnie
partia wyrażała w propagandzie, jednakże w tym przypadku nabierało ono wymowy
szczególnej: „partia znaczy bowiem tyle, ile potrafi zdziałać”10.
Demonstrowana przez legalne związki niezależność miała też przekonać o zbędności
pluralizmu związkowego, który w sytuacji rozpoczętych przygotowań do „okrągłego stołu”
począł się jawić jako realna ewentualność. Rada OPZZ w uchwale „W sprawie pluralizmu
związkowego” przekonywała, że wobec niezależności, samorządności i demokratyczności
związków, ich wrażliwości na troski „ludzi pracy” oraz pełnej swobody wyrażania poglądów „nie ma żadnych przesłanek i racji społecznych do usankcjonowania drugiego związku
w zakładzie”. Równocześnie przypominano, że legalne związki są partnerem niemożliwym do zastąpienia, a co najmniej nie zasługującym na pominięcie w negocjacjach. Dawano do zrozumienia, że „reżimowe” związki nie zaakceptują sytuacji, w której zostałyby
pominięte.
9
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„Trybuna Ludu” z 30 sierpnia 1988.
Alfred Miodowicz w Hucie im. Lenina. „¯ycie Warszawy” z 31 sierpnia 1988.
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Wybicie się na niezależność okazywało się – paradoksalnie – korzystne dla władz
państwowych. Wychodząc z inicjatywą „okrągłego stołu”, wskazywały one opozycji, że
„Solidarność” nie jest wyłącznym depozytariuszem interesów społecznych. Nie miało tu
znaczenia, czy i na ile owe przesłanie trafiało do przedstawicieli drugiej strony zainicjowanych z końcem sierpnia 1988 r. negocjacji. Nie można jednak go pomijać w rozważaniach na temat uwarunkowań zarysowującego się przełomu.
Sierpniowe strajki nie osiągnęły poziomu, który wskazywałby na przekroczenie granic
stabilizacji porządku realnosocjalistycznego. Wbrew rachubom organizatorów nie przybrały one rozmiarów czyniących ich stłumienie niemożliwym. Jednakże granice jakichkolwiek działań władz państwowych wytyczały efekty polityki gospodarczej. Tymczasem
stan gospodarki oraz wrażliwość społeczeństwa na ewentualność pogorszenia swej sytuacji znacznie ograniczały pole manewru. Odwlekanie więc momentu podjęcia przedsięwzięć reformatorskich, znaczyło powielanie scenariusza kryzysowego. Wyjście z impasu
dostrzeżono w podniesieniu stopnia legitymacji władz państwowych oraz uwiarygodnieniu ich działań, co pozwalałoby na uzyskanie przez nie względnej swobody przy pobieraniu decyzji niepopularnych.
Problem leżał w tym, jak osiągnąć te cele bez podważania głównych politycznych filarów porządku ustrojowo-politycznego. Był to dylemat istotny. Albowiem jednocześnie podtrzymywanie go w stanie nienaruszonym – jakkolwiek postęp w zakresie możliwości
artykułowania różnych interesów i dążeń był wyraźny – powodowało narastanie konfliktu.
Jego treścią była dysfunkcjonalność chronionego przez władze porządku względem wartości i potrzeb wyznawanych przez znaczące odłamy społeczeństwa11. Tymczasem sprawa,
którą uznano za oś sierpniowych wydarzeń nie była eksponowana, jakkolwiek upatrywano w niej źródło największych zagrożeń. Był nią pluralizm związkowy – dopuszczenia
„Solidarności” do legalnej działalności, „Obok częstokroć nierealnych żądań ekonomicznych wysuwane są postulaty polityczne – oświadczył przed kamerami TV 22 sierpnia
1988 r. Czesław Kiszczak – Naród ma za sobą dostatecznie wiele gorzkich doświadczeń,
aby rozróżnić między robotniczym protestem a rozpasaną samowolą”12.
W polityce partii przeplatały się dążenia do podtrzymywania kategorii ulegających
wyczerpaniu, pojawiały się też elementy nowe, oznaczające próby odrzucenia obowiązujących dotąd schematów i sięgania po rozwiązania niekonwencjonalne. Owa polityka była
wypadkową czynników obiektywnych i subiektywnych, wypływała zarówno z przesłanek sytuacyjnych, jak i antycypacji zdarzeń. Niosła skutki zamierzone, ale też przerastające zdolności adaptacyjne partii i całego systemu społeczno-politycznego. Kierownictwo
partii zmierzając do poszerzenia legitymacji władzy, jak i jej uwiarygodnienia, uznało iż
drogą osiągnięcia tego celu wiedzie poprzez poszerzenie bazy społecznej władzy, przyciągnięcie, wręcz „wchłonięcie” przez system polityczny ugrupowań dotąd neutralnych czy
opozycyjnych, by tworząc im możliwości udziału w wybranych fazach procesu decyzyjnego – poszerzyć krąg odpowiedzialności. Szansą było tu pokrywanie się w wielu punk-
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Podobnie ujmuje problem M. Marody, Sens zbiorowy a stabilnoœæ i zmiana ³adu spo³ecznego,
„Kultura i Spo³eczeñstwo” nr 1/1989, s. 56–57.
„Trybuna Ludu” z 23 sierpnia 1988.

tach deklarowanego zarówno przez władze jak i „Solidarność” programu zmian. Stosunek więc do oferty współdziałania mógł być testem jej rzeczywistych intencji.
W tej perspektywie wypadnie postrzegać propozycję sformułowaną 26 sierpnia 1988 r.
odbycia spotkania „okrągłego stołu” z przedstawicielami „różnorodnych środowisk społecznych i pracowniczych”. Oferta zawierała daleko idącą – z punktu dotychczasowej
praktyki – deklarację: „Nie stawiam żadnych wstępnych warunków ani co do tematu
rozmów ani do składu uczestników” – stwierdził Czesław Kiszczak, formułując wymóg,
który odzwierciedlał dążenie do politycznej reglamentacji: „Wykluczam jednak możliwość
uczestnictwa osób odrzucających porządek prawny i konstytucyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”13. Niemniej oferta właśnie Kiszczaka, ministra spraw wewnętrznych,
przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej oraz bliskiego współpracownika Wojciecha Jaruzelskiego, adresowana do opozycji, symbolizowanej przez nie wymienioną z nazwy „Solidarność”,
wskazywała, iż w ścisłym kierownictwie partii podjęto próby znalezienia wyjścia z wieloletniego impasu.
Oferta nie trafiała w próżnię. Obiecujące było stanowisko kościoła. Purpuraci zebrani
26 sierpnia 1988 r. na Jasnej Górze dostrzegli w strajkach „objaw choroby, która narastała przez lata”, uznając że podstawą „rozwiązywania wszelkich konfliktów społecznych
jest dialog”. Ich żądania szły dalej, niż skłonne byłyby pójść władze. Domagali się poszukiwania „dróg prowadzących do pluralizmu związkowego i do tworzenia stowarzyszeń”14.
W tym kontekście osobliwej wagi nabierały ustalenia VIII Plenum KC PZPR (27–28
sierpnia 1988 r.), które w ostatecznym rachunku – mimo niekonsekwencji – oznaczało
dążenie do znalezienia politycznych dróg rozwiązania długotrwałego kryzysu. Z jednej
strony uznano racje strajkujących, z drugiej demonstrowano determinację obrony dotychczasowego porządku społeczno-politycznego. W odniesieniu do sposobu organizowania i sprawowania władzy deklarowano bliżej nieokreśloną wolę kontynuowania
demokratycznych przemian w polskim życiu politycznym, rozwój swobód obywatelskich
i ugruntowanie samorządności. Równocześnie nie pozostawiano wątpliwości co do tego,
że przyjmie to znaną już formę opiniodawczo-konsultacyjną – Rady Porozumienia Narodowego. Miała ona wzorować się na pracy Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym
Rady Państwa, stając się „forum prac nad wspólną platformą wyborczą” do przyszłego
Sejmu, założeniami nowej ordynacji wyborczej, a także nad „uzgodnieniami formuły społecznej reprezentacji w naszym parlamencie”. Rada korzystając z „upoważnienia” Sejmu,
miała „rozważyć sprawę II izby parlamentu, ustanowienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej oraz propozycje innych reform w obrębie organów państwa”. Jawiła się ona jako
„przedsionek” władzy ustawodawczo-wykonawczej, pozwalający na podejmowanie
negocjacji w sprawach różnej wagi i znaczeniu, „ucieranie” krańcowych stanowisk, stopniowe inkorporowanie przez system osób czy grup dotąd go nie akceptujących. Sygnalizowano gotowość zaaprobowania nowych instytucji, które wcześniej proponowane były
czy to przez „Solidarność” (II izba) czy partie sojusznicze (SD – urząd prezydenta).

13
14

Oœwiadczenie gen. Czes³awa Kiszczaka. „Trybuna Ludu” z 27–28 sierpnia 1988.
S³owo biskupów polskich. „Trybuna Ludu” z 27–28 sierpnia 1988.
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Deklarowano też otwartość na zmiany w procedurach wyłaniania władzy ustawodawczej. Pominięto natomiast – co wydaje się znamienne i zrozumiałe – kwestię o najwyższej
randze ustrojowo-politycznej: monopolistyczne usytuowanie partii w stosunkach i strukturze władzy państwowej.
Nie wypowiedziano się w kwestii pluralizmu związkowego, jakkolwiek pośrednio sprzeciwiano się takiej ewentualności. Nie przyjął to zdecydowanej, wykluczającej nowe rozwiązania, formy. Z jednej więc strony wyrażano „zdecydowane poparcie dla polskich
odrodzonych związków zawodowych”. Z drugiej opowiedziano się za „rozpatrzeniem na
płaszczyźnie związkowej, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk, i za
realizacją tych inicjatyw, które wzbogacają model ruchu związkowego w Polsce, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ludzi pracy, a zarazem nie prowadzą do podziałów i odżywania walki politycznej w zakładach pracy”.
Stanowisko partii zawierało dyrektywy brzemienne w długofalowe skutki polityczne.
Największą wagę miała akceptacja inicjatywy „w kwestii bezzwłocznego podjęcia rozmów z przedstawicielami różnorodnych środowisk społecznych i pracowniczych”. Inicjatywę sytuowano jednak na szerszym tle, wskazując niedwuznacznie na rzeczywiste jej
źródła. Po pierwsze, uznano za najpilniejsze „zawiązanie szerokiej koalicji sił proreformatorskich, współdziałanie wszystkich, którzy widzą potrzebę i chcą aktywnie uczestniczyć
w dziele przemian”. Wyrażano nadzieję, iż do „rozwoju przymierza” dla reform przyczyni
się „postawa” kościoła katolickiego, nacechowana „poczuciem odpowiedzialności za stan
spraw narodu i państwa”15.
Episkopat Polski początkowo unikał oficjalnego angażowania się w urzeczywistnianie
idei „okrągłego stołu”, obawiając się, by kościół nie został wykorzystany do realizacji projektu nie do końca pewnego. Ostatecznie jednak to jego niejawna misja przyczyniła się do
tego, iż mimo braku formalnej zgody władz na pluralizm związkowy, co pozostawało
głównym żądaniem „Solidarności”, doszło 31 sierpnia 1988 r. do spotkania Czesława
Kiszczaka i Lecha Wałęsy, z udziałem biskupa Bronisława Dąbrowskiego i Stanisława
Cioska, podczas którego „omawiano przesłanki zorganizowania spotkania „«okrągłego
stołu» i tryb jego odbycia”16.
Sytuacja, w której obie strony konfliktu lokowały w kościele katolickim nadzieje na
pomyślne efekty zarysowującego się dialogu, była dlań nader pożądaną. Bliższa mu była
perspektywa zmian ewolucyjnych, gwarantujących zachowanie dotychczas osiągniętych
korzyści, a jednocześnie niosących erozję porządku socjalistycznego. Bliska mu była sytuacja, w której strony konfliktu zwracałyby się doń jako autorytetu zdolnego wnieść
klimat zgody między zwaśnione strony. Odgrywanie owej roli, bez względu na głoszone
i rzeczywiste intencje, miało swoją cenę...17.
15
16
17
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„Trybuna Ludu” z 30 sierpnia 1988.
„¯ycie Warszawy” z 1 wrzeœnia 1988.
Nb. idea „okr¹g³ego sto³u” by³a sygnalizowana ju¿ 26 lipca, kiedy rzecznik prasowy
rz¹du Jerzy Urban poinformowa³ o obradach tzw. „okr¹g³ego sto³u”, którego uczestnikami mieli byæ przedstawiciele strony rz¹dowej i koœcielnej. Episkopat Polski uzna³, ¿e
informacja ta zawiera,,istotn¹ nieœcis³oœæ”, albowiem celem prowadzonych rozmów
mia³o byæ opracowanie projektu nowej ustawy o stowarzyszeniach; uczestnicy rozmów

Następstwem rozmów 31 sierpnia było wezwanie Lecha Wałęsy do przerwania strajków. Zapowiedział on równocześnie udział „Solidarności” w rozmowach „,okrągłego
stołu”, w trakcie których zamierzano podjąć kwestie reform, a także jej relegalizacji. W tym
samym dniu Czesław Kiszczak spotkał się z osobami, które mogły być uznane za reprezentatywne dla różnych środowisk czy sił politycznych. Wśród jego rozmówców znaleźli
się: Jan Dobraczyński (PRON), Aleksander Gieysztor (Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa), Marcin Król („,Res Publica”), Mikołaj Kozakiewicz (ZSL),
Jan Janowski (SD), Henryk Sienkiewicz (przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Górnego Śląska).

3. Droga do „okrągłego stołu” (wrzesień – grudzień 1988)
Zaakceptowanie idei „okrągłego stołu” nie oznaczało rychłego jej urzeczywistnienia.
Odbyły się wielokrotne pertraktacje o różnym stopniu tajności między L.Wałęsą i C. Kiszczakiem oraz ich ekipami. 15 września spotkali się oni (z udziałem Stanisława Cioska,
ks. Alojzego Orszulika i Andrzeja Stelmachowskiego) i uzgodnili najrychlejsze rozpoczęcie właściwych obrad. Następnego dnia zapowiedziano, że obrady rozpoczną się w połowie października18.
Moment odbycia właściwych obrad ulegał przesunięciu. Źródła opóźnień miały różny
charakter. Mieściło się w tym także dążenie do zajęcia korzystnej pozycji przetargowej.
Strona rządowa usiłowała sprawę pluralizmu związkowego potraktować jako przedmiot
przyszłych negocjacji, zaś związek uznał, iż bez jego akceptacji rozmowy tracą sens.
„Solidarność” nie przestała być przedmiotem działań nękających, podejmowanych przez
dyrekcje przedsiębiorstw, Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, utrudniających
powoływanie komórek „Solidarności”. Sądy odmawiały legalizacji związku. Zdarzały się
przypadki niedotrzymywania zawartych uzgodnień (np. nie karania inicjatorów i organizatorów strajków na Śląsku czy w Stalowej Woli), skłaniając Episkopat Polski do wystosowania 17 października listu do Czesława Kiszczaka, w którym powołując się na jego
zapewnienia, „że zarówno bezpieczeństwo osobiste, jak i pracownicze będzie respektowane”, informowano o przypadkach świadczących „o nie załatwieniu tego problemu”.
W odpowiedzi wskazywano na ograniczenia prawne (w tym samodzielność przedsiębiorstw)19, co stwarzało wrażenie prowokacyjnego mnożenia okoliczności, wzmacniających

18
19

ze strony koœcielnej Wies³aw Chrzanowski Jan Olszewski Andrzej Stelmachowski (przewodnicz¹cy zespo³u koœcielnego) oraz ze strony rz¹dowej Jerzy Bafia (od 14 paŸdziernika 1988 roku minister sprawiedliwoœci), Janina Or³owska (MSW) i Antoni Rajkiewicz (przewodnicz¹cy zespo³u rz¹dowego). Rozmowy miêdzy rz¹dem i Episkopatem
Polski trwa³y bez powa¿niejszych zak³óceñ i nie wi¹za³y siê bezpoœrednio z wydarzeniami lata 1988 r. (Informacja Biura Prasowego Episkopatu Polski. „¯ycie Warszawy”
z 29 lipca 1988).
„Trybuna Ludu” z 16 i 17–18 wrzeœnia 1988.
Informacja Biura Prasowego Episkopatu Polski i oœwiadczenie Rzecznika Prasowego MSW.
„¯ycie Warszawy” z 28 paŸdziernika 1988.

195

nieufność „Solidarności”. Władze wykorzystywały to jako pretekst do oskarżania o złą
wolę i wzywanie do „łamania prawa”, którego mieniła się promotorem20.
Nieufności po stronie związku nie osłabiało powołanie 27 września na prezesa Rady
Ministrów Mieczysława F. Rakowskiego, który w trakcie formowania rządu zwrócił się
do Andrzeja Micewskiego, Aleksandra Paszyńskiego oraz Witolda Trzeciakowskiego,
a więc osób zbliżonych do opozycji, z ofertą objęcia stanowisk w rządzie. Wprawdzie
propozycje zostały odrzucone, niemniej jednak fakt ten mógł stanowić powód do rozważania rzeczywistych intencji władz, tym bardziej iż nowy premier nie krył dystansu wobec
idei „okrągłego stołu”. Związek uznał także za prowokację decyzję, którą podjął 29 października minister przemysłu (na wniosek premiera) o likwidacji Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Likwidacja – objaśniana przyczynami ekonomicznymi – która miała się rozpocząć 1
grudnia 1988 r., a zakończyć 31 grudnia 1990 r., była interpretowana jako polityczny
odwet wobec „kolebki” związku.
Istotną przeszkodą uniemożliwiającą – zdaniem władz – inaugurację „okrągłego stołu”
był forsowany przez „Solidarność” udział w negocjacjach Jacka Kuronia oraz Adama
Michnika. Byli oni przez władze postrzegani jako przedstawiciele opozycji nie respektującymi „porządku prawnego i konstytucyjnego PRL”21. Wynikało to zarówno z ich „zasług” w „antysocjalistycznej destrukcji”, jak i z przyjętego przez partię podziału na opozycję
konstruktywną, która „może służyć dobru kraju” oraz destrukcyjną, która „wyrządza mu
niepowetowane szkody”22.
By było możliwe zajęcie miejsc przy „okrągłym stole” przez strony, których dzieliła
przeszłość, doznane krzywdy i upokorzenia, a dopiero stopniowo poczęły łączyć niepokoje
o losy kraju, konieczne było przezwyciężenie dzielącej je wrogości, a przede wszystkim uświadomienie sobie, że możliwości wyboru są ograniczone. Ten czas jeszcze nie
nadszedł, przede wszystkim do przekroczenia progu paraliżującej niemożności dokonania następnego kroku – uznania dopuszczalności istnienia opozycji musiały dojrzeć
władze. Ich znaczące kręgi były przeciwne lub nie zainteresowane zmianą status quo
(kadra kierownicza, wojsko, policja, aparat partyjny), otwierającą demokratyczne reformy w państwie.
W rezultacie „okrągły stół” jako mebel i idea zostały przeniesione do „przechowalni”,
oczekując na bardziej korzystny klimat, który mógł powstać jedynie jako skutek decyzji
łamiących polityczne opory. Stół na 55 osób, wykonany przez Wytwórnię Mebli Artystycznych w Henrykowie, specjalnie na potrzeby zapowiedzianych rozmów, które miały
się rozpocząć w pałacu zjazdów i konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej, z po-
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Spo³eczeñstwo oczekuje kompromisu, a nie ja³owej k³ótni. Co z ,,okr¹g³ym sto³em”, ,,¯ycie
Warszawy” z 28 paŸdziernika 1988. 17 listopada organizatorzy i uczestnicy strajku w kopalni ,,Lenin” i ,,Andaluzja” zostali przyjêci do pracy w rezultacie akcji protestacyjnej
podjêtej przez kilkudziesiêciu górników w katedrze w Katowicach. ,,¯ycie Warszawy”
z 18 listopada 1988.
„¯ycie Warszawy” z 28 paŸdziernika 1988.
Przemówienie W. Jaruzelskiego na zakoñczenie VIII Plenum KC PZPR. ,,Trybuna Ludu”
z 29 sierpnia 1988.

czątkiem listopada wrócił do miejsca swojego powstania; „by w każdej chwili można go
ponownie zmontować” – pisano pod koniec listopada 1988 roku23.
U schyłku jesieni 1988 r. zaistniał fakt, który w świetle dotychczasowych zdarzeń
wymyka się jednoznacznej ocenie. 30 listopada z inicjatywy Alfreda Miodowicza, przewodniczącego OPZZ, członka Biura Politycznego KC PZPR doszło do debaty przed kamerami TV z przywódcą nielegalnej „Solidarności” Lechem Wałęsą. Dzięki dyskusji, nie
limitowanej politycznymi ograniczeniami, w obecności wielomilionowej widowni zostały
upublicznione poglądy, które dotąd trafiały do odbiorców w formie tendencyjnie prezentowanej lub wręcz wypaczanej za pośrednictwem prasy znajdującej się w dyspozycji
partii.
Co sprawiło, że właśnie w czasie, gdy idea „okrągłego stołu” doznawała przeszkód,
gdy jej urzeczywistnianie nadal nie było pewne, umożliwiono przywódcy „Solidarności”
publiczne wystąpienie? Główną przesłanką decyzji umożliwiającej telewizyjną debatę było
przekonanie, że Alfred Miodowicz, wzmocniony wpływami niemal 7 milionowego związku
zawodowego uzyska w bezpośrednim starciu przewagę nad przywódcą związku, którego stan liczebny i kondycja mogły podlegać zakwestionowaniu. Sądzono, iż sięgając do
idei „zgody Polaków”, którym grozi „dramatyczne rozdarcie” wskutek już istniejących
podziałów (m.in. strajki kwietniowo-majowe i sierpniowe), jak i tych, które niesie związkowe zróżnicowanie, zdoła uzyskać przewagę nad Wałęsą, czyniącym z pluralizmu sztandarowe hasło dobijającego się legalizacji ruchu. Liczono na to, iż argumentacja ukazująca
pożytki wypływające ze zgody oraz zagrożenia będące skutkiem jej braku przeważą i zyskają aplauz „zmęczonego” społeczeństwa. Niemniej istotny wzgląd łączył się z nadzieją
na to, iż sama debata telewizyjna okaże się tak znaczącym wydarzeniem, dokumentującym wolność w Polsce, że dodatkowe postulaty zostaną uznane za chybione. „Gdyby nie
było w naszym kraju wolności, do naszego spotkania by absolutnie nie doszło” – skonstatował szef OPZZ.
Alfred Miodowicz nie krył krytyki nt. stanu gospodarki polskiej oraz warunków życia
społeczeństwa. Opowiedział się jednak za przemianami ewolucyjnymi, eliminującymi „anarchię”. Przywoływał cały zestaw argumentów, którymi przez lata posługiwały się władze, sugerując, iż destrukcją w Polsce zainteresowany jest Zachód, który udzieli jej wsparcia
tylko w przypadku relegalizacji „Solidarności”, co odrodzi ducha walki; „jestem przekonany, że wsparcie dopiero wtedy otrzymamy, kiedy skoczymy sobie wzajemnie do gardła, kiedy powtórzymy lekcję z Libanu”.
Jego wywód zmierzał do udowodnienia słuszności sprzeciwu wobec relegalizacji „Solidarności”. „Twierdzimy – przekonywał – że wszystkie działania, które zmierzają do
rozwiązań pluralistycznych w związkach zawodowych są do przyjęcia. Pod jednym warunkiem: jeden związek w jednym zakładzie. A to nie dlatego, że jesteśmy uparci, ale nade
wszystko dlatego, że jest to silny związek, bo jest nas autentycznie 7 milionów (...) I skoro tak jest, panie Wałęsa, no to proszę bardzo, proszę do nas wstępować, proszę wygrywać w wyborach demokratycznych, bo takie rozwiązanie pluralistyczne uważamy za
najsłuszniejsze, a nie dzielić załogi”. Miodowicz zmierzał do tego, by debatę przepoić
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Okr¹g³y stó³ wróci³ do Henrykowa, ,,Trybuna Ludu” z 29 listopada 1988.
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duchem konstruktywizmu, wizją wspólnej Polski („różnorodność musi być w jedności”), nie burzenia, a budowania w ramach istniejącego, jednakże podlegającego zmianom
porządku.
Wywód przewodniczącego OPZZ nie podważał ram ustrojowo-politycznych. Natomiast Lech Wałęsa nie czuł się związany takimi ograniczeniami. Zaprezentował się jako
rzecznik pluralizmu, wykorzystując debatę telewizyjną do ofensywnego sformułowania
postulatów „Solidarności” oraz wyrażenia aspiracji opozycji politycznej. Przekonywał, iż
pluralizm obejmujący sferę ekonomiczną, polityczną i społeczną „sprawdził się” już w świecie. Wałęsa krytykując panujący porządek i uważając, iż obecny jego stan charakteryzuje
się tym, że „jest to wciąż ratowanie modelu czy końcówki modelu stalinowskiego”,
podjął w rzeczywistości sprawę jego podstawowych kanonów, w tym ograniczeń uniemożliwiających wyrażanie przez społeczeństwo aspiracji podmiotowych. Właśnie w perspektywie podmiotowych roszczeń sytuował on postulat relegalizacji związku; „nie ma
wolności bez „Solidarności” – przywołał hasło będące sztandarowym zawołaniem letnich
strajków; „A pan mi każe wstąpić na kolanach do pana. A ja nie chcę. Ja chcę być sobą.
I tak samo mówią nasi ludzie. Chcemy być sobą”.
Wałęsa nie odstępował od żądania, by do ewentualnych negocjacji z obozem rządowym stanęła formacja zorganizowana, nie zaś rozproszona, by była nią właśnie uprzednio reaktywowana „Solidarność”, korzystająca z możliwości artykułowania własnych,
odrębnych dążeń. Po wtóre, dawał do zrozumienia, iż obóz rządowy musi być gotowy do
zaakceptowania kompromisu, zakładającego odstąpienie od monopolu („jeżeli pan będzie
uważał, że pan ma tylko monopol, a ja nie mam prawa, no to proszę pana – nie ma szans
na dogadanie”). Wałęsa wyrażał niepokój o to, że rośnie cywilizacyjna luka między postępem, który jest udziałem krajów wykorzystujących szanse rozwojowe („wielowariantowość”, „pluralizm”, brak „monopolu”, eliminacja barier „prawnych”, „kadrowych”
i „organizacyjnych”), a pogłębiającym się zapóźnieniem Polski („,to nie przypadek, że
wszystkie kraje nasze mają podobną sytuację”). W skondensowanej formie wyraził cywilizacyjne oczekiwania, okazując brak zaufania do establishmentu: „Idziecie, proszę pana,
idziecie krok po kroku, piechotą, a tu świat samochodami jedzie. Jak będziecie tak szli, to
będziemy mieli efekty za 200, 300 lat”24.
W konsekwencji debaty telewizyjnej, w trakcie której Wałęsa uzyskał zdecydowaną
przewagę, zrodziła się nowa sytuacja. „Solidarność” za sprawą swego przywódcy, który
zdołał udatnie przedstawić istotę sporu sięgającego początku lat osiemdziesiątych oraz
sens aktualnych roszczeń opozycji, okazała się ruchem artykułującym niemożliwe do
pominięcia aspiracje. Próbą opóźniania inauguracji „okrągłego stołu” było bagatelizowanie sporu między władzą i opozycją polityczną – marginalizowanie wpływów nielegalnego związku oraz pomniejszenie jego znaczenia – przy jednoczesnym wyolbrzymianiu
postępu w zakresie demokratyzacji. Debata telewizyjna, która zapewne stanowiła próbę
zrealizowania owych celów, przyniosła rezultat odwrotny od zakładanego. „Solidarność”
zyskała na sile, osiągnęła korzyści propagandowe. Kreując się na formację postępową,
walczącą ze status quo, oferowała jego zmianę. Na jej korzyść przemawiał wieloletni upór
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„Zwi¹zkowiec” z 18–25 grudnia 1988.

w głoszeniu zasadniczego żądania – legalizacji związku, jako gwarancji otwarcia pożądanych i oczekiwanych przeobrażeń.
To wszystko nie pozostawało bez wpływu na postawę władz. Po raz pierwszy od
wprowadzenia stanu wojennego Wałęsa otrzymał paszport na wyjazd do Paryża (10–11
grudnia 1988 r.). 16 grudnia w osiemnastą rocznicę wydarzeń grudniowych 1970 r. grupa pracowników Stoczni im. Lenina, wśród których był Wałęsa, złożyła kwiaty pod
pomnikiem Poległych Stoczniowców. 18 grudnia 1988 r., podczas piątego już spotkania
„na zaproszenie Lecha Wałęsy”, które odbyło się w podziemiach kościoła przy ul. Żytniej
w Warszawie, został powołany Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, zwany przez władze komitetem przy Lechu Wałęsie. W rezultacie powołano –
zapewne z myślą o obradach „okrągłego stołu” – 15 komisji problemowych, zaś sam
Komitet (119 osób na 135 zaproszonych) zapowiadał „prezentowanie opinii niezależnych
środowisk, wyrażanie społecznych potrzeb i przedstawienie programów działania”.
Wokół Wałęsy powstał zatem ośrodek, który mógł stanowić zalążek układu organizacyjno-personalnego, zdolny wnieść do przyszłych negocjacji gotowe koncepcje ustrojowo-polityczne, ale też zaoferować trzon konfigurujący przyszłą władzę („gabinet cieni”).
Powołanie Komitetu sygnalizowało zjawisko, które w przeszłości składano na karb warunków działalności konspiracyjnej. Wałęsa powołał formę, podlegającą jemu, od niego
tylko zawisłą, traktowaną przezeń jako „zaplecze, które ze mną współpracuje”25, czego
nie krył, zapowiadając na konferencji prasowej 15 grudnia rychłe przystąpienie do obrad
„okrągłego stołu”.
Ten fakt, odzwierciedlający nieklarowność inicjatywy (organ poza- czy związkowy?,
konkurencyjny czy nie wobec KKW?), potwierdzał – zdaniem adwersarzy – autorytarne
dążenia przewodniczącego oraz lekceważenie demokratycznych zasad zrodzonych w czasach „solidarnościowej” rewolucji. W tej kwestii krańcowo krytycznego nastawienia można
było się spodziewać ze strony Grupy Roboczej, która ogłosiła 18 grudnia w Gdyni oświadczenie. Potępiano w nim zdominowanie związku przez jedną „z orientacji politycznych”,
„lekceważenie własnego statutu i uchwał”, żądano zwołania władz statutowych oraz
położenia „większego nacisku na obronę praw pracowniczych”.
Znaczącą rolę w tworzeniu przesłanek zmiany odgrywała determinacja opozycji, świadomej wzrastającego poparcia udzielanego jej przez duże odłamy społeczeństwa oraz
postawa kierownictwa partii, które – stopniowo i nie bez oporów – dostrzegało nieodzowność przełomu. Jego brak mógłby przedłużyć konflikt, powodować dalszy spadek autorytetu partii, zagrażać jej istnieniu, rodząc pokusę zastosowania rozwiązań siłowych,
których prawomocność, a przede wszystkim skuteczność były niepewne. Nie można tu
pomijać członków partii, zwłaszcza z kręgów intelektualnych, którzy motywowani różnymi względami, dążyli do rzeczywistego reformowania partii i państwa. „Nurt konserwatywny, anty postępowy musi znaleźć się w odwrocie. Stanowi to warunek sprostania
przez partię wyzwaniom bieżącym i perspektywicznym. Nie sprostanie tym wyzwaniom
oznaczać może jedynie regres” – pisałem w ekspertyzie powstałej z końcem 1987 r.26
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„Trybuna Ludu” z 16 grudnia 1988.
K. B. Janowski, Czy mo¿liwa jest legalna opozycja?, Warszawa 1988, s. 22.
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Nie przeceniając wpływu nurtu reformatorskiego w partii, godzi się stwierdzić, iż istotnie
ulegał zmianie klimat oraz zyskiwała na sile opcja realistyczna, która z coraz większą siłą
głosiła potrzebę urzeczywistniania reform.
Decydującymi okazywały się czynniki obiektywne. Od lat porządek realnego socjalizmu drążył kryzys strukturalny. Jego zdolności adaptacyjne i innowacyjne uległy wyczerpaniu. Zjawisko erozji wystąpiło z różną siłą we wszystkich państwach socjalistycznych.
Cechą wspólną była niewydolność gospodarcza oraz niezdolność sprostania aspiracjom
podmiotowym społeczeństwa. Natomiast subiektywną przesłanką przełomu tworzył układ
sił społecznych, którego ocena uzmysłowiła zaangażowanym na scenie politycznej stronom, że użycie środków przemocy nie zapewni korzyści komukolwiek. Równie istotną
wydaje się tu subiektywna strona „masy krytycznej” odzwierciedlająca wraz z czynnikami natury obiektywnej – określanymi m.in. wyczerpywaniem się możliwości rozwojowych porządku „realnosocjalistycznego” w jego wszelkich wymiarach – stan oczekiwania
na zmiany, które jednak nie pociągałyby nadmiernych ofiar.
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Rozdział V

REWOLUCYJNE ROZSTRZYGNIĘCIA
(grudzień 1988 – kwiecień 1989)

1. Partyjne przyzwolenie (grudzień 1988 – styczeń 1989)
Szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji miało X Plenum KC PZPR, odbywające się w dwóch turach: 20–21 grudnia 1988 r. oraz 16–18 stycznia 1989 r. Otwierając pierwszą część posiedzenia I sekretarz KC wskazał na przełomowy moment, w jakim
znalazła się partia. Jest ona zmuszona do poczynienia nieuniknionych przewartościowań
wynikających z zachwiania wielu wartości, do których były przywiązane pokolenia pezetpeerowców. Celem przewartościowań miało być usunięcie przestarzałych elementów
z ideologii i polityki partii, kultywowanie zaś tego, „co zgodne jest z duchem i realiami
czasu”. Partia miała nadal pozostać „kluczową siłą polityczną socjalistycznej Polski”, jednak konieczne było – zdaniem referenta – konsekwentne uznanie iunctim między „partią
w przemianach” i „przemianami w partii”.
Obradom dodawał dramatyzmu sprzeciw – ujawniany przez część członków partii –
wobec ewentualności uznania „Solidarności” i opozycji oraz zawarcia z nią kompromisu.
Ten wątek znalazł odzwierciedlenie w stwierdzeniu, iż wśród członków partii żywe są
opinie, „że partia kapituluje, paktuje z przeciwnikiem, grzeszy oportunizmem, brakiem
pryncypialności. Ale również często padają zarzuty, że partia hamuje tempo przemian,
kurczowo trzyma się przestarzałych formuł i dogmatów, kultywuje „pozostałości stalinizmu”.
W trakcie obrad padły zarzuty, że polityka partii jest niezrozumiała, wadliwa, a niejednokrotnie sprzeczna z oczekiwaniami i poglądami jej członków. Największe kontrowersje
wywołał projekt stanowiska KC w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego, które przyjęto 143 głosami (32 – sprzeciw, 14 – wstrzymujące się). Komitet Centralny traktując – tym razem – pluralizm polityczny i związkowy jako integralną część koncepcji
ustrojowej PZPR, uznał go za istotny składnik rzeczywistości społeczno-politycznej PRL,
widząc „potrzebę i możliwość włączenia do systemu politycznego konstruktywnej opozycji”.
Zdefiniował ją jako formułę rozwojową obejmującą „każdą siłę polityczną”, „przestrzegającą porządku konstytucyjnego kraju”. Kierownictwo partii zapowiadało przyśpieszenie wyborów do Sejmu, „uwzględniających reprezentację szerszych niż dotychczas orientacji
politycznych”. Założenia ordynacji wyborczej, zasad reprezentacji różnorodnych sił politycznych w parlamencie, warunki, sposoby oraz kalendarz wprowadzenia pluralizmu
związkowego miały być określone w toku rozmów „okrągłego stołu”.
Dramatyzm podejmowanych decyzji oddawało zaakcentowanie przez W. Jaruzelskiego odpowiedzialności za dokonany zwrot wiodący od „wprowadzenia stanu wojennego”
poprzez eliminowanie opozycji („Solidarności”) do wywołania idei „okrągłego stołu”,
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oznaczającego otwarcie dla zwalczanego dotąd najostrzejszymi środkami pluralizmu związkowego i politycznego. „Ocalenie kraju w sytuacji krańcowej przez użycie środków nadzwyczajnych – stwierdzał on – i umacnianie go przez budowanie porozumienia – to nie
sprzeczność, lecz spójne, logiczne myślenie i działanie – w imię spokoju i rozwoju Polski”.
Obrona dokonanego zwrotu wymagała sięgnięcia przez grupę jego autorów po środki
ostateczne – mające charakter szantażu – by uniknąć impasu. W. Jaruzelski (I sekretarz
KC PZPR, Przewodniczący Rady Państwa a także przewodniczący Komitetu Obrony
Kraju i zwierzchnik sił zbrojnych) zgłosił w imieniu swoich współpracowników (premiera M. Rakowskiego, Ministra Obrony Narodowej F. Siwickiego oraz Ministra Spraw
Wewnętrznych C. Kiszczaka – wszyscy członkowie Biura Politycznego KC PZPR) gotowość rezygnacji z piastowanych stanowisk partyjnych i państwowych. Niezależnie od
rzeczywistych intencji przyświecających temu wniosków, skutki wynikające z jego przyjęcia rysowały się jako wielorakie i niejednoznaczne. Ten wzgląd zadecydował o tym, że
Komitet Centralny – przy 4 głosach wstrzymujących się – udzielił votum zaufania całemu
kierownictwu pod przewodnictwem W. Jaruzelskiego.
W sensie doktrynalnym partia deklarowała wierność dotychczas głoszonym wartościom i zasadom, jakkolwiek uznano nieodzowność przeprowadzenia głębokiej reformy,
obejmującej zmiany „w zadaniach, strukturze i sposobie działania partii, aby skutecznie
spełniała swą rolę w pluralistycznym społeczeństwie i w warunkach socjalistycznej gospodarki rynkowej”. Podtrzymano zasadę dominacji społecznej (państwowej) własności
w gospodarce, aksjomat czołowej roli klasy robotniczej i wypływającej stąd zasady przewodniej roli partii. Przyjęty dokument zawierał szereg niespójności i niekonsekwencji.
Opowiadał się za unowocześnionym kształtem socjalizmu, przewidując tworzenie państwa
„socjalistycznej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego”, w ramach którego działałyby mechanizmy demokratyczne, służące jednak nie weryfikowaniu, lecz potwierdzaniu
przewodniej roli partii, zachowującej podstawowe prerogatywy i uprawnienia. Opowiadając się za utrzymaniem podstawowej zasady konstytuującej strukturę i funkcjonowanie
partii komunistycznej – centralizmu demokratycznego, partia godziła się na wprowadzenie innowacji, w której do niedawna widziano drogę wiodącą do frakcji, a następnie do
rozbicia partii. Przyzwalano na organizowanie „poziomych więzi, współdziałania i wymiany doświadczeń między organizacjami i środowiskami partyjnymi – w przypadkach
wykraczających poza rozwiązania statutowe, na prawach eksperymentu”1.
W sumie jednak skala przewidywanych przez Komitet Centralny zmian w partii okazała się więcej niż umiarkowana i nie odpowiadająca wyzwaniom politycznym owego
czasu. Głębsze jednak ich zaawansowanie mogłoby oznaczać podważenie tożsamości
partii komunistycznej, której kształt ideowy oraz zasady strukturalno-funkcjonalne i organizacyjne a także formy działań politycznych tkwiły korzeniami w zwrocie dokonanym w 1948 r. Wszystko to nie pomniejsza doniosłości przełomu, dla którego zaistnienia
stanowisko partii okazało się decydujące. Jej władze uczyniły krok, który przyniósł

1
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Cytaty oraz pozosta³e odniesienia z „Partia w przemianach – przemiany w partii. X Plenum KC PZPR (20–21 grudnia 1988 oraz 16–18 stycznia 1989 r.) Podstawowe dokumenty
i materia³y”, Warszawa 1989.

konsekwencje – nie do końca uświadamiane w momencie dokonywania zwrotu – dla
dalszych przemian stosunków społeczno-politycznych w Polsce2.
Przyjęcie odmiennej niż w przeszłości koncepcji systemu politycznego i co za tym
idzie roli partii w jego obrębie, skłania do sformułowania pytania: co sprawiło, że kierownictwo partii zdecydowało się na rozstrzygnięcia, które wydawały się pozostawać
w opozycji wobec jej interesów, a w każdym razie wobec interesów znacznej grupy jej
członków, dla których utrzymanie status quo łączyło się z wyeliminowaniem ryzyka utraty
uprzywilejowanej (wzmocnionej zapisem konstytucyjnym) pozycji? Najogólniej ujmując
ów zwrot był skutkiem: 1) uznania potrzeby podjęcia przez partię działań odpowiadających kształtującej się sytuacji; 2) uświadomienia sobie nieuchronności regresu cywilizacyjnego w przypadku dalszego urzeczywistniania wersji socjalizmu sięgającej korzeniami
przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych oraz zagrożeń stąd wynikających dla idei
socjalizmu w ogóle; 3) świadomości, że symbolizowana przez PZPR władza traci legitymację, co może podważyć sens istnienia samej partii; 4) dążenia do zachowania – w wyniku przejęcia inicjatywy – przez partię (jej elity) pozycji w systemie politycznym; 5) woli
odrodzenia cech partii politycznej – walczącej o poparcie społeczne i poddającej się weryfikacji społecznej – utraconych wskutek zajmowania uprzywilejowanej pozycji w systemie politycznym; 6) uznania nadrzędności racji stanu, interpretowanej jako wyraz
wspólnego dążenia do zapewnienia materialnego i politycznego bezpieczeństwa narodowego, czemu odpowiadałoby urzeczywistnianie idei zgody narodowej, eliminującej – za
cenę istotnych ustępstw politycznych – narosłe urazy i pretensje. Każdy z przedstawionych motywów ujmowany oddzielnie nie wyczerpuje odpowiedzi na pytanie o źródła
dokonanego zwrotu. Jednakże ujmowanie ich we wzajemnym powiązaniu wydatnie przybliża do jej sformułowania.
22 stycznia KKW uznała uchwałę KC PZPR za zapowiedź przywrócenia pluralizmu
związkowego oraz legalizacji „Solidarności” – „jako zasadniczy krok w kierunku dialogu
społecznego”. Oczekując rozpoczęcia negocjacji „w jak najszybszym terminie”, w oświadczeniu sygnalizowano kwestie uznawane za ważne, wymagające rychłego rozwiązania:
sprawa przywracania „wolności politycznych i demokratycznej organizacji życia publicz-

2

„Wielki Kompromis (...) utorowa³ polsk¹ drogê do wolnoœci: bez krwi i bez barykad, bez
egzekucji i bez szubienic” – pisa³ Adam Michnik, podnosz¹c do symbolu dwa nazwiska: Lecha Wa³êsy oraz Wojciecha Jaruzelskiego – „najpierw, w latach dyktatury, wrogowie, potem partnerzy; dwaj kolejni prezydenci Rzeczypospolitej wolnej. Obaj zas³u¿yli
na wdziêcznoœæ, bo obaj sprawili, ¿e konflikt zamieni³ siê w koñcu w dialog, a potem
w kompromis. Zas³ug¹ Wa³êsy pozostanie to, ¿e „Solidarnoœæ” zepchniêta do podziemia przetrwa³a lata represji i dyskryminacji. Bezsporn¹ zas³ug¹ Wojciecha Jaruzelskiego
pozostanie to, ¿e wiosn¹ 1989 r. wkroczyliœmy na drogê demokracji; ¿e nie nast¹pi³
w Polsce dramat pekiñskiego placu Tiananmen. Jaruzelski by³ pierwszym liderem komunistycznym, który z³ama³ dogmat Gomu³ki, ¿e „w³adzy raz zdobytej nie oddamy
nigdy”. W wielkim historycznym sporze racja by³a po stronie ludzi opozycji demokratycznej, lecz bez reformatorskiego i patriotycznego skrzyd³a w obozie w³adzy Polskê
mog³a czekaæ jeszcze d³uga i ciernista droga do wolnoœci”. A. Michnik, Stan wojenny. 20 lat
póŸniej, „Gazeta Wyborcza” z 12 grudnia 2001.
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nego”, swoboda organizowania się grup i środowisk, niezależność sądów i sędziów,
wolność słowa i swobodny dostęp do środków masowego przekazu3.

2. „Okrągły stół” – na drodze do consensusu (luty – kwiecień 1989)
Obrady przy „okrągłym stole” rozpoczęto 6 lutego 1989 r. Organizatorem był PRON,
zaś ich formułę określał symboliczny kształt mebla, przy którym zasiedli równoprawni
partnerzy. Mimo utraty w trakcie negocjacji bezpośredniej użyteczności, pozostał jednak
symbolem zdolności przezwyciężania różnic oraz woli doprowadzenia do kompromisu.
Poza kręgiem uczestników znaleźli się ci, którzy traktowali istniejący ład jako wrogą
rzeczywistość, uznali ideę „okrągłego stołu” za objaw zdrady narodowej bądź gest aprobaty dla „totalitarnej”, pozbawionej społecznego przyzwolenia władzy4.
Uczestnicy obrad znajdowali się pod presją konieczności wypracowania rozwiązań
pozwalających przezwyciężyć kryzys ciążący nad egzystencją narodu. W tym zbiegały
się ich interesy, jakkolwiek różniła ich wizja głównie stosunków i struktury władzy. Nad
istniejącymi różnicami przeważała świadomość konsekwencji, jakie mogą być skutkiem
nie osiągnięcia porozumienia. Do negocjacji zasiedli partnerzy, których dzielił konflikt
wyrastający na gruncie różnic ideowo-politycznych, wzmagany urazami i krzywdami,
wzajemną nieufnością i wrogością, latami nierównej walki i represji. Przeszłe doświadczenia dostarczały tworzywa dla wzajemnej wiedzy o sile i słabościach przeciwnika, jego
koncepcjach i zamierzeniach, co jednak umożliwiało przejście do fazy właściwych negocjacji. Ich przedłużanie się pokazywało na upór w obronie i dążeniu do przeforsowania
swoich racji oraz odzwierciedlało przekonanie, iż mają one wystarczające wsparcie. Wyrazem realizmu było jednak przezwyciężanie fundamentalizmów. Jego odpryski lokowano
w protokołach rozbieżności. Tym samym usuwano z pola negocjacji kwestie nierozstrzygnięte.
„Okrągły stół” oznaczał przejście od destrukcji do konfliktu konstruktywnego. Jego
rozwiązanie nastąpiło na drodze negocjacji przy wykorzystaniu, uznanych na gruncie
społeczeństw legitymujących się ugruntowaną demokratyczną kulturą polityczną, reguł
gry (ich zwieńczeniem są wybory). Udziałem obu stron była wiedza, a także bezpośrednie, niejednokrotnie osobiste doświadczenia sięgające sierpnia 1980 r. W toku obrad „okrągłego stołu” nie czyniono z przeszłości przedmiotu dyskusji. Jednakże jej pamięć ułatwiała
rozważanie przeobrażeń o wymiarze kompleksowym i komplementarnym.
Przy stole obrad ustawionym w Sali Kolumnowej Pałacu Rady Ministrów (Namiestnikowskim) przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zasiadło 6 lutego 1989 roku.
57 przedstawicieli rządu, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. Mimo występujących w toku negocjacji różnic, tworzyli oni dwa podstawowe
bloki: koalicyjno-rządowy oraz „solidarnościowy”5. W trakcie właściwych negocjacji, które
rozpoczęto 8 lutego, brało udział kilkuset uczestników.
3
4
5
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„Trybuna Ludu” z 23 stycznia 1989.
Por. K. Wyszkowski, Spod sto³u, Pary¿ 1989.
Przedstawiciele OPZZ kreowali siê na si³ê niezale¿n¹ od obozu rz¹dowego, przygotowan¹ do „przedstawienia w³asnych propozycji”. „¯ycie Warszawy” z 30 stycznia 1989.

Podczas inauguracji zostały zarysowane intencje i zamierzenia, cele strategiczne oraz
granice ustępstw. Powołano też trzy główne zespoły robocze, które ulegały wewnętrznym podziałom, jednakże najogólniej ich nazwy określały pole negocjacji. Były to więc
następujące zespoły: ds. gospodarki i polityki społecznej (na przewodniczących powołano Władysława Bakę i Witolda Trzeciakowskiego); ds. pluralizmu związkowego (Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki i Romuald Sosnowski); ds. reform politycznych
(Bronisław Geremek i Janusz Reykowski). W ramach powołanych zespołów miały pracować podzespoły obejmujące kwestie rolnictwa, górnictwa, reformę prawa i sądów,
problemy stowarzyszeń i samorządu terytorialnego, młodzieży, środków masowego przekazu, nauki, oświaty i postępu technicznego, zdrowia, ekologii oraz polityki mieszkaniowej. Dopuszczano ponadto powołanie – w miarę potrzeb – dalszych podzespołów.
Obrady otworzył Czesław Kiszczak. Przywołał dorobek władz, w szczególności PZPR
mającej za sobą „uczciwy rozrachunek” i krytycznie oceniającej przeszłość oraz dystansującej się od „postaw zachowawczych”. Jednocześnie domagał się, by i „Solidarność”
dokonała „niezbędnych przewartościowań” i złożyła deklarację, że zamierza „respektować
konstytucyjne realia ustrojowe (...) wpisać się w kształt polskiego gruntownie reformowanego socjalizmu (...) chce być traktowana wyłącznie jako związek zawodowy”. W kwestii
reform politycznych zaproponował porzucenie „dogmatów” oraz „wszechstronne przedyskutowanie i zarysowanie modelu oraz struktur i zasad funkcjonowania życia publicznego w Polsce”. Konkretyzacją owego podejścia miała być idea „niekonfrontacyjnych
wyborów do Sejmu PRL”. W efekcie powstałby nowy parlament, który miałby „charakter głębiej pluralistyczny”. znowelizowałby Konstytucję, by gwarantowała „nienaruszalność socjalistycznych podstaw ustrojowych państwa” (zasada trójpodziału władzy).
W odniesieniu do gospodarki opowiedział się za takim ładem, który zapewniałby „skuteczną” realizację reform. Ich sukces zależałby od poparcia i gotowości ich urzeczywistnienia ze strony „zdecydowanej większości sił społecznych”. Jednocześnie apelował
o przejawianie „współodpowiedzialności (...) nawet idąc pod prąd”, co stanowiłoby „wiarygodny sprawdzian autentyczności deklarowanej troski o dobro, o rozwój Polski”.
Jeśli idzie o kwestie pluralizmu związkowego, Kiszczak wyrażał nadzieję na „uzgodnienie racjonalnego rozwiązania” między istniejącymi a ,,przyszłymi nurtami ruchu zawodowego”. „Niezwłoczne zwrócenie się” do Rady Państwa o zniesienie „blokady” wobec
pluralizmu związkowego uzależnione zostało od rezultatów „okrągłego stołu”: wspólne
wypracowanie i oficjalne potwierdzenie „wobec społeczeństwa” consensusu co do idei
„niekonfrontacyjnych wyborów”, a także wsparcie „projektowanych reform politycznych i ekonomicznych”.
Przedstawiciel władz proponował, by rezultat pracy zespołów zamknęło posiedzenie
plenarne, na którym zostanie powołana rada porozumienia narodowego (przedstawiciele
„okrągłego stołu”, a także najwyższe autorytety w państwie”). Ona też lub „komisja porozumiewawcza wypracowywałaby stanowisko wobec projektów reform politycznych,
gospodarczych i społecznych”, a także „zajęłaby się przygotowaniem gruntu politycznego dla wyłonienia Sejmu X kadencji. Z kolei nowy parlament mógłby powołać rząd
reprezentujący rozszerzoną koalicję”. Tym samym strona rządowa proponowała etapowe
zbliżanie się do rozwiązań docelowych. W kwestii podstawowej i wzbudzającej dotąd
największe kontrowersje – tj. miejsca i roli PZPR w systemie politycznym – Kiszczak
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dał do zrozumienia, że to on właśnie reprezentuje formację zdolną podjąć wyzwania
przyszłości: „Ze swej strony jesteśmy do tego gotowi. Mamy jasno sprecyzowaną wizję
Polski jutra – wielkiej swym historycznym dorobkiem, śmiałością współczesnych rozwiązań, zjednoczeniem narodu wokół nadrzędnych celów”.
Lech Wałęsa nie odniósł się wprost do wystąpienia otwierającego obrady, to jednak
szereg podjętych przezeń kwestii odzwierciedlało odmienną – od reżimowej – optykę
i podejście. Treść jego wystąpienia charakteryzowała celność konstatacji oraz klarowność koncepcji, co zdawało się wskazywać na staranne przygotowanie przedstawiciela
„Solidarności” do przedstawienia stanowiska jej oraz opozycji politycznej wobec kluczowych kwestii stanu i przyszłości społeczeństwa polskiego. Podjął newralgiczne punkty
politycznego sporu. Wskazał na schyłek „monopolu politycznego czy społecznego”,
oczekując „takiej przebudowy, która państwo jednej partii uczyni państwem narodu
i społeczeństwa”. Za „zrujnowany kraj” obciążył on system sprawowania władzy, który
„wywłaszczał obywateli z praw i marnuje owoce pracy”. Odnotowując wezwania do ponoszenia współodpowiedzialności za Polskę, zwrócił się do tych, którzy „dziś tak mówią,
niech pamiętają i na przyszłość, że prawem życia jest to, iż tyle jest współodpowiedzialności, ile jest współuczestnictwa”.
Oczekiwanie, by Polacy „poczuli się gospodarzami we własnym kraju”, Wałęsa splótł
z zasadniczym postulatem, od którego nie zamierzał odstąpić, ani poddawać negocjacjom.
Żądając przywrócenia „Solidarności”, wskazywał, że spełnienie tego postulatu jest miarą
rzeczywistych intencji władzy. „Chcemy „Solidarności” i mamy do tego prawo – stwierdził, demonstrując brak zaufania do deklaracji władz – Nie chcę już wierzyć słowom. Musimy mieć własny związek, z naszej woli i naszej potrzeby (...) To jest nasza główna –
a może nawet – jedyna gwarancja na przyszłość”, przywołując dalej hasło: „nie ma wolności bez,,Solidarności”. Jak w przeszłości, wystąpił on jako przedstawiciel innych grup
społecznych i zawodowych, domagając się zapewnienia wolności zrzeszania się „dla
wszystkich, którzy tego potrzebują”.
Wałęsa zadeklarował wsparcie dla reform, jednakże oczekiwał, że będą one „prawdziwe”, tj. takie, które wyzwolą gospodarkę „z politycznego monopolu nomenklatury, które
dadzą równe prawa wszystkim rodzajom własności, które przywrócą prawa rynku”.
Podzielając pogląd co do konieczności zyskania szerokiego poparcia dla reformy, domagał się, by rząd uprzednio przedstawił stan gospodarki, budżetu, by społeczeństwo miało
wgląd w sytuację ekonomiczną państwa. Szef „Solidarności” uznał, iż reformie życia
gospodarczego i społecznego musi jednocześnie towarzyszyć reforma państwa.
Rozwinięcie głównych tez sformułowanych przez Wałęsę zawierało wystąpienie Jerzego Turowicza, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Deklarując gotowość pozostawania na gruncie Konstytucji PRL i porządku prawnego, wskazał, że opozycja
„domaga się bardzo gruntownej zmiany tego systemu (...) łącznie ze zmianą konstytucji”.
Owe zmiany miały prowadzić do odzyskania przez społeczeństwo „podmiotowości”, co
będzie oznaczać „możność przyjęcia przez społeczeństwo współodpowiedzialności za
państwo”. W tej jednak kwestii zarysował on odmienne podejście niż strona rządowa,
odrzucając sugestie stworzenia „rozszerzonej koalicji”, którą zinterpretował jako wezwanie
do przyjęcia „współodpowiedzialności za rządzenie”. Ów postulat uznał on za „co najmniej
przedwczesny”. Albowiem, jak przekonywał, „trudno sobie wyobrazić współodpowiedzial206

ność za rządzenie w systemie „socjalizmu realnego”. Przyjęcie współodpowiedzialności
za państwo uzależniał od stworzenia „możliwości realnej i skutecznej kontroli poczynań
władzy”, wiążąc to z poszerzeniem „zakresu wolności obywatelskich”.
Turowicz przedstawił jednocześnie szereg postulatów, które wykroczyły poza zmiany
instytucjonalno-prawne proponowane przez reżim. Niezbędna była – według niego –
rezygnacja „z zasady nomenklatury, preferowania ortodoksji politycznej i dyspozycyjności ludzi na kierowniczych stanowiskach, przed kompetencją i kwalifikacjami fachowymi”.
Postulował, by państwo zachowywało „ideową neutralność” tak, by nie uprzywilejowywać ideologii marksistowskiej, która jest „ideologią rządzącej w Polsce Ludowej partii,
ale nie jest bynajmniej ideologią będącego przedmiotem tych rządów społeczeństwa”.
Domagał się „przełamania dotychczasowego monopolu w dziedzinie środków przekazu”.
Uznając cenzurę za „zło konieczne”, oczekiwał „minimalizacji” oraz postulował ograniczenie jej do „,ochrony autentycznej racji stanu i bezpieczeństwa państwa i rezygnację
z ochraniania – jak dotychczas – interesów władzy czy partii”.
Niejako po środku wielkiego sporu wypadnie plasować stanowisko zaprezentowane
przez Mikołaja Kozakiewicza, który wystąpił jako reprezentant ZSL, jednakże wyraził
szereg wątpliwości i niepokojów natury ogólnej. Przestrzegał przed nadawaniem sprawie
pluralizmu związkowego najwyższej rangi, albowiem rysował się on jako problem o charakterze „prestiżowym i symbolicznym”, nie rozstrzygającym „o przyszłości kraju”. Dla
mówcy ważniejszą była – doceniając kwestię związkową – sprawa pluralizmu ekonomicznego, politycznego, „czy wreszcie światopoglądowego”. Wyrażał przy tym obawy
wynikające z pamięci przeszłości (1981 r.), kiedy za sprawą „Solidarności” została uruchomiona „opętańcza” fala strajków zagrażających „bezpośrednio ekonomicznym i politycznym podstawom egzystencji państwa”. To sprawia, że „ludzie odpowiadający dzisiaj
za losy państwa boją się powtórzenia tego doświadczenia”.
Kozakiewicz uznał za nieuprawnione przekonanie, iż którakolwiek jednostka czy grupa
społeczna reprezentuje całe społeczeństwo czy cały naród. Ta uwaga skierowana została
do obu głównych adwersarzy, którzy ujawniali dążenia do monopolizowania kanałów
artykulacji społeczno-politycznej. Uznał on, po pierwsze, że uczestnicy obrad „okrągłego
stołu” reprezentują „jedynie poszczególne odłamy tego społeczeństwa i różne występujące w nim orientacje i sposoby myślenia”. Po wtóre, wskazał, że „polska różnorodność
jest wszak znacznie bogatsza od tej, która jest reprezentowana przy tym „okrągłym stole”.
Niemniej jednak Kozakiewicz dostrzegł w nim szansę dla Polski, przezwyciężenia kryzysu, „dla podniesienia siły naszego państwa”. Gwarancje sukcesu upatrywał w porzuceniu
„egoizmu” tak, by przedmiotem troski uczynić „dobro i interes kraju, a nie dobro i interes
poszczególnych partii, związków, organizacji, orientacji, czy instytucji”.
Jednocześnie uznał on za nieodzowną „zdolność nie tylko krytycznej, ale i samokrytycznej oceny przeszłości skojarzoną z wolą współdziałania w imię przyszłości”. Niemniej ważna była dlań kwestia „poszanowania partnera i uczciwej gotowości do zrozumienia
jego racji”. Wzywał on do uświadomienia sobie „granic, które w obecnej epoce i rzeczywistości należy uznać za nieprzekraczalne”. Przestrzegał ponadto przed tym, by którakolwiek siła polityczna, wykorzystując kryzys, próbowała „w chwili obecnej dokonać zmiany
ładu konstytucyjnego poprzez przejęcie władzy”, co naraziłoby na „śmiertelne niebezpie-
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czeństwo cały proces demokratycznych przemian, jak też odrębny byt państwowy z tym
rodzajem suwerenności, który go cechuje”.
W wystąpieniu Jana Janowskiego z SD zauważalna była opcja ewolucyjna. Uznał on
na wstępie, że „polska mentalność wymaga pluralistycznej demokracji, ale od razu jej nie
osiągniemy”, traktując „okrągły stół” jako sposób na przydanie „reprezentatywności
i skuteczności instytucjom państwa”. Następnymi etapami tego procesu – w czym wykazywał bliskość w stosunku do koncepcji Kiszczaka – miała być rada porozumienia narodowego, „czy też” komisja współdziałania sił „okrągłego stołu”, wybory parlamentarne,
a następnie zmiana Konstytucji. Istotą owego procesu miało być „bezpieczne przejście”
od monopolu władzy do demokracji, zasadzającej się „na pluralizmie, parlamentaryzmie
i szerokim udziale obywateli w bezpośrednim podejmowaniu decyzji”. Janowski uznał
przy tym za ważny element całego procesu „demokratyzację istniejącej koalicji trójpartyjnej”, by odejść „od większości bezwzględnej jednej partii, aby uzyskała ją cała trójpartyjna koalicja, dzieląc się z opozycją parlamentarną wpływem na rząd i kontrolą nad całym
państwem”. Ponadto proponował on uchwalenie nowej ustawy o stowarzyszeniach, a także
ustawowe uregulowanie statusu partii politycznych. Opowiedział się również za znalezieniem „właściwego ujścia” dla pluralizmu politycznego i związkowego, jakkolwiek uznał,
że bliższa jest stronnictwu propozycja PZPR – „wiele związków, jedna reprezentacja
wobec pracodawcy”.
Proponował ponadto zerwanie z traktowaniem państwa jako instrumentu panowania
jednej klasy nad drugą i przyjęcie konstytucyjnej zasady „suwerenności narodu”. Jednocześnie opowiedział się za „gruntowną” reformą metod rządzenia, opartą na trójpodziale
władz, urzeczywistniającą ideę wzajemnego się ich hamowania. Ponadto postulował
wprowadzenie instytucji prezydenta „o silnej pozycji, ale poddanej prawu”, a także wyrażał gotowość podjęcia dyskusji na temat zróżnicowanej politycznie II izbie parlamentu.
Opowiedział się także za niezawisłością sądów oraz odejściem od cenzury prewencyjnej
i zastąpieniem jej kontrolą sądową. Generalnie przedstawiciel SD akceptował „kierunki
obecnych reform”. Tym samym nie wykorzystał jednak pomysłów, z którymi wcześniej
Stronnictwo występowało.
Ostrożne tezy zaprezentował Jerzy Ozdowski (działacz katolicki, wicemarszałek Sejmu PRL), który zaproponował, by pluralizm rozważać w kontekście „dobra wspólnego”,
stanowiącego wartość nadrzędną w porównaniu z dobrem każdego członka wspólnoty.
Idea porządkująca miała się zawierać w „odpowiedzialnej wolności i prawdziwej solidarności”. Ta konstatacja wiodła do wezwania, by nie wymazywać ostatniego 40-lecia z historii narodu, by poddając przeobrażeniom państwo, nie naruszać „głównych jego zasad”,
a związki zawodowe sytuować „zawsze” jako konstruktywny czynnik „ładu społecznego”. Nadzieje jakie wiązał Ozdowski z „okrągłym stołem” wiązał z dążeniem do „szukania i odkrywania linii wspólnotowej harmonii”, nawiązującej do papieskiego widzenia Polski
jako ziemi „trudnej jedności”, zjednoczonej „w sercach Polaków, jak żadna”.
Próbę formalnego zdystansowania się wobec globalnego sporu politycznego i przejścia ponad nim zademonstrował Alfred Miodowicz, proponując stworzenie wspólnego
frontu ludzi pracy. Uznając demokratyzację polityczną za ważny element przełomu i nie
podlegający dyskusji (m.in. „jawna, uczciwa, otwarta rywalizacja o mandaty między przedstawicielami różnych interesów i racji”, zniesienie cenzury), sugerował skoncentrowanie
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uwagi na położeniu „ludzi pracy”, kreując się na rzecznika ich interesów i dążeń. Miast
podziału na związki, za który odpowiedzialnością obciążał on władze („przecież to był
pomysł władzy”), proponował „jedność także przy pluralizmie i organizacyjnej różnorodności – bo doskonale wiemy jak łatwo manipulować podzielonymi załogami”. W istocie pluralizmowi związkowemu Miodowicz przeciwstawił ideę „wspólnego interesu ludzi
pracy”, realizowaną w toku wieloszczeblowego współdziałania, zwieńczonego porozumieniem skłaniającym rząd do zawarcia kontraktu.
Obrady „okrągłego stołu” nie przebiegały bez przeszkód. W ich trakcie pojawiało się
szereg kwestii, wymagających od ich uczestników poszukiwania płaszczyzny kompromisu, szukania punktów stycznych i odrzucania skrajnych postulatów. Z końcem lutego
informowano o postępie w negocjacjach, jakkolwiek nie ukrywano różnic (sprawy gospodarcze, społeczne środki kontroli reformy, system zabezpieczeń przed zagrożeniami
jakie miała nieść reforma). Większy optymizm wykazywała strona rządowa6. 2 marca
Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa zaapelowali do uczestników obrad o „przyśpieszenie
tempa prac”, 7 marca, w obecności głównych negocjatorów i przedstawicieli Episkopatu
Polski, zapowiedzieli oni, że 3 kwietnia odbędą się obrady plenarne zamykające negocjacje7.
Obrady skończono 5 kwietnia, w miejscu ich rozpoczęcia. Na wstępie Czesław Kiszczak uwydatnił fakt wspólnego wypracowania wizji zreformowanego systemu społeczno-politycznego, uznając iż jego podstawą jest „społeczeństwo obywatelskie, państwo
socjalistycznej demokracji parlamentarnej”. Dał on wyraz świadomości kształtowania się
nowego modelu kultury politycznej. Jego podstawowym składnikiem był dialog, którego
uczestnicy „mówili sobie nieraz rzeczy gorzkie i trudne, ale w formie uznającej tożsamość partnera, przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości”. „Okrągły stół” nabierał wymiaru historycznego, „choć sam w sobie nie jest przełomem. Oznacza jednak
wejście na drogę przełomu”. Ten ton zachował Lech Wałęsa. Nie krył świadomości tego,
iż obrady „okrągłego stołu” nie spełniły „wszystkich oczekiwań, nie mogły ich spełnić”,
jednakże „po raz pierwszy rozmawialiśmy ze sobą posługując się siłą argumentów, a nie
argumentami siły. To dobrze wróży na przyszłość”. Także i on dostrzegł w owocnie
zakończonych obradach początek „drogi do demokratycznej i wolnej Polski”.
Na koniec obrad zaakceptowano ustalenia przyjęte w toku prac zespołów i podzespołów, wyrażono wolę „solidarnego działania na rzecz wprowadzenia ich w życie”. Główne
ustalenia zostały pomieszczone w „Stanowisku w sprawie reform politycznych”, „Stanowisku w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych” oraz
„Stanowisku w sprawie pluralizmu związkowego”. Powołano także komisję porozumiewawczą, którą mieli tworzyć przedstawiciele sił reprezentowanych w obradach oraz „innych zainteresowanych środowisk”. Przewidywano, iż będzie się ona zajmować oceną
realizacji ustaleń „okrągłego stołu”, podejmować sprawy, które uzna za istotne i wspólnie
poszukiwać rozwiązań oraz spełniać funkcje mediacyjne w „sytuacjach konfliktowych” 8.
6
7
8

„Trybuna Ludu” z 28 lutego 1989.
Tam¿e, 3 i 8 marca 1989.
„Góra z gór¹... – wita³ Wojciech Jaruzelski – Mam nadziejê, ¿e ju¿ siê nie rozejdziemy –
odpowiedzia³ Lech Wa³êsa. Myœlê, ¿e jest to w interesie Polski” – podj¹³ przewodnicz¹cy
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Obie strony wyrażały przekonanie, iż zmiany winny „dokonać się – zgodnie z narodową racją stanu – na drodze ewolucyjnej”. Jej początkiem miał być pluralizm związkowy
i społeczny, a także uznanie prawa opozycji politycznej „do legalnego działania”, nowa
ustawa o stowarzyszeniach, początek reformy prawa i sądownictwa, zwiększenie zakresu swobody słowa oraz „istotna demokratyzacja zasad wybierania ciał przedstawicielskich”. Rezultatem tego miał być nowy Sejm i Senat. Uznano, iż zadania nowo wybranego
parlamentu miały objąć głównie „stworzenie nowej, demokratycznej konstytucji i nowej
demokratycznej ordynacji wyborczej”. Przejmowano ponadto odpowiedzialność za kształt
następnego parlamentu, aby „był w pełni wyznaczony przez wolę wyborców” 9.

9
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Rady Pañstwa. Tak relacjonowano spotkanie organizacyjne (18 kwietnia 1989 r.) w sprawie
komisji porozumiewawczej („Trybuna Ludu” z 19 kwietnia 1989 r.).
„Rzeczpospolita” z 7 kwietnia 1989.
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Rozdział I

LEGISLACYJNE KONSEKWENCJE
„OKRĄGŁEGO STOŁU”

1. Zmiany w Konstytucji
Negocjacje prowadzone w toku obrad okrągłego stołu, a przede wszystkim zawarte
w ich rezultacie porozumienia otwierały osobliwy rozdział dziejów Polski. Wbrew dotychczasowej praktyce, nakazującej eliminację przeciwnika politycznego, stał się on nieodzownym partnerem zapowiadanych przeobrażeń. Ich skutki objęły zasady regulujące
życie społeczeństwa – oraz praktykę – w niemal wszystkich wymiarach, wyczerpujących istotę rewolucyjnej zmiany, jakkolwiek mającej znamiona ewolucyjne. W „Stanowisku w sprawie reform politycznych” zgodzono się: „Ewolucyjnemu sposobowi realizowania
zmian zagrozić mogłyby działania zbyt radykalne lub też poczynania konserwatywnych
przeciwników reform. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo państwa w tym wyjątkowo
ważnym momencie, jak i o bezpieczeństwo każdego polskiego domu”1. Równocześnie
porozumienia stały się dla reżimowej ekipy legitymacją do zachowania strategicznych
pozycji i ról, ale też uzasadnieniem trafności dokonanego wyboru oraz zobowiązaniem do
lojalnego wypełnienia przyjętych zobowiązań.
W tym kontekście wypadnie dostrzec rychłość i determinację, z jaką wynegocjowane
ustalenia przybrały kształt niejako kierunkowych rozstrzygnięć o najwyższej randze legislacyjnej. Materializowało je ustawodawstwo obejmujące pakiet aktów prawnych o różnym
stopniu doniosłości, tyczących nader ważnych dziedzin życia publicznego, a obejmujących materię społeczną, prawnopolityczną, a także ideologiczną. Uchwalone przez Sejm
PRL ustawy, będące efektem obrad „okrągłego stołu”, przynosiły fundamentalne zarówno w aspekcie ustrojowo-politycznym, jak i społecznym rozstrzygnięcia. Część z nich
miała charakter incydentalny, jednakże wprowadzając nowelę Konstytucji, zapoczątkowującą dalsze przeobrażenia, poddając zmianie system wyborczy, zawierając kierunkowe
rozwiązań2, eliminując ograniczenia w zrzeszaniu się tworzyły one konstrukcję podkopu1

2

Wszelkie dalsze odniesienia do ustaleñ przyjêtych w toku obrad „okr¹g³ego sto³u na podstawie: Porozumienia „okr¹g³ego sto³u”, „Rzeczpospolita” z 7 kwietnia 1989.
Wœród aktów prawnych liberalizuj¹cych ¿ycie publiczne znalaz³y siê ustawy dotycz¹ce
cenzury i prasy: 1) ustawa z 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. nr 34 z 6 czerwca 1989, poz. 186), ograniczaj¹ca dowolnoœæ w stosowaniu
zakazów w rozpowszechnianiu publikacji oraz 2) ustawa z 30 maja 1989 roku o zmianie
ustawy – Prawo prasowe, reguluj¹cej m.in. kwestie dopuszczenia do wydawania dziennika
i czasopisma – rejestracja – oraz rolê G³ównego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk
(Dz. U nr 34 z 6 czerwca 1989, poz. 187). Ustawy te nie w pe³ni odpowiada³y oczekiwaniom
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jącą dotychczasowy model organizowania i sprawowania władzy w Polsce. Przede wszystkim podważał go pluralizm społeczny i polityczny, czyniący z PZPR podmiot polityczny,
wprawdzie konstytucyjnie nadal uprzywilejowany, to jednak godzący się poddać wyborczej weryfikacji. Tym samym ulegała zakwestionowaniu trwałość władzy zdobytej na drodze rewolucyjnego przewrotu. W rzeczywistości znaczyło to, iż udziałem realno-socjalistycznego establishmentu stała się świadomość wyczerpania się możliwości rozwojowych dotychczasowego porządku, wręcz fiaska jego chronionej dotąd wersji.
Nowe rozstrzygnięcia Sejm PRL, shegemonizowany przez PZPR, podjął w dwa dni
po zakończeniu „okrągłego stołu”, tj. 7 kwietnia 1989 r. Największe znaczenie miało
znowelizowanie Konstytucji PRL, przynoszące w rezultacie nowe instytucje, a także kreujące
nowe relacje między organami mającymi spełniać zróżnicowane funkcje. Odzwierciedlało
to próbę odejścia – stosownie do kierunku przyjętych zmian – od jednolitości i niepodzielności władzy państwowej i zarysowanie drogi ku odtworzeniu trójpodziału władzy na
ustawodawczą (Sejm, Senat), wykonawczą (prezydent, rząd) oraz sądowniczą (system
sądów, a także Krajowa Rada Sądownicza)3.
Nową instytucją w polskim systemie politycznym stał się prezydent. W zamyśle strony
koalicyjno-rządowej miał on gwarantować zachowanie dotychczasowego „socjalistycznego” – stopniowo modyfikowanego – modelu ustrojowego, zwłaszcza w przypadku gdyby
zmiana przybrała gwałtowny charakter, grożąc destabilizacją. Ściśle z tą koncepcją wiązało się stanowisko strony „solidarnościowej” nieskłonnej do zaakceptowania dążeń do
wyposażenia prezydenta w zbyt szerokie uprawnienia, mogące hamować odchodzenie
od dotychczasowego sposobu sprawowania władzy, sterowania gospodarką etc. „Ustanowienie urzędu PREZYDENTA uzasadnione zostało potrzebą utrzymania stabilności
państwa oraz podejmowania decyzji w przypadku zablokowania prac w Sejmie i Senacie
lub przewlekłego kryzysu rządowego. (...) Uprawnienia prezydenta będą szerokie w zakresie reprezentowania państwa oraz władzy wykonawczej” – stwierdzano na zakończenie obrad „okrągłego stołu” – zapowiadając równocześnie mechanizmy hamujące zbytni
rozrost władzy prezydenckiej. Ostatecznie rezultatem był kompromis, który przewidywał wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe oraz swoisty system równowagi –
z możliwością wzajemnej blokady – między Sejmem, Senatem i prezydentem. Status
prezydenta określały trzy funkcje: 1) strażnika przestrzegania konstytucji; 2) gwaranta
suwerenności, bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej; 3) gwaranta międzynarodowych sojuszy politycznych i wojskowych4.

3

4
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„Solidarnoœci”, albowiem wskazywano, ¿e nie odzwierciedla³y one tego wszystkiego, „co
ustalono” przy „okr¹g³ym stole”. „Nadal wiêc w³adza zostawi³a sobie prawo decydowania
o tym co obywatel bêdzie czyta³, pisa³, drukowa³” (J. Rogala, Protokó³ rozbie¿noœci. Skrócone
no¿yce cenzury, „Gazeta Wyborcza” z 5 czerwca 1989).
Ustawa z 7 kwietnia 1989 o zmianie Konstytucji PRL. Dz.U. nr 19 z 8 kwietnia 1989,
poz. 101.
R. Mojak, Instytucja prezydenta RP w okresie przekszta³ceñ ustrojowych, Wyd. II, Lublin 1995,
s. 98.

Przyznane prezydentowi uprawnienia były niemałe. Miał on przejąć kompetencje Rady
Państwa5 (traktowanej w socjalistycznej doktrynie prawnej jako „kolektywny prezydent”),
która miała istnieć „do dnia objęcia urzędu przez prezydenta”. Sejm wyposażył go w nowe
uprawnienia, wyczerpujące klasyczne funkcje głowy państwa6. Prezydent, którego kadencja miała trwać sześć lat – o dwa lata dłużej niż parlamentu – uznany został za „najwyższego” przedstawiciela państwa w stosunkach „wewnętrznych i międzynarodowych”,
powołanego do „czuwania” nad przestrzeganiem Konstytucji PRL, do stania „na straży
suwerenności i bezpieczeństwa, nienaruszalności i niepodzielności terytorium oraz przestrzegania międzypaństwowych sojuszy politycznych i wojskowych”. Swoje „uprawnienia i obowiązki” miał wykonywać „na podstawie i w ramach konstytucji i ustaw”, natomiast
za ich naruszenie oraz „za przestępstwo” mógł być postawiony w „stan oskarżenia”
przed Trybunałem Stanu; wymagało poparcia wniosku przez 2/3 członków Zgromadzenia Narodowego.
Sejm przyznał prezydentowi prawo zarządzania wyborów do Sejmu, Senatu i rad narodowych, rozwiązania Sejmu (pod określonymi warunkami „po zasięgnięciu opinii”
marszałka Sejmu i Senatu). Jego uprawnienia obejmowały podpisywanie ustawy i „jej
niezwłoczne ogłoszenie” (w przypadku braku zastrzeżeń ze strony Senatu), prawo występowania do Trybunału Konstytucyjnego „z wnioskiem o stwierdzenie” jej zgodności
z konstytucją, czy wreszcie odmowy podpisania ustawy i przekazania jej („z umotywowanym wnioskiem”) do Sejmu (potrzeba 2/3 głosów dla odrzucenia prezydenckiego
sprzeciwu).
Prezydentowi miało przysługiwać prawo występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie lub odwołanie prezesa Rady Ministrów, zwoływania w „sprawach szczególnej
wagi” posiedzenia Rady Ministrów (i „im przewodniczyć”), występowania z wnioskiem
do Sejmu o powołanie lub odwołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, wydawania –
„na podstawie ustaw i w celu ich wykonania” – „rozporządzeń i zarządzeń” (akty prawne o „istotnym znaczeniu” miały być poprzedzane kontrasygnatą premiera), wprowadzenia stanu wojennego „na części lub na całym terytorium PRL” (ze względu „na obronność
lub zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa”), mianowania naczelnego dowódcy
sił zbrojnych „na okres wojny (...) gdy Sejm nie obraduje”, ogłoszenia mobilizacji (częściowej lub powszechnej), wprowadzenia stanu wyjątkowego (niemożliwość rozwiązania się Sejmu), nie dłuższego „niż trzy miesiące” (przekroczenie tego okresu wyłącznie za
zgodą Sejmu i Senatu). Ponadto Sejm uczynił prezydenta zwierzchnikiem sił zbrojnych,
przewodniczącym Komitetu Obrony Kraju, a także przewidywał przy powołaniu rządu
lub poszczególnych jego członków konieczność porozumiewania się z nim prezesa RM.
Prezydent w okresach między kadencjami Sejmu – na wniosek premiera – miał powoływać i odwoływać członków Rady Ministrów; między kadencjami Sejmu miała ona
ponosić odpowiedzialność przed prezydentem. Prezydentowi przysługiwało także prawo

5

6

Ustawa z 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Pañstwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom pañstwowym
(Dz. U. nr 34 z 6 czerwca 1989, poz. 178).
R. Mojak, Instytucja prezydenta..., dz.cyt., s. 96.
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nadawania orderów, odznaczeń i tytułów honorowych, stosowania prawa łaski, ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych (ratyfikacja umów pociągających za sobą
„znaczne obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie wymaga uprzedniej zgody Sejmu”). Miał on sprawować nadzór nad radami narodowymi.
Stosownie do kwietniowej noweli Konstytucji PRL została powołana nowa instytucja
o uprawnieniach ustawodawczych, wprawdzie ograniczonych, jakkolwiek wyposażona
w inicjatywę ustawodawczą równą posłom, prezydentowi i Radzie Ministrów. Stał się
nią Senat – „izba wyższa” – ściśle związany z kadencją Sejmu – pozostającym najwyższym organem władzy ustawodawczej – i jego funkcjonowaniem. Konstytucja określając
funkcje Senatu, uczyniła to stosownie do ustaleń „okrągłostołowych”, które przewidywały, że będzie on „rozważał ustawy uchwalone przez Sejm (...) wybrany suwerenną
wolą narodu będzie sprawował istotną kontrolę w szczególności w zakresie praw człowieka i praworządności oraz życia społeczno-gospodarczego”.
Jego pojawienie się wiązało się z otwarciem na poddaną legalizacji opozycję, która
uzyskała możliwość – w przypadku wyborów do „izby wyższej” – udziału w nieograniczonej rywalizacji z politycznym przeciwnikiem o mandaty senatorskie. To wszystko,
mimo okrojonych uprawnień sprawiało, iż Senat nabierał osobliwej rangi. Senatorowie –
wybierani spośród kandydatów, identycznie jak w przypadku Sejmu, którzy ukończyli
21 lat – mieli korzystać (podobnie jak posłowie) z ochrony (immunitetu). Ważność ustaw
uchwalonych przez Sejm została obwarowana stanowiskiem Senatu. Jego sprzeciw
wymagał zastosowania w Sejmie specjalnej procedury. Odrzucenie sprzeciwu czy poprawek Senatu wymagało uzyskania poparcia dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Zgoda Senatu była konieczna przy wyborze przez
Sejm prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także rzecznika praw obywatelskich. Senatowi
wreszcie – analogicznie jak Sejmowi – Rada Ministrów była zobowiązana przedstawiać
projekt budżetu państwa oraz projekt kilkuletniego narodowego planu społeczno-gospodarczego.
Kwietniowa nowela konstytucji zawierała także regulacje wnoszące istotne zmiany
w sferę sądownictwa. Przede wszystkim – w ślad za ustaleniami „okrągłostołowymi”,
eksponującymi niezawisłość sądownictwa – powołana została nowa instytucja tj. Krajowa Rada Sądownictwa7. To na jej wniosek prezydent miał powoływać nieusuwalnych
(„z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie”) sędziów. Novum dotyczyło prawa
powoływania i odwoływania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na wniosek prezydenta, które przypisano Sejmowi. Prezydent miał powoływać i odwoływać prezesów
sądu Najwyższego oraz prokuratora generalnego PRL, który miał zdawać „głowie” państwa „sprawę”. Nowelę kończył artykuł (przedostatni), wedle którego kadencja Sejmu
wybranego 13 października 1985 r. „upływa” 3 czerwca 1989 r.

7
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Sejm ustawê o Krajowej Radzie S¹downictwa uchwali³ 20 grudnia 1989 r.

2. Zmiany w systemie wyborczym
Skróceniu kadencji parlamentu odpowiadała przyjęta 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu X kadencji na lata 1989–1993 (traciła moc ordynacja z 29 maja 1985 r.)8,
wedle której miał być wybrany jedynie parlament najbliższej kadencji9. W dyrektywie
pomieszczonej w politycznej części Porozumień „okrągłego stołu” nie ukrywano intencji,
iż nowy parlament mieścił się na początku drogi do demokracji parlamentarnej. „Zadaniem parlamentu wybranego w tegorocznych wyborach jest stworzenie nowej, demokratycznej konstytucji i nowej demokratycznej ordynacji wyborczej. Strony uczynią
wszystko, aby skład następnego parlamentu był w pełni wyznaczony wolą wyborców”.
Ordynacja, będąca kompromisem dwóch sił politycznych, występujących w charakterze wzajemnych rywali, stanowiła, że Rada Państwa „ustala” dla poszczególnych okręgów wyborczych „liczby mandatów przeznaczonych dla kandydatów członków” Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa
Demokratycznego, a także kandydatów wywodzących się z PAX-u, Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Owe partie dodatkowo – tworząc
porozumienie – w ramach Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego dysponowały
prawem zgłoszenia „krajowej listy wyborczej” (nie większej niż 10% ogólnej liczby posłów) obejmującej „tylu kandydatów, ile mandatów przypada na tę listę”. W sumie na
ugrupowania tworzące umownie określaną „stronę koalicyjno-rządową” miało przypaść
65% mandatów poselskich. „Ordynacja...” przewidywała wyodrębnienie w każdym okręgu
wyborczym jednego mandatu dla bezpartyjnych, co oznaczało – jak stwierdzały ustalenia
„okrągłostołowe” – że „kandydaci bezpartyjni zgłoszeni przez niezależne grupy obywateli (w liczbie co najmniej 3000 – uwaga KBJ) rywalizować będą między sobą o 35%
ogólnej liczby mandatów poselskich”. Jedynie więc część parlamentu (35 % mandatów)
miała być wyłoniona w sposób nieograniczony.
Odmienne reguły dotyczyły elekcji 100-osobowego Senatu. W tym przypadku swoboda wyborów „nie jest ograniczona żadnym uzgodnieniem dotyczącym podziału mandatów. Liczba miejsc w Senacie, jaką uzyskują poszczególne ugrupowania zależeć będzie
wyłącznie od decyzji wyborców w poszczególnych okręgach”. Uchwalona 7 kwietnia
Ordynacja wyborcza do Senatu10 zapowiadała „odpowiednie” zastosowanie przepisów
ordynacji wyborczej do Sejmu, „o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej”. Jednakże jej
konstrukcja – począwszy od procedury zgłaszania kandydatów do liczenia głosów –
tworzyła rzeczywiście warunki dla nieskrępowanej rywalizacji. Ordynacja „senacka” wyczerpywała znamiona systemu większości bezwzględnej połączonej z faktycznie jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz powtórnym głosowaniem11 („jeżeli żaden
8
9

10
11

Dz.U. nr 19 z 8 kwietnia 1989, poz. 102.
Rada Pañstwa w uchwale z 13 kwietnia 1989 r. o zarz¹dzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczy³a wybory na 4 czerwca (Dz.U. nr 21
z 17 kwietnia 1989, poz. 109).
Dz.U. nr 19 z 8 kwietnia 1989, poz. 103.
Por. A. Antoszewski, Ordynacje wyborcze do parlamentu i ich polityczne konsekwencje, (w:) Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w œwietle komparatystycznej teorii polityki, red.
A. Antoszewski, Wroc³aw 1994.
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z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów lub wymaganą liczbę głosów otrzymało mniej kandydatów niż liczba senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym”, a także „z powodu otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby
głosów”).

3. Organizacje pozarządowe
Pakiet „okrągłostołowy” (z 7 kwietnia) obejmował ponadto ustawę o zmianie ustawy
o związkach zawodowych12, ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych13 oraz ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”14. Wobec braku ustawy o partiach politycznych, a także małej liczby tych, które wyłoniły się z podziemia, owe ustawy tworzyły
prawne warunki dla pluralizmu politycznego i społecznego. Jądrem „Porozumienia „okrągłego stołu” była legalizacja „Solidarności”. Tak więc ustawa o zmianie ustawy o związkach
zawodowych z 8 października 1982 r. odrzucała restrykcyjne regulacje dotyczące przede
wszystkim zasad, form i zakresu związkowego zorganizowania. Stwierdzała, że „pracownicy mają prawo tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe: zakładowe, ogólnokrajowe i inne według swojego uznania”. Ustawa nie wymagała rejestracji organizacji
związkowej, o ile została ona dokonana przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie
ustawy o związkach zawodowych, co znaczyło, iż status organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych nie podlega podważeniu.
Ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych dopełniała ustawa o związkach
zawodowych rolników indywidualnych, która formalnie zamykała spór co do zasadności
istnienia związku zawodowego skupiającego rolników indywidualnych, prowadzących
„gospodarstwo oraz osoby im bliskie pracujące wraz z nimi w tym gospodarstwie”.
W istocie była ona uzupełnieniem ustawy „pracowniczej”, osiągniętym przez „Solidarność” dla dowartościowania opozycyjnego środowiska wiejskiego, będąc także próbą
zrównoważenia wpływów Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Ustawa
zobowiązywała organy państwowe i samorządowe do traktowania „na równi wszystkie
związki zawodowe rolników indywidualnych i społeczno-zawodowe organizacje rolników” w zakresie ich działalności. Ustawa stanowiła ponadto, iż związki zawodowe rolników
indywidualnych są „niezależne i nie podlegają kontroli ze strony administracji państwowej.
Organy te są obowiązane do powstrzymania się od wszelkich działań prowadzących do
ograniczenia niezależności związków lub ich działalności zgodnej z prawem”.
Nie było przypadkiem, iż w trakcie obrad „okrągłego stołu” uznano za niezbędne dokonanie zmian w prawie o stowarzyszeniach. Przede wszystkim szło o poszerzenie sfery
niezależności od politycznego dysponenta państwowego. Albowiem w doktrynie socjalistycznej stowarzyszenia były traktowane jako ogniwo systemu – odzwierciedlającego
model mobilizacyjno-transmisyjny organizowania i sprawowania władzy, w ramach któ-

12
13
14
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Dz. U. nr 20 z 10 kwietnia 1989, poz. 105.
Dz. U. nr 20 z 10 kwietnia 1989, poz. 106.
Dz. U. nr 20 z 10 kwietnia 1989, poz. 104.

rego podmiotem decydującym była PZPR – służącemu urzeczywistnieniu programu przeobrażeń socjalistycznych15.
Tymczasem stowarzyszenia zajmują w tradycji demokratycznej nie zastępowalną rolę.
Zaliczane są one do kategorii organizacji „pozarządowych”, obejmującej różnorodne typy
osób prawnych, których status regulowany jest ustawami „ustrojowymi”: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, samorządy grup zawodowych, związki pracodawców,
partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe etc. Ich sens istnienia i działania polega
na zorganizowaniu się dla ujawniania i wyrażania interesów, ich konfrontowania i harmonizowania, a także dla socjalizacji, przygotowania ludzi do spełniania misji, pojmowanej jako zdolność formułowania ideałów, zamierzeń, celów i zadań oraz ich realizacji,
ponadto przysposobienia ich do uprawiania polityki.
Służą one urzeczywistnianiu jednego z podstawowych praw obywatelskich, a mianowicie prawa do swobodnego zrzeszania się, Uchwalone 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach tworzyło zgoła nową sytuację prawną. Pod jego rządami stało się możliwe
tworzenie organizacji nie podlegających (autonomicznych) dyspozycji władzy państwowej (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego. Przede wszystkim eliminowało
ono dowolność i uznaniowość, z jaką w przeszłości organy administracji państwowej
niejednokrotnie wpływały na politycznie niesterowalne organizacje.
Ustawa stanowiła, iż prawo zrzeszania się, realizowane w zgodzie z konstytucją i porządkiem prawnym „określonym w ustawach”, może podlegać ograniczeniom „przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo
ochrony praw i wolności innych osób”. Ustawa przyznawała prawo tworzenia stowarzyszeń obywatelom „mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych”. Uznała prawo stowarzyszeń do wypowiadania się w sprawach
„publicznych”.
Spod prawa o stowarzyszeniach wyłączono organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych (o ile ich stroną była PRL) –
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje religijne, których
sytuacja prawna była uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych
związków wyznaniowych, działających w ich obrębie, a także komitety powstające w celu
przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu, rad narodowych czy innych organów samorządu. Prawo rejestracji ustawa przyznawała właściwemu ze względu na siedzibę
stowarzyszenia rejestrowemu sądowi wojewódzkiemu.
Nadzór miał należeć do terenowego (wojewódzkiego) organu administracji państwowej o właściwości „szczególnej w sprawach społeczno-administracyjnych”. W ramach
nadzoru mógł on żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia „w wyznaczonym
terminie” odpisów uchwał walnego zebrania, uzyskać wgląd (w lokalu stowarzyszenia)

15

„Skupienie wszelkich inicjatyw w partii, niechêæ wobec ich rozwijanie przez organizacje spo³eczne wiod³o do os³abienia to¿samoœci tych ostatnich i zaniku aktywnoœci spo³ecznikowskiej” – pisa³em w 1985 r.: Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR, Warszawa 1989, s. 385.
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do dokumentów związanych z działalnością stowarzyszenia, miał prawo delegowania
swego przedstawiciela do uczestnictwa w walnym zebraniu członków, a także w posiedzeniu zarządu, którego przedmiotem miało być sprawozdanie z wykorzystania środków
pochodzących z dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej. Wreszcie miał prawo żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. W ramach swoich uprawnień organ ów w przypadku stwierdzenia, że „działalność stowarzyszenia jest
niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu” dysponował środkami dyscyplinującymi. W zależności od „rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości” mógł
wystąpić o ich usunięcie „w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia”.
Aliści dalszymi środkami dysponował sąd – z założenia niezawisły – zobowiązany do
stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Było to rozwiązanie odmienne
od dotąd obowiązującego, kiedy ostatecznym organem odwoławczym w sprawach stowarzyszeń był minister spraw wewnętrznych. To sąd na wniosek organu nadzorującego
lub prokuratury mógł udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylić niezgodną
z prawem lub statutem jego uchwałę, nakazać przeprowadzenie nowych wyborów do
zarządu lub zawiesić w czynnościach dotychczasowy oraz – jako środek ostateczny –
rozwiązać stowarzyszenie, „jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności
zgodnej z prawem lub statutem”16.

4. Rehabilitacja polityczna
Istotnym moralno-politycznym dopełnieniem przyjętych bezpośrednio po obradach
„okrągłego stołu” – i wynikających stąd ustaleń – aktów prawnych była uchwalona w maju
ustawa mająca charakter rehabilitacyjny, czyniąca zadość osobom w przeszłości skrzywdzonym czy represjonowanym z przyczyn politycznych. 24 maja 1989 r. Sejm przyjął
ustawę „O szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy”17, regulującą sprawy związane z przywracaniem do pracy osób zwolnionych
w okresie między 13 grudnia 1981 r. a 10 kwietnia 1989 r. Została powołana Społeczna

16

17
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O trwa³oœci przyjêtej regulacji œwiadczy fakt, i¿ zmiana ustawy – Prawa o stowarzyszeniach – uwzglêdniaj¹ca przede wszystkim przeobra¿enia w Konstytucji (Ustawa Konstytucyjna z 17 paŸdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym) oraz
uaktualniaj¹ca wysokoœæ grzywny, nast¹pi³a 10 stycznia 1996 r. (Dz. U. nr 27 z 8 marca
1996 r., poz. 118).
Dz. U. nr 32 31 maja 1989, poz. 172. Za³o¿enia ustawy przyjêto w „Stanowisku w sprawie pluralizmu zwi¹zkowego. Ze strony „Solidarnoœci” projekt ustawy opracowywa³ m.in. prof. Tadeusz Zieliñski (O powrotach do pracy. Z tarcz¹, „Gazeta Wyborcza”
z 17 maja 1989).

Komisja Pojednawcza18, rozpatrująca spory powstające wskutek odmowy ponownego
nawiązania stosunku pracy z osobami, które spełniały warunki określone w ustawie19.
Następnym aktem prawnym o charakterze rehabilitacyjnym była uchwalona 29 maja
1989 r. ustawa „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń” o charakterze politycznym popełnionych po dniu 31 stycznia 1980 r. (do 29 maja
1989). Ustawa miała na uwadze „postępujący proces normalizacji życia społecznego, czego
wyrazem jest osiągnięte porozumienie narodowe”. Ustawę miał stosować sąd „z urzędu
albo na wniosek strony”. Amnestią i abolicją zostały objęte osoby ukarane za czyny
o znamionach politycznych (również skarbowe na tle politycznym) z wyłączeniem zbrodni
(czynów zagrożonych karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności). Na mocy ustawy miały
być darowane kary wymierzone, a nie wykonane (w tym także nawiązki i inne opłaty),
zaś skazania miały ulec zatarciu. Jednakże utrzymano prawomocne orzeczenia o przepadku przedmiotów, których posiadanie jest „zakazane lub wymaga zezwolenia”. Nie
podlegały one zwrotowi także „w razie umorzenia postępowania”20.
Ustawa wyrastała z ducha „okrągłego stołu”. Domagała się jej strona „solidarnościowa”. W „Porozumieniach...” wskazywano, iż konieczne jest przezwyciężanie podziałów.
„Mamy nadzieję (...), iż wczorajsi wrogowie przekształcać się będą w uczestników demokratycznej rywalizacji i współdziałania w ramach nowych reguł”, zaś zapowiadane
zmiany będą „dziełem wszystkich uczestników życia publicznego”. Ten zamysł odzwierciedlało uzasadnienie ustawy, zmierzającej do „stworzenia obywatelom, którzy dopuścili
się z powodów politycznych naruszeń porządku prawnego, warunków umożliwiających
włączenie się do czynnego udziału w życiu politycznym”.
Aliści już u zarania jej obowiązywania pojawiały się wątpliwości. Sprowadzały się one
do kwestionowania prawomocności postępowań karnych, procesów i rozpraw oraz kar,
a także trudnego doprawdy do pominięcia faktu nierzadkiego ograniczania fundamentalnych praw i wolności obywatelskich, dowolności w operowaniu prawem, w tym także
gwałcenia prawa do obrony. Po stronie pokrzywdzonych mogło to wytwarzać urazy i frustracje, nie zachęcając do skorzystania z amnestii, wręcz kwestionowania jej prawomocności,
a także zachowania dystansu wobec pojednania21.
18

19

20

21

Jej pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ 13 czerwca – po konsultacjach ze wszystkimi
zwi¹zkami zawodowymi – Maciej Dubois, znany obroñca w procesach politycznych
oraz kandydat na pos³a z ramienia PZPR; Trafny wybór. „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca
1989; odpad³ w I turze wyborów do Sejmu. Por. tak¿e Spo³eczna Komisja Pojednawcza rozpoczê³a pracê, „Trybuna Ludu” z 29 czerwca 1989.
Ustawa uleg³a zmianie 7 grudnia 1989 r. Przyjê³a ona nowy tytu³: „o przywróceniu praw
pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, samorz¹dow¹, przekonania polityczne i religijne” (Dz. U. nr 64 z 11 grudnia 1989, poz. 391).
Dz. U. nr 34 z 6 czerwca 1989, poz. 179. Z kolei ku rehabilitacji œrodowiska kombatanckiego i uczynienia zeñ sojusznika pojednania politycznego zmierza³a ustawa z 17 maja
1989 r. o ustanowieniu Krzy¿a Czynu Bojowego Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
(Dz. U. nr 30 z 26 maja 1989, poz. 161).
„W¹tpliwe, czy obecna amnestia przyniesie im oczekiwan¹ satysfakcjê i czy zechc¹ z niej
skorzystaæ. Pytanie, kto komu powinien przebaczyæ, pozostaje wci¹¿ otwarte” – pisa³a
W. Falkowska, Amnestia, ale bez zwrotu, „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 1989.
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5. Ustawodawstwo „kościelne”
Znaczącym, niejednokrotnie decydującym czynnikiem procesu wiodącego do kompromisu był kościół katolicki, odgrywając rolę mediatora, ratując delikatną tkankę porozumienia. Wielce pożądaną była dlań sytuacja, w której strony konfliktu zwracały się doń
jako autorytetu zdolnego wnieść klimat zgody między zwaśnione strony. W tej roli występował także w okresie poprzedzającym obrady „Okrągłego stołu”, w trakcie, jak i po
ich zakończeniu22, pozostając dla obu stron oczekiwanym partnerem, wznosząc się jako
moralny arbiter ponad podziały. Jednakowoż odgrywanie tej roli, bez względu na głoszone i rzeczywiste intencje, miało swoją cenę.
„Solidarność” nie od razu była w stanie spłacić dług – w rewanżu za okazywaną dotychczas przychylność – poprzez ukształtowanie warunków korzystniejszych dla działalności
kościoła. Dla związku władza państwowa rysowała się jako odległy efekt ewolucyjnego
procesu. Godzi się przypomnieć, iż za kulisami gry politycznej prowadzonej przez głównych aktorów – PZPR i „Solidarności” – równocześnie i w powiązaniu z rozwojem sytuacji
kościół katolicki realizował własną politykę. Jego strategia sprowadzała się do zachowania w nie uszczuplonym stanie pozycji i wpływów, a także dążeniu do ich poszerzenia
oraz wzmocnienia ,,rządu dusz”. Będąc wiernym wiekowym zasadom „dyskretnej dyplomacji”, powstrzymując się od wyrazistego deklarowania opcji politycznych, troszcząc się
o zachowanie wiarygodności wobec „solidarnościowego” sojusznika i podtrzymanie jego
zaufania, kościół katolicki prowadził niejawne negocjacje z władzami państwowymi.
Rozmowy między rządem i Episkopatem Polski trwały bez poważniejszych zakłóceń co
najmniej od wiosny 1988 r., ulegając intensyfikacji w okresie poprzedzającym „okrągły
stół”, przynosząc ostatecznie oczekiwane przez kościół owoce23.
„Ujmujący upominek” w postaci korzystnych dla kościoła aktów prawnych został
uczyniony nie bez nadziei na pozyskanie lub co najmniej jego zneutralizowanie w zbliżających się wyborach parlamentarnych24. Były nim trzy ustawy uchwalone przez Sejm
PRL 17 maja 1989 r., które regulowały kwestie miejsca religii i kościoła katolickiego
w społeczeństwie i państwie. Tym samym „realny socjalizm”, który w Polsce okazał się
dlań, zwłaszcza w schyłkowej fazie wyjątkowo przychylny, stwarzając warunki dla

22

23

24
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18 kwietnia 1989 r. w gmachu Sejmu odby³o siê zebranie organizacyjne w sprawie zapowiedzianej w „Porozumieniach „okr¹g³ego sto³u” Komisji Porozumiewawczej, w którym obok Czes³awa Kiszczaka oraz Lecha Wa³êsy uczestniczyli przedstawiciele koœcio³a:
Tadeusz Goc³owski i Bronis³aw Dembowski (Zebranie organizacyjne w sprawie komisji porozumiewawczej. „Trybuna Ludu” z 19 kwietnia 1989).
Koœció³ dba³ o to, by rozmowy z w³adzami pañstwowymi nie by³y nag³aœniane. Ich
rezultatem by³o m.in. parafowanie w maju 1988 r. konwencji miêdzy Polsk¹ a Watykanem.
Owe rachuby „liberalno-reformatorskiego skrzyd³a PZPR” – powiada M. Cha³ubiñski –
okaza³y siê „arcynaiwne”, albowiem „koœció³ w wyborach popar³ zdecydowanie
i wszechstronnie stronê »opozycyjno-solidarnoœciow¹«, bêd¹c w wielkim stopniu wspó³autorem jej wyborczego tryumfu”. Polityka i aborcja, red. M. Cha³ubiñski, Warszawa 1994,
s. 100.

nieskrępowanej misji ewangelizacyjnej, uprawomocniał u progu swego upadku jego przywileje, otwierając ich nowy rozdział.
Kościół wkraczał w nową rzeczywistość otoczony nimbem zwycięzcy, walnie przyczyniając się uprzednią działalnością do osłabienia siły reżimu. Jego władza duchowa –
dokumentowana stopniem poparcia społecznego – wykazywała tendencję wzrostową25.
Prawne określenie roli religii i kościoła katolickiego i związków wyznaniowych, wprawdzie nie było wyjątkiem w światowej praktyce legislacyjnej. Jednakże w ówczesnym,
wielce przyjaznym sobie momencie to właśnie kościół katolicki zatroszczył się na wstępie – poprzez odrębne akty prawne – o zaspokojenie własnych potrzeb. Nie było przypadkiem, że uchwalenie wyznaniowych aktów prawnych stało się okazją do eksponowania
wagi ustaw „kościelnych”, mających zaświadczać o „normalizacji” stosunków wyznaniowych w Polsce, o urealnieniu zapisów Konstytucji26. Utwierdzały one osobliwie kościół katolicki w osiągniętej pozycji i przywilejach27, po wtóre – wobec sprzyjającej mu
dodatkowo sytuacji politycznej – legalizowały dalsze roszczenia, w zgłaszaniu których
wykazywał on wyjątkową przedsiębiorczość28.
Za wielce znamienny wypadnie uznać fakt, iż za najważniejszą z „wyznaniowego”
pakietu uznano ustawę „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”29, nie zaś ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
która z założenia miała, odzwierciedlając ideę wolności i równości praw obywatelskich,
szerszy zakres. Na wstępie przywoływała ona zobowiązania zawarte w Konstytucji PRL.
Jednakże zawierała rozstrzygnięcia wykraczające poza ducha i konkretne przepisy Konsty-
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Poœrednio wizerunek koœcio³a odzwierciedla³ stopieñ religijnoœci, któr¹ w badaniach
ogólnopolskich deklarowali Polacy: w 1990 r. 79,6% respondentów deklarowa³o religijnoœæ (1960 r. – 79,7%; 1964 – 85,5%; 1968 – 83,3%; 1970 – 87,0%; 1977 – 86,3%; 1985 –
89,5%; 1989 – 93,0%) „Sens” nr 1/1991 r. W 1989 r. 95% deklarowa³o zaufanie do koœcio³a
oraz do dzia³añ przezeñ podejmowanych (J. Borowik, Religijnoœæ polskiego spo³eczeñstwa
w procesie demokratyzacji, „WiêŸ” nr 7/1992).
„Po 37 latach stworzono szansê („dopiero obecnie” – stwierdzano w innym miejscu
publikowanego wywiadu), aby art. 82 Konstytucji o wolnoœci wyznania przesta³ byæ
wreszcie martwy” – konstatowa³ sekretarz zespo³u przygotowuj¹cego projekt ustawy
„O stosunku pañstwa do Koœcio³a katolickiego w PRL”. J. Ambroziak, radca prawny
Sekretariatu Episkopatu Polski, kandydat na pos³a: Koœció³ i pañstwo, Wywiad dla „Gazety
Wyborczej” z 17 maja 1989.
Znamiennym signum temporis by³a zmiana pisowni. Jeszcze w Konstytucji PRL wyraz
„koœció³” pisany by³ z ma³ej litery, przy czym wystêpuje on bez przymiotnika „katolicki”. Jednak¿e odró¿nialnoœæ od pozosta³ych, zapewnia³o u¿ycie formu³y „koœció³ i inne
zwi¹zki wyznaniowe”. Natomiast w ustawie okreœlaj¹cej stosunki miêdzy pañstwem
a koœcio³em katolickim zastosowano nazwê „Koœció³ Katolicki” (dalej „Koœció³”).
W przeddzieñ wyborów do Sejmu i Senatu odby³o siê posiedzenie Komisji Wspólnej
Rz¹du i Episkopatu, w trakcie którego omawiano m.in. „plan prac nad przepisami wykonawczymi”, wprowadzaj¹cymi ustawê o stosunku pañstwa do koœcio³a katolickiego.
(Komisja Wspólna Rz¹du i Episkopatu o wyborach. „Trybuna Ludu” z 3–4 czerwca
1989).
Dz.U. z 23 maja 1989, poz. 154.
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tucji PRL30. Przede wszystkim, łamiąc zasadę równości, wyróżniono specjalną ustawą kościół katolicki. Wzmacniała ona osobliwie jego pozycję, przyznając mu specjalny status,
przywileje i uprawnienia. Po trzecie, w sytuacji braku prawnej regulacji spraw rewindykacji majątkowych (w tym braku ustawy reprywatyzacyjnej), kościół katolicki uzyskał –
w porównaniu z pozostałymi osobami prawnymi czy fizycznymi – uprzywilejowaną
pozycję. Ustawa czyniła z kościoła beneficjanta osobliwych korzyści, doprawdy nieznanych na gruncie współczesnych stosunków między państwem a kościołem. Tym samym
kościół katolicki osiągnął w rezultacie przełomu politycznego, otwartego obradami „okrągłego stołu”, zyski, z którymi święcąca tryumf „Solidarność” równać się nie mogła. Albowiem przed nią otwierały się dopiero możliwości, których wykorzystanie nie było w pełni
zapewnione.
Ustawa regulowała w 77 artykułach szczegółowe kwestie dotykające spraw rozstrzyganych dotąd przez rozliczne ustawy. Ustawa stanowiła, że kościół katolicki w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej działa w „konstytucyjnych ramach ustrojowych” PRL (art.1).
Przyjęto zasadę, iż „w swych sprawach” rządzi się on „własnym prawem, swobodnie
wykonuje władzę duchowną i jurysdykcję oraz zarządza swoimi sprawami” (art. 2). Ustawa
określała „zasady stosunku Państwa do Kościoła, w tym jego sytuację prawną i majątkową” (art. 3.1.). Za nie w pełni precyzyjny i pozostawiający możliwości różnej interpretacji
wypadnie uznać przepis stanowiący, że w sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje
się „powszechnie obowiązujące przepisy prawa” – jednakże o tyle – „o ile nie są sprzeczne z wynikającymi z niej zasadami” (art. 3.2.).
Ustawodawca dopuszczał więc różnoraką interpretację przepisów, wykluczając wszakże, by owa funkcja została przypisana właściwym państwu prawa ogólnodostępnym
instytucjom, jawnie rozstrzygającym sprawy zainteresowanych stron. Miały być nimi
wyłącznie państwo (rząd) i kościół (Konferencja Episkopatu Polski). Ich upoważnieni
przedstawiciele mieli, „w uzgodnionej liczbie na zasadzie parytetu”, tworzyć „Komisję
Wspólną”, która „rozpatruje problemy związane z rozwojem stosunków między Państwem i Kościołem oraz sprawy interpretacji niniejszej ustawy i jej wykonywania”.
Równocześnie wyrażano przekonanie, że ów przepis „nie narusza właściwości organów
państwowych ani organów Kościoła, jak również kompetencji Stolicy Apostolskiej” (art.
4.1. i 2.).
Ustawa uznała kościół, jego władze, jednostki funkcjonalne – także o charakterze terytorialnym – oraz związane z nim instytucje – w tym kościelne placówki dydaktyczno-
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Konstytucja PRL gwarantowa³a obywatelom PRL „niezale¿nie od narodowoœci, rasy
i wyznania” równoœæ praw „we wszystkich dziedzinach” ¿ycia pañstwowego, politycznego, spo³ecznego i kulturalnego, zakazywa³a szerzenia „nienawiœci lub pogardy”, wywo³ywania „waœni albo poni¿anie cz³owieka” ze wzglêdu na ró¿nice narodowoœciowe,
rasy czy wyznania (art. 81). Dalej Konstytucja zapewnia³a obywatelom wolnoœæ sumienia i wyznania, gwarantowa³a koœcio³owi i innym zwi¹zkom wyznaniowym swobodê
wype³niania funkcji religijnych, zakazywa³a zmuszania obywateli do „niebrania udzia³u” ani uczestnictwa „w czynnoœciach lub obrzêdach religijnych”. Wreszcie Konstytucja
g³osi³a oddzielenie koœcio³a od pañstwa, odsy³aj¹c okreœlenie zasad „stosunku pañstwa
do koœcio³a oraz sytuacjê prawn¹ i maj¹tkow¹ zwi¹zków wyznaniowych” do ustaw (art. 82).

-naukowe podporządkowane Watykanowi („papieskie”) – za osoby prawne, dla których
„właściwym organem administracji państwowej” miał być bądź Urząd do Spraw Wyznań, bądź terenowy organ administracji państwowej o „właściwości szczególnej do spraw
wyznań stopnia wojewódzkiego” (art. 13. 2.). Ich kompetencje sprowadzone zostały
wyłącznie do odnotowywania dotychczasowego stanu organizacji kościelnej, a także
jego zmiany oraz przyjmowania „powiadomienia” o „utworzeniu przez władze kościelne” jednostek organizacyjnych, co było równoznaczne z nabyciem przez nie osobowości
prawnej (art. 13.1., 4.). Jedynie utworzenie jednostki organizacyjnej zakonu, który istniał za granicą, a dotąd nie działał w PRL wymagało „konsultacji” między Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski a Ministrem Kierownikiem Urzędu do Spraw Wyznań
(art. 13.6.).
Ustawa stanowiła, że „organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega
władzy kościelnej” (art. 15.1.) oraz że jedynie trasa i czas pielgrzymki na drogach publicznych „podlega” uzgodnieniu z organami administracji państwowej (art. 16.1.). W ustawie zostały rozbudowane przepisy odnoszące się do katechezy i szkolnictwa. Państwo
uznało prawo kościoła do „nauczania religii oraz religijnego wychowania dzieci i młodzieży, zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców lub prawnych opiekunów” oraz
z programem „ustalonym przez władzę kościelną”. Nauczenie religii oraz jej organizowanie „przez parafie i domy zakonne” pozostawało wewnętrzną sprawą kościoła (art. 18.).
Miało się ono odbywać się w „punktach katechetycznych” organizowanych w kościołach, kaplicach i budynkach kościelnych, a także udostępnionych pomieszczeniach. Ustawodawca uznał za niedopuszczalne występowanie kolizji między obowiązkowymi zajęciami
lekcyjnymi a nauczaniem religii; Minister Edukacji Narodowej „w porozumieniu” z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski „wyda rozporządzenie określające zasady i sposób godzenia rozkładu nauczania religii z rozkładem zajęć szkolnych” (art. 19.1. i 2.).
Ustawa stanowiła, iż kościół ma prawo do zakładania i prowadzenia szkół oraz innych
placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych na zasadach organizacyjnych i programowych określonych przez „odpowiednie” ustawy; miały mieć
one „charakter katolicki” i podlegać „władzy kościelnej” (art. 20.1.). Ich rodzaj, zasady
tworzenia oraz warunki prowadzenia i nadzoru, a także zasady ich dotowania miał określać MEN w porozumieniu z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski (art. 20.2.).
Realizacja programu szkół ogólnokształcących i uzyskiwanie świadectw dojrzałości w niższych seminariach duchownych miało podlegać MEN-wi (art. 20.3.).
Wiele miejsca poświęcono duszpasterstwu wojskowemu oraz służbie wojskowej osób
duchownych (rozdział 3), zapewniając osobom pełniącym służbę wojskową „swobodę
spełniania lub niespełnienia, zależnie od ich woli, praktyk religijnych” (art. 25.1.). Realizacji
tej deklaracji służyły kolejne artykuły ustawy. Zapewniały one żołnierzom służby zasadniczej możliwość uczestniczenia – poza terenem jednostki wojskowej – w nabożeństwach
i praktykach religijnych, o ile „nie koliduje to z ważnymi obowiązkami służbowymi” (art.
25.2.). Kapelanom wojskowym, tworzącym „wyodrębniony” korpus żołnierzy zawodowych (podlegający w zakresie służby wojskowej organom wojskowym, a w zakresie
duszpasterstwa – władzom kościelnym) gwarantowano swobodny kontakt z żołnierzami na terenie jednostek „w terminach uzgodnionych z dowódcami tych jednostek”. Uchwalanie Statutu duszpasterstwa wojskowego zostało przypisane Konferencji Episkopatu
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Polski (art. 25.4 oraz art. 26.1–3). Duszpasterstwem wojskowym miał kierować Generalny Dziekan Wojska Polskiego (naczelny dziekan wojskowy), który m.in. w porozumieniu z biskupem diecezjalnym miał przedstawiać Ministrowi Obrony Narodowej wniosek
w sprawie powołania i zwolnienia z zawodowej służby wojskowej kapelana wojskowego (art. 28.1.).
Ustawa przewidywała, iż czas jego funkcjonowania jest ograniczony powołaniem Ordynariatu Wojska Polskiego, któremu miała przysługiwać osobowość prawna (art. 8.1.
oraz 27.1.). W odniesieniu do alumnów wyższych seminariów duchownych oraz nowicjuszy zakonnych zapowiadano odroczenie służby wojskowej, a także nie powoływanie
do odbycia ćwiczeń wojskowych w czasie pokoju („z wyjątkiem przypadku szkolenia, za
zgodą biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego, do pełnienia funkcji
kapelana”). W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, duchowni mieli pełnić funkcje kapelanów wojskowych, zaś alumni wyższych seminariów duchownych i członkowie zakonów mieli być skierowani do służby sanitarnej lub służby w obronie cywilnej.
(art. 29.1–3).
Ustawa normowała sprawę funkcjonowania duszpasterstwa specjalnego w placówkach wyodrębnionych. Zapewniała „prawo wykonywania praktyk religijnych, korzystania z posług i katechizacji, z zachowaniem wzajemnej tolerancji” dzieciom i młodzieży,
przebywającym w zakładach wychowawczych, opiekuńczych, sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz na krajowych koloniach i obozach organizowanych przez instytucje państwowe (udział w nabożeństwach w niedziele i święta; art. 30.1–3). Specjalne
warunki dla wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych miały
być stworzone w państwowych zakładach lecznictwa zamkniętego (pomieszczenia na
kaplice oraz zatrudnienie kapelanów skierowanych przez biskupa diecezjalnego31 art. 31.1–3),
a także wykonywanie praktyk religijnych i uczestnictwo w nabożeństwie transmitowanym przez środki masowego przekazu (w aresztach tymczasowych) oraz, uczestnictwo
w mszy św. (niedziela i święta) odprawianej „w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu”. Nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich ustawa zapewniała możliwość korzystania z katechizacji; w tym przypadku obowiązki
kapelanów miały być spełniane nieodpłatnie (art. 32.1–4).
Ustawa, zapewniając „osobom należącym do Kościoła” swobodę zrzeszania w celu
realizacji zadań „wynikających z misji Kościoła”, rozróżniała dwa typy organizacji: kościelne i katolickie. Pierwsze to organizacje tworzone przez osoby duchowne za zezwoleniem
władzy kościelnej (o zasięgu ponad- czy diecezjalnym) i działające „w ramach tych kościelnych osób prawnych, w których zostały powołane”; miały też czuwać nad zgodnością
działania tych organizacji „z ich celami religijnymi i moralnymi”. Do nich nie miało zastosowania prawo o stowarzyszeniach, przepisy o zgromadzeniach „jedynie, gdy chodzi o zebrania na drogach i placach oraz w budynkach państwowych”.

31

226

Inwestycje zwi¹zane z dzia³aniem duszpasterstwa wojskowego oraz duszpasterstwa specjalnego w zak³adach pañstwowych nie mia³y byæ pokrywane ze œrodków „w³asnych
koœcielnych osób prawnych” (art. 43.2.); koszty ich funkcjonowania mia³y obci¹¿aæ
bud¿et pañstwa.

Cechy organizacji katolickich sprowadzały się do tego, iż miały być „założone za aprobatą władzy kościelnej”, która wyznaczała im kapelana lub asystenta kościelnego, oraz
działać w „łączności z hierarchią kościelną”. Organizacje katolickie z ograniczeniami podlegały prawu o stowarzyszeniach: władze kościelne były uprawnione do cofnięcia im
aprobaty. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o ich rozwiązanie wymagało „uzgodnienia
w Komisji Wspólnej”, w przypadku likwidacji zastosowanie miały „odpowiednie przepisy o majątku zlikwidowanych kościelnych osób prawnych, chyba że ich statut stanowi
inaczej”32.
Ustawa regulowała formy oraz przejawy działalności charytatywno-opiekuńczej, określając źródła jej finansowania: ofiary pieniężne i w naturze, spadki zapisy, darowizny,
subwencje – w tym „od krajowych instytucji i przedsiębiorstw państwowych” – odpłatności za usługi, dochody instytucji kościelnych (art. 40.). Osobne przepisy dotyczyły
budownictwa sakralnego i kościelnego oraz cmentarzy, które podlegały ogólnie obowiązującym przepisom o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego, przy czym mienie gminne (oddawane w „użytkowanie wieczyste” lub zbywane) przeznaczone na te
cele mogło być „sprzedane za cenę ustaloną przez zebranie wiejskie, a na terenach miast –
za cenę ustaloną przez radę narodową stopnia podstawowego” (art. 42.2–3). Ustawa
stanowiła, że na odbudowę i utrzymanie dóbr kultury „stanowiących własność kościelnych
osób prawnych będą udzielane dotacje państwowe” (art. 43. 2). Ustawa przyznawała
kościołowi (parafiom i zakonom) prawo posiadania, zarządzania, zakładania i poszerzania cmentarzy, stanowiąc wszakże, iż „w miejscowościach, gdzie nie ma cmentarzy komunalnych, zarządy cmentarzy umożliwiają pochowanie na cmentarzach (kościelnych –
uwaga KBJ) na równych prawach także innych zmarłych” (art. 45.1., 3.).
Ustawa przyznawała kościelnym osobom prawnym prawo wydawania, rozpowszechniania książek i prasy, posiadania wydawnictw, katolickiej agencji informacyjnej oraz korzystania w tym celu z darowizn zagranicznych. Kościelnej osobie prawnej przyznano
także prawo prowadzenia własnych teatrów, kin, wytwórni filmowych, dystrybucji i rozpowszechniania filmów (na potrzeby religijno-moralne – bez obowiązku uzyskiwania
zezwoleń, wyłącznie zaś na drodze powiadomienia państwowego organu właściwego
„do udzielania takich zezwoleń i upoważnień). Kościół miał prawo do emitowania w środkach
masowego przekazu mszy św. oraz „swoich programów religijno-moralnych i kulturalnych”. Kościołowi przyznano również prawo zakładania – „w porozumieniu z Ministerstwem Transportu, Żeglugi i Łączności” – stacji radiowych i telewizyjnych (art. 46–49),
co oznaczało jego uprzywilejowanie w stosunku do podmiotów oczekujących odpowiednich regulacji prawnych.
Z przyznania Kościołowi i jego instytucjom osobowości prawnej wynikały istotne konsekwencje, zwłaszcza w sferze ekonomicznej. Wcześniejsza część ustawy zawierała przepisy już to potwierdzające dotychczasowy stan już to zapowiadające nowe rozwiązania,
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Art. 59: „W razie zniesienia koœcielnej osoby prawnej jej maj¹tek przechodzi na nadrzêdn¹ osobê prawn¹, a je¿eli taka osoba nie istnieje lub nie dzia³a w Polsce, maj¹tek ten
przechodzi na Konferencjê Episkopatu Polski lub na Konferencjê Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonnych”.
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lecz najogólniej nie zmieniające w sposób zasadniczy jego usytuowania w państwie. Mimo
bowiem braku dotąd szczególnego aktu prawnego, jego sytuacja faktycznie była utrwalona, a ustawa ją odzwierciedlała i formalnie porządkowała. Natomiast poprzez objęcie
regulacjami spraw majątkowych kościelnych osób prawnych zostały spełnione dwa podstawowe cele, mające wymiar moralno-prawny. Pierwszy zawierał się w konieczności
zadośćuczynienia za krzywdzące kościół w przeszłości rozstrzygnięcia. Po wtóre – określał ramy prawne pozycji i aktywności ekonomicznej kościoła, które odzwierciedlały znane
w innych krajach rozwiązania, ponadto znamionowały dążenie do jego wyodrębnienia.
W ustawie nietrudno dostrzec tendencję rozszerzającą jego przywileje, zwłaszcza w sytuacji, gdy ustalenie stanu faktycznego nastręczało trudności (np. w przypadku określenia charakteru działalności nie- czy gospodarczej lub wyodrębnienia z niej tej części, która
nie podlegała opodatkowaniu).
Ustawa przyznawała kościołowi i jego osobom prawnym „prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw
oraz zarządzania swoim majątkiem”. Zwalniała go też z obowiązku „uzyskania zezwolenia” na przejęcie spadku, zapisu i darowizny. Zwolnienie dotyczyło nieruchomości oraz
„umowy dożywocia” na nią, o ile była ona przeznaczona na inwestycję sakralną (art. 52
i 53). Z transakcji nieruchomościami między kościelnymi osobami prawnymi wyłączono
prawo pierwokupu Skarbu Państwa. Nie dotyczyło ono także nabywania nieruchomości
od osób trzecich za wyjątkiem przypadków, gdy „inwestor państwowy czy spółdzielczy
uzyskał wcześniej decyzję o ustaleniu lokalizacji” (art. 54).
Istotne rozstrzygnięcia dotyczyły podatków, od których zostały zwolnione przychody
z działalności „niegospodarczej” kościoła, a także ta część przychodów z jego działalności gospodarczej, która została przeznaczona na „cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne,
konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne”.
Kościół został zwolniony od opodatkowania oraz od świadczeń na fundusz gminny
i fundusz miejski od nieruchomości lub ich części używanych na cele niemieszkalne
„z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej”, a także używanych na cele mieszkalne, o ile były one wpisane do rejestru zabytków, służyły jako
internaty przy szkołach i seminariach duchownych, jako domy zakonników kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów, domy księży emerytów oraz znajdowały się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów generalnych i prowincjonalnych
w Sekretariacie Prymasa Polski oraz Konferencji Episkopatu Polski. Zwolnienia od podatku
od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej obejmowały nabywanie i zbywanie rzeczy
i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz
spadkobrania, zapisu i zasiedzenia, o ile nie były one przeznaczone do spożytkowania w działalności gospodarczej. Dotyczyło to także sprowadzonych z zagranicy maszyn, urządzeń,
materiałów poligraficznych i papieru. Ustawa wyłączała z podstawy opodatkowania dochodów darczyńców ofiarujących wartość darów przeznaczonych na kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą (art. 55). Kościół nabywał prawo do zwolnienia z cła darów
przeznaczonych na cele kultowe, charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze,
a także maszyn, urządzeń i materiałów poligraficznych oraz papieru otrzymanych przezeń
z zagranicy oraz wymienionych w ustawie darów wysyłanych przez kościół (odbiorcy –
228

zagraniczne i międzynarodowe instytucje kościoła katolickiego, ofiary klęsk żywiołowych
oraz osoby znajdujące się w „szczególnej potrzebie”; art. 56).
W ustawie została wyodrębniona i rozbudowana grupa przepisów regulujących sprawy majątkowe kościoła katolickiego. Stanowiła ona, że nieruchomości (lub ich części)
znajdujące się w dniu wejścia ustawy we władaniu kościelnych osób prawnych stają się
„z mocy prawa ich własnością”. Przepis dotyczył byłej własności kościoła unickiego
(grecko-katolickiego), nieruchomości („dóbr martwej ręki”) przejętych na własność przez
państwo z mocy ustawy z 20 marca 1950 r. (tworzącej Fundusz Kościelny), podlegającym przepisom ustawy o zniesieniu fundacji (ustawa z 24 kwietnia 1957 r.), przejęte
przez byłe władze zaborcze austriackie na własność funduszy naukowych, szkół parafialnych lub katolickich, gmin parafialnych. W tych przypadkach stwierdzenie przejścia
nieruchomości lub jej części na rzecz kościoła następowało w drodze decyzji terenowego
organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia
wojewódzkiego, który przejmował też akta postępowania sądowego i administracyjnego, które ulegało zawieszeniu. Organ wydający decyzję ostateczną miał zawiadomić o niej
sąd lub organ administracji państwowej, który zawiesza postępowanie, zwracając akta
sądowe; sąd lub organ administracji państwowej „umorzy postępowanie”. Operacja ta
miała być wolna od podatków, a także opłat należnych z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych i ich zakładania. Decyzje dotyczące przejęcia („przejścia”) własności przez kościół
mogły być zaskarżone do sądu administracyjnego, jednakże cała procedura raczej do tego
nie zachęcała.
Ustawa przyznawała kościołowi nieruchomości lub ich części, na których znajdowały
się obiekty sakralne wraz z budynkami towarzyszącymi. O ile nieruchomości, na których
znajdowały się owe obiekty pozostawały we władaniu państwowych jednostek organizacyjnych, stawały się odpowiednio własnością Skarbu Państwa, innych państwowych
osób prawnych lub mieniem komunalnym. W pozostałych przypadkach (osób fizycznych
i prawnych, „samoistnych” posiadaczy) owe nieruchomości kościół nabywał „w drodze
zasiedzenia” (art. 60). Najogólniej cała procedura redukowała krąg podmiotów uczestniczących w orzekaniu o sprawach majątkowych kościoła. Wynikało to przede wszystkim
z faktu, że w przeszłości majątek kościoła został przejęty – nie zawsze w majestacie prawa –
przez państwo. Jednakże swoje dobra odzyskiwał on zanim parlament uchwalił pakiet
ustaw przywracających własność prawowitym właścicielom. Postępowanie „regulacyjne”
w przedmiocie „przywrócenia” własności „upaństwowionych nieruchomości lub ich części” miało być wszczynane na wniosek kościelnych osób prawnych i przeprowadzone
przez Komisję Majątkową (poprzez zespół orzekający), złożoną z przedstawicieli wyznaczonych w równej liczbie przez Urząd do Spraw Wyznań i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski.
Przyjęto zasadę, że w momencie jego wszczęcia postępowanie sądowe lub administracyjne ulega zawieszeniu (akta przekazane do przedłożenia Komisji), zaś zawarte „ugody
i orzeczenia mają moc sądowych tytułów egzekucyjnych”; od „orzeczenia zespołu orzekającego nie przysługuje odwołanie”. Stanowiono, że efektem regulacji może być przywrócenie kościołowi praw własności nieruchomości, przyznanie – w przypadku wystąpienia
trudnych „do przezwyciężenia” przeszkód – „odpowiedniej nieruchomości zamiennej”
lub – „w razie niemożności dokonania regulacji” – przyznanie odszkodowania. W usta229

wie zostały wyróżnione zakłady służby zdrowia; te podlegały umowie między organami
administracji państwowej a kościołem oraz zakłady prowadzone przez szkołę wyższą
lub inną państwową osobę prawną; wtedy one były stroną umowy (art. 61–65).
Ustawa tworzyła swoisty i szczególny tryb przywracania nieruchomości kościołowi.
Decyzje bowiem miały zapadać w Komisji Majątkowej, złożonej z przedstawicieli rządu
i kościoła, traktowanej jako instancja zamykająca procedurę rewindykacyjną. Oznaczało
to także wyłączenie z udziału w niej osób trzecich. Po wtóre – ustawa nie przewidywała
możliwości wkroczenia na drogę sądową, pozwalającej zakwestionować podejmowane
decyzje33. Ten tryb charakteryzował się brakiem jawności, wykluczał też stosowanie
ogólnodostępnej procedury.
Kolejnym aktem prawnym34, dotykającym kościół katolicki i uchwalonym 17 maja
1989 r., była ustawa „O gwarancjach wolności sumienia i wyznania”35. Ze względu na
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34

35
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W grudniu 1989 r. donoszono, ¿e w samym Krakowie roszczenia koœcio³a dotyczy³y
86 budynków, w których mieœci³y siê „szko³y œrednie i wy¿sze, przedszkola, zak³ady
wychowawcze, sklepy, a nawet konsulat radziecki” (Koœcio³owi co koœcielne, „Gazeta Wyborcza” z 20 grudnia 1989). W przysz³oœci koœció³ w swych roszczeniach korzysta³ bez
ograniczeñ z ustawy, nierzadko j¹ nadu¿ywaj¹c. Ju¿ to ¿¹daj¹c zwrotu nieruchomoœci
poza termin wyznaczony przez ustawodawcê (np. próba wejœcia w posiadanie budynków Uniwersytetu Warszawskiego – kompleks budynków przylegaj¹cych do koœcio³a
pw. œw. Krzy¿a – odebranych klasztorowi misjonarzy przez w³adze carskie), ju¿ to przyjmuj¹c od przychylnych sobie w³adz miejskich budynki u¿ytkowane dot¹d przez szko³y,
przedszkola czy szpitale (np. sprawa przekazania zakonowi szpitala miejskiego we Wroc³awiu-Œródmieœcie). Te fakty wywo³ywa³y sprzeciw ró¿nych œrodowisk. O skali problemu œwiadcz¹ dwa odmienne orzeczenia: 1) Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ w 1992 r., ¿e
postêpowanie regulacyjne przed Komisj¹ Maj¹tkow¹ nie mo¿e zamykaæ drogi s¹dowej;
2) S¹d Najwy¿szy w uchwale z 27 wrzeœnia 1996 r. wykluczy³ dochodzenie s¹dowe.
W¹tpliwoœci nie zanik³y, sk³aniaj¹c Tadeusza Zieliñskiego, rzecznika praw obywatelskich do wyst¹pienia do SN o podjêcie uchwa³y wyjaœniaj¹cej, czy orzeczenie Komisji
Maj¹tkowej o zwrocie koœcio³owi katolickiemu nieruchomoœci oraz rozstrzygaj¹ce o prawach osób trzecich wobec dotychczasowego w³aœciciela (Skarbu Pañstwa lub gminy)
wy³¹cza mo¿liwoœæ dochodzenia przez nie dalszych roszczeñ w s¹dzie. Domaga³ siê on
wyjaœnienia, albowiem do koœcio³a wracaj¹ budynki zajmowane przez szko³y, szpitale,
instytucje kulturalne czy innego rodzaju placówki, które niejednokrotnie wyk³ada³y
du¿e sumy na ich remonty, co jest pomijane (D. Frey, Rzecznik. Zwrot nieruchomoœci Koœcio³owi Katolickiemu. Zamkniêta droga s¹dowa, „Rzeczpospolita” z 31 lipca 1997).
Niejako uzupe³nieniem ustawy o stosunku pañstwa do koœcio³a katolickiego by³a ustawa, równie¿ uchwalona 17 maja 1989 r., o ubezpieczeniu spo³ecznym duchownych,
reguluj¹ca ubezpieczenia spo³eczne duchownych „Koœcio³a Katolickiego oraz innych
koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych” (Dz. U. nr 29 z 23 maja 1989, poz. 156), a tak¿e
rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 12 paŸdziernika 1989 r. w sprawie zwolnienia
osób prawnych koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych od podatku obrotowego
i dochodowego (Dz.U. nr 57 z 30 paŸdziernika 1989, poz. 340) 17 lipca 1989 r. zosta³y
wznowione stosunki dyplomatyczne miêdzy Polsk¹ i Stolic¹ Apostolsk¹ w randze ambasady ze strony PRL i nuncjatury apostolskiej ze strony Stolicy Apostolskiej.
Dz. U. nr 29 z 23 maja 1989, poz. 155.

rangę i ogólność oraz zasięg ujmowania problemu wypadnie ją lokować w ustawodawstwie odzwierciedlającym dążenie do materializacji humanistycznych i demokratycznych
aspiracji obywatelskich. Najogólniej nie przekraczała ona granic Konstytucji PRL. Analiza
treści pozwala na sformułowanie wniosku, iż nieobce jej były rozstrzygnięcia, które podważały dotychczasową filozofię, sprowadzającą się do prób kontrolowania i reglamentowania przez państwo wszelkich wymiarów życia społeczeństwa.
Ustawa zapewniając każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania, wskazywała, iż obejmuje ona „swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo”. Gwarantowała równe prawa wierzącym „wszystkich wyznań”
oraz niewierzącym w „życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym
i kulturalnym”. Zapewniała swobodę tworzenia i przynależności do kościołów i innych
związków wyznaniowych, uczestniczenia w „czynnościach i obrzędach religijnych”,
głoszenia swojej religii i przekonań, wychowania dzieci „zgodnie ze swoimi przekonaniami” oraz zachowania milczenia w sprawach swojej religii lub przekonań, a także
wybrania stanu duchownego lub zakonnego oraz zrzeszania się w organizacjach świeckich służących realizacji zadań wynikających z wyznawanej religii bądź przekonań w jej
sprawach (art. 1–2).
Ustawodawca zakreślił granice dla indywidualnego i zbiorowego uzewnętrzniania religii. Miały one wynikać z przepisów ustawy określającej wymogi „bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności
innych osób”. Wskazywał, iż korzystanie z wolności sumienia i wyznania nie może prowadzić do „uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych nałożonych przez ustawę” (art. 3). Prawo uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych, wypełnianiu
obowiązków i obchodzeniu świąt religijnych, a także „posiadania i korzystania” z przedmiotów „potrzebnych do uprawiania kultu i praktyk religijnych” miało przysługiwać osobom pełniącym służbę wojskową, przebywającym w zakładach służby i opieki zdrowotnej
oraz dzieciom i młodzieży „na krajowych koloniach i obozach organizowanych przez instytucje państwowe”, osobom „przebywającym w zakładach karnych, poprawczych i wychowawczych oraz aresztach śledczych, ośrodkach przystosowania społecznego oraz
schroniskach dla nieletnich”. Sposób realizacji owych uprawnień miał być regulowany
odrębnymi ustawami. Ustawa gwarantowała swobodne świadczenia na rzecz kościołów
i innych związków wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-opiekuńczych. Zapowiadała, że „nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii”,
zakazując zmuszania „do nie brania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani
do udziału w nich” (art. 4–6).
Istotne przesłanie zawierał przepis, głoszący, że „Kościoły i inne związki wyznaniowe
w Polsce działają w konstytucyjnych ramach ustrojowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”; ich sytuację prawną i majątkową miały regulować odrębne ustawy. Ustawodawca gwarantował „oddzielenie” kościołów od państwa, „swobodę” wypełniania przez nie
funkcji religijnych, „równouprawnienie” wszystkich kościołów „bez względu na formę
uregulowania ich sytuacji prawnej”.
Ustawa głosiła, że „Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”, nie dotującym i nie subwencjonującym kościoły
(za wyjątkiem przypadków uregulowanych przez ustawy lub przepisy „wydane na ich
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podstawie”). Ważne dla kościołów rozstrzygnięcia wskazywały, że są one „niezależne od
państwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych”, podlegają ochronie prawnej
(„w granicach określonych w ustawach”). Ustawa wyposażała je w prawo składania
wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa stanowiła, że duchowni „korzystają
z praw i podlegają obowiązkom na równi z innymi obywatelami we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego”, jakkolwiek są oni zwolnieni z „obowiązków niemożliwych do pogodzenia z pełnieniem funkcji
duchownego lub osoby zakonnej” (art. 11).
Ustawa „O gwarancjach wolności sumienia i wyznania” zawierała przepisy regulujące
kwestie majątkowe, w tym podatkowe i celne nie wykraczające jednak poza te, które
zapisano w ustawie „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Również w zakresie spraw związanych z działalnością kościołów
ustawa „O gwarancjach...” powielała zapisy ustawy „O stosunku...”, akceptując też autonomię życia wewnętrznego kościołów oraz przejawy ich aktywności gospodarczej, kulturalno-oświatowej i charytatywno-opiekuńczej.
Jednakże już przez samą legislaturę nie została ona wyeksponowana w stopniu w jakim
na to zasługiwała mimo, że zawierała szereg delegacji i miała stanowić w ogóle podstawę unormowania stosunków wyznaniowych w Polsce. Zajęła miejsce podrzędne (również w sensie formalnym, stając się kolejną pozycję w uchwalonych ustawach) w stosunku
do ustawy „O stosunkach Państwa z Kościołem Katolickim”. Ustawodawca nie dopuścił
wątpliwości co do tego, które wyznanie i którą instytucję je realizującą uznaje za wiodące
w społeczeństwie i państwie36.
Legislatura uchwalając specjalną ustawę „kościelną” uznała zatem uregulowania ogólne, w wystarczającej wszak mierze normujące sprawy wolności sumienia i wyznania, za
niewystarczające, zapowiadając ponadto możliwość przyjęcia umów międzynarodowych.
Ustawa „O gwarancjach...” przyznawała prawa wszystkim wyznaniom i ich kościołom
o tyle o ile nie przekraczały przywilejów przyznanych wyznaniu i kościołowi katolickiemu, w szczególnych przypadkach przesuwając ich uregulowanie na moment uchwalenia
odrębnych ustaw. Jej sens i przesłanie nabiera osobliwej wymowy, o ile podda się analizie
ustawę „kościelną”, która wprawdzie urzeczywistniała „odesłania” do konstytucji bądź
ustawy „O gwarancjach...” Jednakże ta ostatnia stanowiła emanację ustawy „O stosunku
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Symbolicznym niejako przyk³adem s¹ przepisy dotycz¹ce dni wolnych od pracy. Ustawa
„O stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego...’ uzupe³nia³a ich zestaw o: 15 sierpnia –
„Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny” oraz 11 listopada – „Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci” (art. 74, p. 3). Natomiast ustawa „O gwarancjach...” stanowi³a, ¿e „Osoby
nale¿¹ce do koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, których œwiêta religijne nie s¹
ustawowo wolnymi od pracy, mog¹ na w³asn¹ proœbê uzyskaæ zwolnienie od pracy lub
nauki na czas niezbêdny do obchodzenia tych œwi¹t, zgodnie z wymogami wyznawanej
przez siebie religii”, przy czym owo zwolnienie mog³o byæ „udzielone pod warunkiem
odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracê w dni
ustawowo wolne od pracy lub pracê w godzinach nadliczbowych” (art. 42).

Państwa do Kościoła Katolickiego...”, nie zaś odwrotnie37. Z braku natomiast regulacji
odnoszących się do innych kościołów czy związków wyznaniowych ustawodawstwo
„majowe” faktycznie kolidowało z zasadą równości38.
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28 czerwca 1997 r. Sejm RP uchwali³ nowelê do ustawy „O gwarancjach...”, której zgodnoœæ, na skutek wniosku prezydenta, zbada³ Trybuna³ Konstytucyjny (5 maja 1998 r.).
Ustawa wesz³a w ¿ycie 30 maja 1998 r. (Dz. U. nr 59 z 15 maja 1998, poz. 375). Uzyskan¹
przez koœció³ katolicki w Polsce pozycjê oraz przywileje zosta³y potwierdzone w akcie
prawa miêdzypañstwowego, w Konkordacie miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ podpisanym w Warszawie 28 lipca 1993 r. Budzi³ on w¹tpliwoœci, wywieraj¹c wp³yw na proces ratyfikacji; wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nast¹pi³a 25 marca
1998 r. (Dz. U. Nr 51 z 23 kwietnia 1998 r., poz. 318).
Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w PRL uprzywilejowa³a go tak¿e
w sferze naukowej, przyznaj¹c Senatowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prawo nadawania tytu³u profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego – wprawdzie po „otrzymaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” – równorzêdnego w stosunku do „pañstwowego”. Nadanie tytu³u mia³o byæ utrzymane przez Radê Pañstwa
w przypadku przejœcia z KUL do pañstwowej jednostki organizacyjnej (art. 31a.1). Dalsze ustêpstwa wobec koœcio³a zawiera³a ustawa z 12 wrzeœnia 1990 r. o tytule naukowym
i stopniach naukowych, pozostawiaj¹ca kwestie nadania tytu³u naukowego w KUL w gestii jego senatu, z wy³¹czeniem jakiegokolwiek wp³ywu CKdsTNiSN; rektor KUL
mia³ powiadamiaæ Prezydenta RP o nadaniu tytu³u naukowego, który mia³ odpowiadaæ
(bez zastrze¿eñ – uwaga KBJ) tytu³owi okreœlonemu w ustawie (DZ. U. nr 65 z 1990,
poz. 386, art. 38). Natomiast tryb i zakres uznawania przez pañstwo koœcielnych stopni
i tytu³ów naukowych nadawanych przez wy¿sze uczelnie papieskie mia³a regulowaæ
„umowa miêdzy Rz¹dem RP a Konferencj¹ Episkopatu Polski” (tam¿e, art. 39).
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Rozdział II

WYBORY PARLAMENTARNE W CZERWCU 1989 ROKU

1. Konsolidacja głównych sił politycznych
Decyzje Sejmu PRL wprowadzały do życia publicznego regulacje poszerzające formalne ramy dla demokratycznej gry politycznej. Okres poprzedzający wybory do parlamentu, kampania wyborcza oraz sam moment elekcji stawiał przeciwstawne sobie siły
polityczne przed jednako poważnymi wyzwaniami. Jak zapowiadano w trakcie negocjacji
przyszłe wybory miały być „niekonfrontacyjne”, jednakże dla obu stron konfliktu – niezależnie od stopnia samoświadomości – jawiły się one już wtedy jako swego rodzaju
kryterium decydujące już to o przetrwaniu i dalszej egzystencji, już to o trafności realizowanej dotąd strategii. Przed zgoła nowymi – w świetle dotychczasowych doświadczeń –
problemami stanęła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Do ich rozwiązania zaangażowała – podobnie jak strona opozycyjna – głównie elitę intelektualno-polityczną. Ogół
członków nie miał możliwości wyrażania opinii o rysujących się i rozważanych rozstrzygnięciach. Nie było to zjawisko nowe, jednakże w chwili, gdy społeczeństwo jako całość
wyrażało podmiotowe dążenia, tym bardziej było dostrzegane i odczuwane.
Partia jako całość zachowała bierność. Nie wyeliminowała jej III Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Ideologiczna (2–4 lutego 1989 r.), której wpływ na życie wewnątrz
organizacyjne okazał się znikomy. Przemyślenia najbardziej twórczo nastawionych jej
uczestników nie znalazły w partii poważniejszego rezonansu, wywołując jedynie zainteresowanie kręgów bardziej rozbudzonych intelektualnie i politycznie. Do zwiększenia
aktywności członków partii i podniesienia poczucia sprawstwa w procesie decyzyjnym
nie przyczyniła się też II Krajowa Konferencja Delegatów (zachowujących mandaty
z X Zjazdu PZPR), która w zamyśle organizatorów miała być „przeglądem sił” przed
„jedną z najtrudniejszych prób w długich dziejach naszej partii”. W jej trakcie sformułowano sugestię wyciszenia różnic występujących w PZPR i zjednoczenia jej „wokół jednego
programu, jednej linii generalnej”1. Spośród przyjętych dokumentów na uwagę zasługuje
Rezolucja w sprawie realizacji Uchwały X Zjazdu PZPR. Rozważając jej treść, wypadnie
zwrócić uwagę na fakt, iż stanowiła ona próbę pogodzenia zgłaszanych w trakcie Konferencji postulatów reformatorskich i zachowawczych. Jednakże jej ogólny wydźwięk oznaczał uległość – wskutek zapewne rutyny oraz niechęci do przejawiania bardziej wyrazistych
opcji – tym ostatnim. Charakterystyczne było sytuowanie na tej samej płaszczyźnie uchwał
IX i X Zjazdu, gdy ustalenia tego ostatniego niosły regres. Ta manipulacja, właściwa
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Przemówienie W. Jaruzelskiego na zakoñczenie II Krajowej Konferencji Delegatów („Trybuna Ludu” z 6–7 maja 1989 r.).

latom osiemdziesiątym miała wykazać ciągłość między demokratyczną atmosferą i rozstrzygnięciami zjazdu z 1981 i 1986 roku W rezolucji odniesiono się pośrednio do ostatniego zjazdu, uznając potrzebę „dokonania zmian w Programie PZPR, uwzględniających
zachodzące przeobrażenia w systemie politycznym i gospodarczym oraz w życiu społecznym”, wskazując „również niezbędność opracowania propozycji zmian w Statucie PZPR,
zmierzających do unowocześnienia modelu partii”2.
Okres poprzedzający wybory nie skłaniał do poświęcania większej uwagi problemom
wewnętrznym, a w ślad za tym do poddania dogłębnej zmianie zasad i reguł określających mechanizmy życia partyjnego. Tym bardziej, że w owym czasie niejasno też rysowały
się potrzeby oraz kierunki ewentualnych przeobrażeń. Nie sprzyjało temu ideologiczno-polityczne zamieszanie spowodowane zwrotem wiodącym od „wprowadzenia stanu
wojennego” poprzez eliminowanie opozycji („Solidarności”) do sformułowania i urzeczywistnienia idei „okrągłego stołu”, oznaczającego otwarcie dla zwalczanego dotąd pluralizmu związkowego i politycznego.
Partia stawała przed najpoważniejszym w swoich dziejach wyzwaniem. Ukształtowana jako formacja uprzywilejowana w systemie politycznym nie była ona przygotowana
do sprostania wymogom konkurencji. Jej struktura organizacyjna, a przede wszystkim
formy działalności, charakteryzujące się wysokim poziomem instytucjonalizacji i zbiurokratyzowania – w tym fuzja strukturalno-organizacyjna z państwem – nie sprzyjały mobilizacji zarówno wewnętrznej, jak i na zewnątrz organizacji. Tym bardziej, że stopień
przekonania co do słuszności jej działań podlegał zawężeniu. Istota podejmowanych przez
nią przedsięwzięć – nie pomniejszając deklarowanej determinacji w urzeczywistnianiu
reform – sprowadzała się do modyfikacji status quo. To zaś sprawiało, że w partii dominowała defensywność.
Odmienne czynniki określały sytuację „Solidarności”. „Okrągły stół” był skutkiem
inicjatywy grupy rządzącej, to jednak rezultaty jego obrad służyły przede wszystkim
opozycji, osobliwie „Solidarności”, która osiągnęła założone cele: pluralizm związkowy
i polityczny. Jej zwycięstwo było niewątpliwe. Kwestią otwartą pozostawała sprawa jego
wyzyskania. To prawda, że potencjał organizacyjny związku – w porównaniu z okresem
początkowej świetności – został uszczuplony, a liczebność spadła3. Jego powrotowi do
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Konferencja przyjê³a ponadto nastêpuj¹ce dokumenty: Deklaracjê wyborcz¹ PZPR; Rezolucjê w sprawie ochrony œrodowiska przyrodniczego; Apel w 50. rocznicê napaœci
Niemiec hitlerowskich na Polskê i wybuchu II wojny œwiatowej; Rezolucjê: Polska
w œwiecie wspó³czesnym; Stanowisko w sprawie usuwania pozosta³oœci i konsekwencji stalinizmu w Polsce (II Krajowa Konferencja Delegatów PZPR, 4–5 maja 1989 r.
Podstawowe dokumenty i materia³y, Warszawa 1989).
Na konferencji prasowej 17 kwietnia 1989 r. J. Onyszkiewicz uchyli³ siê od odpowiedzi
na pytanie o liczebnoœæ zwi¹zku (Konferencja prasowa Janusza Onyszkiewicza. NSZZ
„Solidarnoœæ” rozpoczyna dzia³alnoœæ. „Trybuna Ludu” z 18 kwietnia 1989). „Szacujemy
liczbê cz³onków na 1,5 mln” – oceni³ ten¿e na konferencji 20 czerwca 1989 (Konferencja
prasowa „Solidarnoœci”. „Trybuna Ludu” z 21 czerwca 1989). 6 paŸdziernika 1989 r. „S”
osi¹gnê³a stan ok. 2,2 mln. cz³onków („Solidarnoœæ” – 2,2 mln cz³onków. „Gazeta Wyborcza” z 9 paŸdziernika 1989 r.) wobec ok. 10 mln jesieni¹ 1981 r.
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legalnego działania towarzyszył entuzjazm, połączony z oczekiwaniami na zmiany. By im
sprostać najbliższy czas zamierzał on poświęcić odtworzeniu swej struktury organizacyjnej
oraz składu osobowego. Jednakże reaktywowanie samej „Solidarności” charakteryzowało się mniejszą – w porównaniu z początkiem lat 80. – dynamiką. Czynnikiem określającym jej status i wpływy było zaangażowanie w kampanii wyborczej, powodujące
zepchnięcie „na drugi plan” spraw związku, jako organizacji tradunionistycznej4.
17 kwietnia 1989 r., w efekcie złożonego 13 kwietnia wniosku, Sąd Wojewódzki w Warszawie opierając się na znowelizowanej ustawie o związkach zawodowych wpisał do
rejestru związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, jako organizację o charakterze
ogólnokrajowym z siedzibą w Gdańsku5. 20 kwietnia został zarejestrowany NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” (przewodniczący Tymczasowej Krajowej Rady –
Józef Ślisz)6.
Ze sprzyjających warunków skorzystały także środowiska opiniotwórcze, kontestujące porządek realnosocjalistyczny, które od początku powstania „Solidarności” z nią sympatyzowały, wcześniej ponosząc tego organizacyjne konsekwencje. Z natury rzeczy

4

5

6
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Przeprowadzony z pocz¹tkiem lipca 1989 r. sonda¿ dostarczy³ materia³u, którego analiza
wskazywa³a na trudnoœci w odradzaniu organizacji zwi¹zkowej. Stan ten odzwierciedla³y
opinie odnotowane w ró¿nych województwach: „obecnie czêœæ ludzi zwraca deklaracje
cz³onkowskie (...) brak entuzjazmu, werwy, ludzi i œrodków” (Zamoœæ); w regionie
œl¹sko-d¹browskim wyst¹pi³ w porównaniu z 1981 r. spadek liczby komisji zak³adowych (z 1000 do 600) oraz cz³onków (z 80–85% do 10–30% za³óg), „brak euforii”; „z rokiem 80. w ogóle nie ma co porównywaæ (...) obecnie ludzie s¹ nieufni. Obserwuj¹ co
siê bêdzie dzia³o. Wol¹ poczekaæ” (P³ock); „Jest (...) jedna szósta tego co by³o” (Toruñ);
„tego w ogóle nie mo¿na porównaæ z rokiem 1981” (Gorzów Wlk.); „ludzie s¹ bardzo
zmêczeni, nie potrafi¹ siê odnaleŸæ w nowej sytuacji” (Jelenia Góra); „Ludzie uwa¿aj¹,
¿e zwi¹zek zawodowy mo¿e mniej za³atwiæ, ni¿ w 80. roku” (Gdañsk). Wyj¹tkow¹ aktywnoœæ odnotowano na Dolnym Œl¹sku, ale i tu wyst¹pi³o mniejsze ni¿ w przesz³oœci
zorganizowanie. (Dlaczego nie wstêpuj¹? „Solidarnoœæ” – stan na dziœ, „Gazeta Wyborcza”
z 5 i 7–9 lipca 1989 r. ). W trakcie spotkania przewodnicz¹cych KO „S” z ca³ej Polski
w Warszawie 12 czerwca 1989 r. „pad³y jednak te¿ pojedyncze g³osy za natychmiastowym rozwi¹zaniem komitetów, gdy¿ – zdaniem mówi¹cych – przeszkadzaj¹ one tylko
w tworzeniu siê „Solidarnoœci” w zak³adach pracy” (Przysz³oœæ komitetów, „Gazeta Wyborcza” z 13 czerwca 1989).
Nb. ju¿ 30 stycznia 1989 r. S¹d Najwy¿szy uzna³ zasadnoœæ rewizji z³o¿onej przez jeden
z komitetów za³o¿ycielskich organizacji zak³adowej „Solidarnoœci” wobec postanowienia S¹du Wojewódzkiego w Lublinie, który godzi³ siê na rejestracjê zwi¹zku pod
warunkiem wykreœlenia nazwy „Solidarnoœæ” (Uchwa³a S¹du Najwy¿szego. Ustawa
nie ogranicza nazwy zwi¹zku zawodowego, „Trybuna Ludu” z 31 stycznia 1989). Tym
samym zosta³a podwa¿ona interpretacja zawê¿aj¹ca przepisy ustawy.
Równie¿ i w tym przypadku unikano podawania liczby cz³onków, stwierdzaj¹c tym
razem – „na pewno jest nas o wiele wiêcej ni¿ w 1981 r.” (J. Œlisz, Zosta³em wywo³any do
tablicy, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 18 maja 1989). Poszerzaniu „solidarnoœciowych” wp³ywów s³u¿y³o tak¿e zarejestrowanie NSZZ Rzemios³a „Solidarnoœæ”; wniosek z³o¿ony w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie 19 czerwca, w dzieñ po zakoñczeniu
w Koszalinie zjazdu delegatów Zwi¹zku („Trybuna Ludu” z 19 i 21 czerwca 1989).

poszerzały i wzmacniały one społeczny potencjał opozycji. Wyrazem tego było udzielanie poparcia osobom spod znaku „S”, zabiegającym o mandaty poselskie. 12 czerwca
1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W trakcie walnego zjazdu (26–27 czerwca) dominowała tendencja do ukazywania
dramatyzmu przeszłości, entuzjazmu z „powrotu do normalności”; odnotowano przełamanie monopolu informacyjnego, opowiadając się za oddaniem „środków przekazu do
dyspozycji całego społeczeństwa”. Przywrócono do władz osoby sprzed stanu wojennego7. Euforia towarzyszyła zarejestrowaniu 14 czerwca Związku Polskich Artystów Plastyków, który z nazwy nawiązał do rozwiązanego 23 czerwca 1983 r. stowarzyszenia.
W podobnej atmosferze reaktywowano Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, starające się
odróżnić od „reżimowego” Związku Literatów Polskich. Zwłaszcza twórcy organizacji
literatów uwydatniali polityczny rodowód, wskazując na jej genezę, wykluczając członkostwo osób z „reżimowej” organizacji pisarskiej oraz deklarując otwarcie na pisarzy
opozycyjnych, mieszkających za granicą, a także wzywając do udzielenia poparcia kandydatom na posłów i senatorów zgłoszonych przez Komitet Obywatelski „Solidarność”8.
Członkowie Stowarzyszenia nie pozostali obojętni wobec wyborów, opowiadając się za
kandydatami „Solidarności”9.
Pewnego zaambarasowania przysparzała sprawa Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Jego wniosek o zarejestrowanie złożony w kwietniu 1989 r. wzbudził wątpliwości prawne,
stając się przedmiotem przewodu sądowego. Wywoływał je przede wszystkim zapis
statutu, sięgający studenckich protestów zakończonych 17 lutego 1981 r. jego zarejestrowaniem przez ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki10, który przewidywał
prawo do strajku. Był on sprzeczny z obowiązującym prawem o stowarzyszeniach, nadto

7
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9
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Stefan Bratkowski (prezes), Maciej I³owiecki i Jerzy Surdykowski oraz Dariusz Fikus
(sekretarz generalny). „Gazeta Wyborcza” z 13, 26, 27 i 28 czerwca 1989. Godzi siê wspomnieæ, i¿ powrót do legalnej dzia³alnoœci poprzedzi³o 8–9 stycznia 1989 r. spotkanie
poœwiêcone problemom komunikacji spo³ecznej, zorganizowane przez dziennikarzy
prasy katolickiej i nielegalnej skupionych wokó³ prezesa b. SDP – S. Bratkowskiego,
którego uczestnicy postanowili wyst¹piæ o zarejestrowanie w³asnego stowarzyszenia
dziennikarskiego (Spotkanie niezale¿nych dziennikarzy, „¯ycie Warszawy” z 10 stycznia
1989).
Wœród nich wymieniano Gustawa Herlinga-Grudziñskiego, Henryka Grynberga, Leszka Ko³akowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Stanis³awa Wygodzkiego. Jak ujmowa³ Jan
J. Szczepañski, by³y prezes ZLP, powo³anie stowarzyszenia by³o „wyrazem niezgody na
przynale¿noœæ do ZLP utworzonego po stanie wojennym. Zwi¹zku, który przyw³aszczy³ sobie nazwê i maj¹tek dawnej organizacji pisarskiej”. W statucie zawarto zapis, ¿e
cz³onkami stowarzyszenia nie mog¹ byæ osoby nale¿¹ce do innych organizacji pisarskich („Gazeta Wyborcza” z 30 maja i 15 czerwca 1989).
Do apelu wystosowanego na zjeŸdzie Stowarzyszenia do³¹czy³o dwustu pisarzy, w tym
„nestorzy” literatury polskiej Andrzej Kuœniewicz i Julian Stryjkowski („Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 1989.
„Czerwony chce ¿ebyœmy wyrzekli siê to¿samoœci, symbolu naszej niezale¿noœci, tradycji roku 1981” – oœwiadczy³ T. Ziemiñski, przew. Komisji Uczelnianej NZS UW
(Trzecia noga rozmawia z w³adz¹, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 11 lipca 1989).
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z ustawą o szkolnictwie wyższym oraz regulaminem studiów, na co zwrócił uwagę Sąd
Wojewódzki w Warszawie 26 kwietnia 1989 r. Uprzednio działacze podjęli próbę wywarcia nacisku poprzez demonstracje uliczne (20 kwietnia m.in. w Warszawie, Krakowie
i Lublinie)11. Wobec nieustępliwości sądu, 29 maja pod hasłem „Chcemy rejestracji, a nie
konfrontacji” rozpoczął się bezterminowy strajk w uczelniach Lublina, Gdańska, Katowic
i Warszawy12.
Dla „Solidarności” sprawa NZS była kłopotliwa. Uchwalenie prawa o stowarzyszeniach odbyło się z udziałem jej przedstawicieli. W tym przypadku nastąpiło zderzenie
deklarowanej przez nią zasady „państwa prawa” z sytuacją, w której organizacja nie kryjąca wrogości wobec wspólnego przeciwnika domagała się złamania prawa. Jawił się tu
poważny dylemat, którego niezgodne z oczekiwaniami zrewoltowanych studentów rozwiązanie mogło skutkować odwróceniem się znacznej części młodzieży od „Solidarności” lub
co najmniej bojkotem zbliżających się wyborów. Jedna i druga ewentualność niosła dla
niej zagrożenie, sprowadzające się do utraty cennego sojusznika w kampanii wyborczej.
Owe zagrożenie było tym bardziej realne, iż wśród NZS-owców żywe były urazy, wynikające z nieobecności ich przedstawicieli w negocjacjach „okrągłego stołu” oraz przekonanie, że „Solidarność” zaniedbała sprawę legalizacji związku studentów. Wątpliwości
drążące organizację studencką oddawała „długa i zacięta dyskusja” w czasie pierwszej
tury Nadzwyczajnego Zjazdu (Wrocław, 22 kwietnia), której rezultatem był apel o udzielenie organizacyjno-technicznego poparcia kandydatom opozycji. „Czy tego chcemy, czy
nie – przekonywano – wyborcza porażka, byłaby przegraną całej opozycji”13.
Nasycone antykomunistyczną oraz antyradziecką retoryką wystąpienia14 pogłębiały
niezręczność, jaka stała się udziałem „Solidarności”. Jej wysiłki zmierzające do skłonienia
studentów do ustępliwości były traktowane jako zdrada ich interesów. To odczucie ulegało pogłębieniu przez brak zadawalających efektów w toku rozmów podejmowanych
z przedstawicielami różnych agend rządowych. Obawa przed utratą „antykomunistycz11

12

13

14
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Nie by³y one pierwszymi w tym roku. 17 w Warszawie oraz 19 stycznia w kilku miastach Polski odby³y siê demonstracje studentów (NZS i KPN) domagaj¹cych siê zalegalizowania zwi¹zku oraz zmiany ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Nielegalna demonstracja na Uniwersytecie Warszawskim „Trybuna Ludu” z 18 stycznia 1989; Studenckie
demonstracje zwolenników NZS. „Trybuna Ludu” z 20 stycznia 1989.
„¯ycie Warszawy” z 19 kwietnia; „Trybuna Ludu” z 21, 27 kwietnia; „Gazeta Wyborcza”
z 30 maja 1989.
W artykule nosz¹cym znamienny tytu³ „NZS – ¿ale na bok” P. Skwieciñski pisa³: „Wiêkszoœæ dzia³aczy zaanga¿owanych w akcjê wyborcz¹ przyst¹pi³a do pracy bez zbytniego
entuzjazmu, raczej z obowi¹zku. Powszechnie spotyka siê opiniê, ¿e teraz trzeba po³o¿yæ kreskê na zasz³oœciach, bo wa¿na jest jednoœæ dzia³ania. Na ¿ale i pretensje przyjdzie
czas po wyborach” („Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1989).
Do zamieszek i staræ z MO dosz³o w Krakowie 16,17 i 18 maja 1989. Przewa¿a³o has³o
„Sowieci do domu”, zaœ próby mediacji pomiêdzy „zrewoltowan¹ m³odzie¿¹” a w³adzami
podjête przez Komitet Obywatelski „S” zakoñczy³y siê fiaskiem (Zajœcia w Krakowie, „Gazeta Wyborcza” z 19–21 maja 1989). Podobny wydŸwiêk mia³y wyst¹pienia 21–22 czerwca
1989 r. w Krakowie, Wroc³awiu, Katowicach, Gdañsku, Poznaniu i Opolu (Zadymy, „Gazeta
Wyborcza” z 23–24 czerwca 1989).

nego” sojusznika w walce wyborczej, skłoniła „Solidarność” do porzucenia neutralności
i wyrażenia protestu wobec odmowy rejestracji NZS przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Uczynili to jej przedstawiciele w Komisji Porozumiewawczej nadzorującej realizację
ustaleń „okrągłego stołu”. 24 maja oświadczenie ogłosił Lech Wałęsa, uznając werdykt
sądu za „naruszenie decyzji Okrągłego Stołu”. Zapewnił on „z całą mocą, że „Solidarność”
nie odstąpi od sprawy legalizacji NZS-u”15.
W nowych warunkach politycznych, będących skutkiem zwycięstwa wyborczego,
„Solidarność”, płacąc rachunek za poparcie w wyborach, nie wahała się przed manipulacją. Jej Komisja Krajowa 17 czerwca nie dopatrzyła się już sprzeczności statutu NSZ
z ustawą o stowarzyszeniach, widząc w odmowie rejestracji wyraz dążeń do tworzenia
„niepotrzebnych i niebezpiecznych napięć w środowisku akademickim” – podważających – „społeczną wiarygodność ustaleń Okrągłego Stołu”16. W sprawę zaangażował się
prezydent Wojciech Jaruzelski. 10 sierpnia poinformował przedstawicieli studentów o zamiarze zwrócenia się do naczelnych organów państwowych celem stworzenia warunków prawnych dla uregulowania sprawy rejestracji. Sąd Najwyższy w czasie rozprawy
8 września nadal nie znalazł przesłanek dla przychylnego werdyktu, wskazując na konieczność dokonania zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Natomiast wyraźnie wzrastała skuteczność presji politycznej, czego wyrazem było oświadczenie ministra edukacji
narodowej Henryka Samsonowicza, stwierdzającego 21 września: „NZS musi zostać
zarejestrowany, jest to organizacja o takim zasięgu, że praca bez niej na uczelni jest niemożliwa”17.
Kilkumiesięczny spór ostatecznie zakończył Sąd Najwyższy, uznając za możliwą rejestrację NZS, jakkolwiek nie dopatrzył się w obowiązującym prawie (o stowarzyszeniach,
ustawa o szkolnictwie wyższym) przyzwolenia na podjęcie przezeń strajku. Wywiódł je
z tradycji ruchu studenckiego, ze statutu z 1981 r., a także z preambuły prawa o stowarzyszeniach nawiązującej do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które dopuszczały prawo do strajku.
Stanowisko sądu poprzedziła opinia ministra edukacji narodowej z 22 sierpnia oraz wykładnia przepisów prawa o stowarzyszeniach dokonana przez Prokuratora Generalnego 31 sierpnia 1989 roku18.
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Wa³êsa o NZS, „Gazeta Wyborcza” z 26–28 maja 1989. Lech Kaczyñski, cz³onek prezydium KK „S” oœwiadczy³: „chocia¿ „Solidarnoœæ” ma odmienne zdanie wobec strajków
NZS, musimy uwzglêdniaæ ¿yczenia studentów. „Solidarnoœæ” obiecuje popieraæ ¿¹dania
legalizacji NZS w takim kszta³cie, w jakim chce m³odzie¿”. Konferencja prasowa w Gdañsku, „Gazeta Wyborcza” z 2–4 czerwca 1989.
Uchwa³y KK „S”, „Gazeta Wyborcza” z 19 czerwca 1989.
Minister siê zgodzi³, „Gazeta Wyborcza” z 21 wrzeœnia 1989.
Postanowienia S¹du Najwy¿szego. NZS – ju¿ legalny, „Trybuna Ludu” z 23–24 wrzeœnia 1989;
NZS gór¹, „Gazeta Wyborcza” z 25 wrzeœnia 1989. Ustawa o szkolnictwie wy¿szym uchwalona 12 wrzeœnia 1990 r. dopuœci³a strajk organizowany przez samorz¹d studencki lub
stowarzyszenie o zasiêgu ogólnokrajowym, „je¿eli wczeœniejsze negocjacje z rektorem
uczelni lub inne ni¿ strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadzi³y do rozwi¹zania
konfliktu” (art. 160. p. 3; Dz. U. nr 65 z 27 wrzeœnia 1990, poz. 385).
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Przypadek Niezależnego Związku Studentów sygnalizował istnienie organizacji, która
tkwiąc w poetyce starć z początku lat osiemdziesiątych starała się powrócić do drastycznych form ekspresji, nie w pełni przystających do demokratycznych mechanizmów rozwiązywania konfliktów. Sprawą otwartą pozostawało, czy obyczaj łamania prawa w imię
„słuszności dziejowej” zostanie przeniesiony w nowe warunki ustrojowo-polityczne19.
Zawierało się w tym także przesłanie co do kształtu kultury politycznej. Władza państwowa oraz sądownicza wykazały uległość. Dla zachowania spokoju społecznego – instrumentalnie posłużyły się prawem.
„Solidarność”, więcej – sięgnęła po interpretację, która zawierała manipulację nie przyczyniającą się do budowania respektu dla państwa prawa. Sprawa studentów okazała się
dla związku kłopotliwa, przerastając jej możliwości wpływania na zachowania młodzieży.
Dopełnieniem sprawy były nie zanikające starcia na ulicach Krakowa czy Gdańska, niejednokrotnie o wydźwięku antyradzieckim, wobec których bezradne pozostawały regionalne kierownictwa „Solidarności”. Jej przewodniczący uznał za konieczne stwierdzić, że
„Polska nie należy tylko do tych paru krzykaczy, ale do nas wszystkich”, mając na myśli
nie zanikające protesty niezadowolonej, zniecierpliwionej i na swój sposób ogarniętej frustracją młodzieży20. Owoce „Sierpnia” okazały się niedostępne na miarę jej oczekiwań
i znanych doświadczeń21.
Przed „Solidarnością” pojawiały się nowe problemy, których rozwiązanie nastręczało niemałe trudności. W zmienionych warunkach, kiedy pozostawała ona stroną zawartego kontraktu, przyszło jej kreować się na formację konstruktywną, odrzucającą
radykalizm i wykazującą troskę, by życie polityczne i ekonomiczne nie podlegało ekstremizmom wiodącym ku destrukcji. To przesłanie można odnaleźć w wystąpieniu Lecha
Wałęsy, który zapewniał na wiecu 13 kwietnia w Gdańsku: „będziemy walczyć, ale
maksymalnie oszczędzać tkankę ekonomiczną kraju”. Te intencje odzwierciedlało stanowisko Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarności” z 13 maja, która wyrażając zrozumienie dla determinacji tych, którzy zostali dotknięci postępującym ubożeniem
i upominają się o poprawę warunków pracy i płacy, jednocześnie wzywała do powściągania wystąpień rewindykacyjnych. „Jednak nie da się tego (uzyskać poprawy – uwaga
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Na to pytanie twierdz¹co odpowiedzia³ dzia³acz NZS Mariusz Kamiñski, nie zaprzeczaj¹c tezie, ¿e NZS „lubi nie za³atwione sprawy” oraz konsoliduje siê „w walce”, nie
od¿egnuje siê od organizowania „zadym” (w tym bojkotu) o ile s³u¿¹ uzasadnionej sprawie, stanowi¹c ponadto formê pozwalaj¹c¹ „ukierunkowaæ nastroje panuj¹ce na uczelniach”
(M. Kamiñski, Chcemy rozmawiaæ, nie strzelaæ, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 18 paŸdziernika 1989).
Konferencja prasowa Lecha Wa³êsy, „Trybuna Ludu” z 14 kwietnia 1989.
Publicysta pisa³: „Nie jestem ich rówieœnikiem (...) Doskonale zdajê sobie sprawê z niebezpieczeñstw, jakie ich dzia³alnoœæ mo¿e nam zgotowaæ. Ale, myœlê, moje podejœcie do
tego by³oby inne, gdybym mia³ tyle lat, co oni. Nie jest wykluczone, ¿e by³bym teraz
wœród nich. Tego nie wiem (...) T³umaczenie im dziœ, ¿e czyni¹ Ÿle, u¿ywaj¹c kamieni
zamiast argumentów, jest ja³owe. Ulica nie jest dobrym forum do przerzucania siê argumentami. I do tego przez lata przyzwyczai³a ich [i nas] w³adza. A innego forum im nie
dano” (A. Pawlak, Pytanie, „Gazeta Wyborcza” z 12 lipca 1989).

KBJ) zrobić z dnia na dzień, a stosowanie w tych sprawach przez poszczególne grupy
pracownicze nacisku strajkowego pogarsza tylko sytuację. Wzmaga napięcia polityczne,
prowadzi do zwiększenia inflacji, obniżenia wartości pieniądza (...) W tej chwili chaos gospodarczy oznaczałby otwarcie drogi do chaosu politycznego”22. Ze świadomości zagrożeń wynikających z wysuwania nadmiernych żądań oraz wspierających je działań rodziła
się myśl o konieczności „nauczenia się” przez związek „nowych sposobów działania –
na miarę roku 1989”23.
Filozofię „okrągłego stołu” kwestionowali działacze Grupy Roboczej Komisji Krajowej, którzy w przeszłości nie raz zarzucali Wałęsie podważanie statutu oraz ograniczanie
demokracji w związku. Marian Jurczyk (Szczecin), Seweryn Jaworski (Warszawa), Kazimierz Świtoń (Katowice), Władysław Siła-Nowicki (Warszawa), Andrzej Słowik, Jerzy Kropiwnicki (Łódź), Andrzej Gwiazda (Gdańsk) zarzucali zdradę ideałów „Solidarności”
przez uczestników obrad „okrągłego stołu”, odejście od korzeni związku, kunktatorstwo
wobec władz państwowych. Zbierając się w Szczecinie 10–12 czerwca 1989 r., odrzucili
postulat radykalnego zerwania z Wałęsą, ale zaakceptowali uchwałę sygnatariuszy Porozumienia na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S” (Łódź, 20 maja 1989 r.),
w którym stwierdzano: „Oczekiwana legalizacja Związku nastąpiła w formie budzącej
niepokój i będącej zaprzeczeniem zasadniczych ideałów „Solidarności” (...) Związek zarejestrowany 1989 r. jest pod względem prawnym nową organizacją w zasadniczy sposób
odmienną od powstałej w dniach sierpnia 1980 r.” Przyjęto wiec stanowisko o nienaruszalności statutu z 1981 r., podważając ponowne zarejestrowani związku, uznając to za
bezzasadne i zbyteczne (sprzeciwiali się w szczególności aneksowi przewidującemu m.in.
zawieszenie prawa do strajku). Domagali się przeprowadzenia dyskusji nad stanem związku
oraz wyborów, które wyłonią władze, mające w pełni demokratyczną legitymację do
kierowania organizacją24.
Próbę nawiązania do okresu 1980–1981, co obiektywnie – wobec kolizji w podejściu
do korzeni legitymizujących – wiodło do zerwania z istniejącą strukturą „solidarnościową”, podjął NSZZ „Solidarność” ‘80, utworzony przez działaczy „antywałęsowskich”.
Kierowali nim członkowie Komisji Krajowej „S” z 1981 r.: Marian Jurczyk, Stanisław
Kocjan (obaj ze Szczecina) oraz Seweryn Jaworski. Ich wniosek o zarejestrowanie nowego związku nie został pozytywnie rozpatrzony. 7 czerwca Sąd Wojewódzki w Warszawie odroczył rozprawę rejestracyjną, wskazując na sprzeczność statutu (z 1980 r.)
w kwestii strajku z ustawą o związkach zawodowych z 1982 r. Dodatkowym czynnikiem oddziaływującym na decyzję sądu okazało się stanowisko NSZZ „Solidarność”,
który zastrzegł sobie znak „S” (decyzja Komisji Krajowej z 7 czerwca). Występując jako
strona, w rzeczywistości blokował on zarejestrowanie „konkurencyjnego” związku, co
było o tyle zrozumiałe, że autorzy wniosku rejestracyjnego kreowali „S” ‘80 na jedyną
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Stanowisko w³adz „Solidarnoœci”. Chaos gospodarczy to chaos polityczny, „Gazeta Wyborcza”
z 15 maja 1989. W stanowisku pomieszczono ponadto sprzeciw wobec dzia³añ Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych „prowokuj¹cego strajki”.
M. Boni, Ma³a polemika, „Gazeta Wyborcza” z 16 maja 1989.
Zwi¹zkowa alternatywa, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989.
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spadkobierczynię „sierpniowego” etosu, uzasadniając swoje roszczenia zarzutami o łamanie statutu i „zdradę”. Sprzeciw okazał się skuteczny, wpływając także na stanowisko
wymiaru sprawiedliwości; związek został zarejestrowany 12 września 1991 roku25.

2. Konfrontacja programów
Najogólniej „Solidarność” zdołała przezwyciężyć przejawy kontestacji wewnątrz organizacji, co pozwalało skoncentrować wszelkie przedsięwzięcia na wyborach. Dwa miesiące dzielące je od obrad „okrągłego stołu” wydawały się okresem krótkim, rodzącym
domniemanie, że będzie sprzyjać stronie koalicyjno-rządowej. Komitet Obywatelski „Solidarność” przyjął 23 kwietnia 1989 r. program wyborczy, zawierający zapis zamierzonych przedsięwzięć. We wstępie zatytułowanym „Dlaczego idziemy głosować?”
uwydatniano niedemokratyczny charakter systemu rządów, który nie zamierzano „uwiarygodniać”. Przeciwnie wykorzystując „także metody parlamentarne”, dążono do jego
zmiany „na drodze ewolucyjnych przemian”. Wprawdzie wybrani „niezależni przedstawiciele” nie będą w stanie powołać rządu ani wybrać prezydenta „po naszej myśli”, jednak będą kontrolować rząd oraz „prawomocnie i głośno wyrażać wolę społeczeństwa
polskiego i mobilizować opinię publiczną”.
Do czego będziemy dążyć? – oto pytanie, na które udzielano odpowiedzi w działach
programu: Prawa obywatelskie; Gospodarka; Warunki życia społeczeństwa. Postulowano, by przebudowa państwa została oparta na nowej konstytucji, odpowiadającej demokratycznym tradycjom Polaków, gwarantującej suwerenność narodu i „społecznie
akceptowane metody sprawowania władzy”, wykluczającej uprzywilejowanie jakiejkolwiek partii politycznej poprzez przyznanie jej „roli przewodniej czy kierowniczej”. Wobec
jednorazowości najbliższej elekcji, zapowiadano że następne wybory „muszą być w pełni
demokratyczne, bez żadnych ograniczeń czy przywilejów”. W odtworzeniu „autentycznego samorządu miast i gmin” dostrzeżono „ważny krok ku demokracji”. Uznano, iż
winien on być „wyłącznym gospodarzem swego terenu, całkowicie oddzielonym od administracji państwowej”, zaś rady wyłaniane w „wyborach wolnych i demokratycznych”.
Opowiadając się za wolnością stowarzyszenia, tworzenia i działania partii politycznych,
rozszerzaniem wolności związkowych, zapewniano chronić i wyrażać dążenia środowisk
organizowanych przez NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i NZS. Dwa podrozdziały poświęcono prawu. Wskazywano na konieczność ochrony wolności i praw obywatela przez polskie ustawodawstwo, które winno odpowiadać
wymaganiom międzynarodowym. Zapowiadano zabiegi na rzecz zmniejszenia represyjności prawa karnego. Sądy niezależne, bezstronne i sprawiedliwe, prokuratura podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości, likwidacja kolegiów do spraw wykroczeń,
prawo pozbawienia wolności wyłącznie „w rękach sądu”, odpolitycznienie Milicji Oby25
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„S” ‘80 poczeka, „Gazeta Wyborcza” z 8 czerwca 1989. 9 sierpnia 1990 r. s¹d odmówi³
rejestracji, poniewa¿ „przedstawiciele zwi¹zku sprzeciwili siê zawieszeniu statutowego prawa do strajku”, jakkolwiek w tym samym czasie strajki, blokady dróg – nie wywo³uj¹ce reakcji organów represji i wymiaru sprawiedliwoœci – by³y zjawiskiem powszechnym („Trybuna” z 24 paŸdziernika 1997).

watelskiej służącej „ochronie życia, wolności i mienia obywateli” – oto postulaty w obszarze prawa i jego stosowania.
W podrozdziale Kultura i informacja wyrażono pogląd, iż „pełny dostęp do wszechstronnej informacji, do publicznego wyrażania swych poglądów jest prawem każdego
obywatela”, czemu miała służyć m.in. likwidacja cenzury, zniesienie monopolu państwa
na emisję radiowo-telewizyjną. W kwestii służby wojskowej zapowiadano: skrócenie,
możliwość odbywania służby zastępczej, zapewnienie żołnierzom gwarancji podstawowych praw człowieka, „w tym wolności sumienia i praktyk religijnych”, likwidację
przysposobienia wojskowego w szkołach. Program dotykał nader drażliwej dla PZPR
kwestii – awansu, a ściślej „nomenklatury”, która – wedle programu – winna być zniesiona. Domagano się równego dostępu do „zajmowania stanowisk kierowniczych, a także udziału w życiu publicznym”.
W dziale II. Gospodarka wśród najpilniejszych zadań wymieniano usamodzielnienie
przedsiębiorstw, wyeliminowanie ingerencji rządu w ich pracę, podjęcie doraźnych kroków służących poprawie funkcjonowania służb publicznych, zdrowia i oświaty – poprzez oszczędności w wydatkach na wojsko i resort spraw wewnętrznych, w aparacie
zarządzania, zmniejszenie zobowiązań międzynarodowych. Jednocześnie domagano się
zbadania przez „niezależną od rządu komisję” decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Uznano,
że podstawą „nowego ładu gospodarczego będą rynek i działające w warunkach rynkowych samodzielne przedsiębiorstwa”, których kierownicy byliby powoływani „w drodze
konkursów”. Domagano się „faktycznego równouprawnienia wszystkich sektorów”.
Sprzeciwiano się „wyłączeniu sektorów gospodarczych spod działania ogólnych zasad
reformy i praw rynkowych”, oczekując że udział kompleksu surowcowo-energetycznego oraz przemysłu ciężkiego w gospodarce ulegnie zmniejszeniu.
Postulowano zmianę stosunków własnościowych w kierunku „prywatyzacji i rzeczywistego uspołecznienia”, uszczuplenia majątku państwowego. Orzekano: „państwo nie
powinno bezpośrednio prowadzić działalności gospodarczej”, proces „uwłaszczenia i prywatyzacji mienia państwowego musi być prowadzony według jasnych i sprawiedliwych
zasad bez przywilejów, aby nie sprowadziło się do uwłaszczenia nomenklatury”. Domagano się, by samorządy pracownicze miały „wpływ na strategiczne decyzje przedsiębiorstwa” ponosząc odpowiedzialność za jego wyniki”. W programie wyeksponowano sprawę
rolnictwa, domagając się, by „cała zreformowana gospodarka narodowa działała na rzecz
rolnictwa i wsi”. Oczekiwano: „polityka gospodarcza i proces realizacji reform muszą
być poddane skutecznej kontroli społecznej”. Popierano politykę pełnego zatrudnienia,
wyrażano jednakże sprzeciw wobec „pracy zbędnej i pozornej”. Pośrednio odniesiono się
do bezrobocia – wypłacanie „świadczeń socjalnych dla ludzi przejściowo pozbawionych
możliwości pracy, opłacanie kosztów nauki nowego zawodu w przypadku likwidacji nierentownych przedsiębiorstw, sprawna pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia”.
Dział III. Warunki ¿ycia spo³eczeñstwa rozpoczynał postulat godziwych zarobków, zapewniających „utrzymanie” rodziny. Emerytury i renty miały osiągnąć „godziwy” poziom – w wyniku oszczędności na wydatkach wojskowych i na MSW. Domagano się
także poprawy bezpieczeństwa pracy, wskazując, że odpowiedzialność zakładów pracy
za wypadki winna przyjąć charakter cywilnoprawny. W zakresie polityki mieszkaniowej
zapowiadano zmianę, by spowodować zasadniczy przełom. Mieściło się w tym „złama243

nie” monopolu przedsiębiorstw państwowych, „urynkowienie” gospodarki mieszkaniowej,
„tak aby mieszkania były powszechnie dostępne, wyzwolić i popierać inicjatywy indywidualne, spółdzielcze i prywatne”. Żądano „radykalnej” poprawy sytuacji na obszarach
zagrożonych ekologicznie, zwiększenia skuteczności polityki w zakresie ochrony środowiska. Wydobywano rangę kontroli społecznej, domagając się wspierania i szanowania
przez państwo ruchów ekologicznych; sprzeciwiano się programowi energetyki jądrowej
„w jego obecnej postaci”. Opowiadano się za zmianami w służbie zdrowia: „godziwe”
zarobki, dostępność, leków, zabiegów i opieki, nie wykorzystywanie składek na ZUS dla
wspierania budżetu państwa, przywrócenie samorządności lekarskiej.
Szkoły i uczelnie „mają być miejscem nauki i wychowania, a nie frontem ideologicznym” – oświadczano – przeciwstawiając się „propagandzie ateistycznej i światopoglądowej selekcji nauczycieli, uczniów i studentów”. Domagano się przewrócenia „pełnej
autonomii wyższych uczelni” oraz stworzenia możliwości powoływania szkół niepaństwowych („wyznaniowych i innych”), opowiadano się za tym, by szkoły miały prawo
do eksperymentów pedagogicznych, zaś młodzież do zrzeszania się wg „swych potrzeb
i preferencji”. Autorzy wyodrębnili sprawę młodzieży, upatrując jeden „z najgroźniejszych
przejawów polskiego kryzysu” w poczuciu „braku szans i perspektyw życiowych”. Jednakże nie sformułowali koncepcji na miarę diagnozy, uznając, że „realizacja całego naszego
programu ma przeciwdziałać temu zjawisku”.
W programie zapowiadano zmniejszenie uciążliwości życia kobiet (handel, usługi, lepsza ich organizacja), uważając, że „godziwy” wypoczynek rodzin i dzieci „musi znów
stać się powszechnie dostępny – w formach odpowiadających przemianom ekonomicznym i społecznym”. Wyrażano przekonanie, że „reforma uruchomi różne inicjatywy, a rozwijające się stowarzyszenia i organizacje samorządowe wskażą drogi konkretnych działań”.
Dokument kończyło zapewnienie, iż nie należy go „czytać jako programu obietnic. Jest to
kierunek działania. Musi on być realizowany wspólnie przez społeczeństwo i jego przedstawicieli w parlamencie. Nie jest to program zamknięty. Będziemy go wspólnie ulepszać
i uzupełniać podczas kadencji nowego Sejmu i nowego Senatu”26.
Analiza opublikowanego przez „Solidarność” programu skłania do sformułowania
wniosku, iż zawierał on zapis postulatów nie tworzących harmonijnej ani komplementarnej całości. Podział dokumentu na działy każe doszukiwać się próby ich uporządkowania
i usystematyzowania. Autorzy starali się pomieścić w dokumencie postulaty o różnym
stopniu ogólności, wszelako sytuując na równym poziomie kwestie o niejednakowym
stopniu ważności. Wydobywając katastrofalny stan spraw politycznych i społeczno-gospodarczych, za który odpowiedzialnością obciążano ancien régime, program charakteryzował się generalnie ubóstwem koncepcji modernizacyjnej – zwłaszcza w sferze

26

244

Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ”. Program wyborczy, „Gazeta Wyborcza” z 10 maja 1989.
Zw³oka miêdzy przyjêciem (23 kwietnia) programu a jego opublikowaniem w „Gazecie Wyborczej” wynika³a z faktu, i¿ pierwszy jej numer ukaza³ siê 8 maja 1989. 25 kwietnia obszerne omówienie programu, pomijaj¹ce wszak¿e najdrastyczniejsze jego sformu³owania, opublikowa³a „Trybuna Ludu” (Opublikowano program wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”).

gospodarczej27 – w niewielkiej mierze wykraczając poza projekty (zamierzenia) strony
przeciwnej28. Wypadnie w tym miejscu przywołać program uchwalony przez I Zjazd
NSZZ „Solidarność” w październiku 1981 r., który kondensował formułowane przez
związek koncepcje i charakteryzował się dojrzałością, konsekwencją i determinacją. Czerpał
on z „wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodowej oraz robotniczej demokratycznej tradycji świata pracy”. Związek kreował się w owym czasie na ruch
„moralnego odrodzenia narodu”. Jawił się jako organizacja eklektyczna pod względem
filozoficznym, ideowym i politycznym. Jednakże ówczesny program charakteryzował
się starannością oraz troską o wyartykułowanie istotnych problemów.
Natomiast program wyborczy z 1989 r. znamionował niedostatek myśli przewodniej,
porządkującej, która odzwierciedlałaby zamysł długofalowy; wręcz można mówić o niedopracowaniu koncepcyjnym. Zapewne było to skutkiem krótkiego czasu, jaki dzielił
moment ogłoszenia programu od zakończenia obrad „okrągłego stołu”, kiedy nie stawało dość czasu, by stworzyć dokument dojrzały. Program nie dawał wyraźnych odpowiedzi
zarówno w płaszczyźnie filozoficzno-ideowej, jak i społeczno-gospodarczej i politycznej.
Niewiele też, co wydaje się zrozumiałe, można byłoby wyprowadzić zeń wniosków co do
przyszłych drastycznych rozwiązań w sferze społeczno-gospodarczej, które co najwyżej
zostały zasygnalizowane w zawoalowanej formie (upadłość przedsiębiorstw, „ludzie częściowo pozbawieni pracy” na określenie zjawiska bezrobocia). Zabrakło też wyrazistej
orientacji ideowo-politycznej, w tym wyrazistego określenia stosunku do katolicyzmu
i kościoła29.
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W tej kwestii „Solidarnoœæ” nie zdo³a³a uczyniæ postêpu w okresie paru miesiêcy, wszak
na to nie stawa³o czasu. „W efekcie do Okr¹g³ego Sto³u nasi ekonomiœci zasiedli bez
programu, w ostatniej chwili pichc¹c na kolanie jakieœ postulaty” – pisa³ Stefan Bratkowski, Program gospodarczy opozycji. Pichc¹c na kolanach, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia 1989.
„Nasze elity nie zda³y egzaminu ju¿ na pocz¹tku. Niepodleg³oœæ je zaskoczy³a. Ludzie
nastawieni na d³ugoletnie zwalczanie komunizmu, nagle stanêli przed pytaniem, jak ma
wygl¹daæ wolna Polska, i okaza³o siê, ¿e nie maj¹ ¿adnej koncepcji. Pamiêtam wielkie
k³ótnie z ówczesnymi liderami opozycji” – powiada J. Giedroyc, Nie b¹dŸmy prowincjonalni, Wywiad dla „Tygodnika Solidarnoœæ” nr 26 z 26 czerwca 1998.
Po czêœci wynika³o to z postawy niektórych dzia³aczy „Solidarnoœci”, którzy przed
wyborami, a tak¿e przed powo³aniem jej pierwszego rz¹du pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego, nie wahali siê akcentowaæ, ¿e nie jest ona ruchem wyznaniowym, jakkolwiek otwartym na wartoœci chrzeœcijañskie, inspiruj¹cym (a nie odwrotnie –
uwaga KBJ) wszak¿e koœció³ do dzia³ania. „Solidarnoœæ” – pisa³ Andrzej Wielowieyski –
„nigdy nie by³a ruchem wyznaniowym, choæ jest ruchem g³êboko chrzeœcijañskim.
Nale¿¹ do niej ludzie ró¿nych œwiatopogl¹dów, lecz ³¹czy ich to co najwa¿niejsze i najbardziej chrzeœcijañskie wœród wartoœci cz³owieka: solidarnoœæ”. Dalej autor powiada,
¿e Encyklika Jana Paw³a II O pracy ludzkiej z 1981 r. „i n s p i ro w a n a b y ³ a (wyró¿. K. B. J.)
doœwiadczeniem powstaj¹cej wówczas „Solidarnoœci” (A. Wielowieyski, „Solidarnoœæ”
i katolicka nauka spo³eczna, „Gazeta Wyborcza” z 7 czerwca 1989).
O koniecznoœci zachowania dystansu miêdzy zwi¹zkiem a koœcio³em wypowiada³ siê
tak¿e Piotr Amsterdamski, który nawi¹zuj¹c do wezwania skierowanego do uczestników
jednego z zebrañ „Solidarnoœci”, by rozpocz¹æ je modlitw¹, i odnotowuj¹c zdziwienie,
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Nietrudno w programie dostrzec dążenie do unikania konfliktów. Kwestią otwartą
pozostaje, czy był to rezultat świadomego zamysłu czy też efekt ubóstwa koncepcyjnego? Wydaje się, iż hasłowość zawartych w programie wyborczym postulatów, unikanie
kwestii drażliwych, przy równoczesnym dążeniu do odzwierciedlenia potrzeb i oczekiwań wszystkich niemal grup społecznych każe stwierdzić wystąpienie motywacji pragmatycznej, uwzględniającej wymogi walki wyborczej30.
Nie wyklucza to i drugiej ewentualności. Poczucie tryumfu z sukcesu osiągniętego
przy „okrągłym stole” nie skłaniało do podjęcia poważniejszego wysiłku intelektualnego,
tym bardziej, że w kampanii wyborczej program nie był elementem najważniejszym. „Solidarność” wraz z wspieranymi przez nią kandydatami miała otwierać drogę pozytywnej
zmiany, kiedy „po raz pierwszy” w instytucji przedstawicielskiej „rozlegać się będzie głos
prawdy”31. Przychylny „polskiej rewolucji” obserwator zagraniczny, zwracając uwagę na
źródła przemienności ekip (tęsknota za zmianą – przykładem Wielka Brytania) i zapowiadając zwycięstwo „Solidarności”, nie pisał o jej programie jako przesłance zwycięstwa,
lecz o ukształtowanym dotąd wizerunku opozycji: „symbol, tradycja, ruch „Solidarności”.
Jest Lech Wałęsa. Jest zbiór podstawowych wartości i zasad politycznych, które przemawiają po prostu do zdrowego rozsądku każdego kto ma dwoje oczu i uszu i żyje
w Europie pod koniec XX w.”32
Słabości programu wyborczego „Solidarności” nie oznaczały, iżby strona koalicyjno-rządowa oferowała atrakcyjniejszy. Dotyczy to Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
która przyjęła deklarację wyborczą w trakcie II Krajowej Konferencji Delegatów, 4–5
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¿e w organizacji mo¿e znajdowaæ siê osoba niewierz¹ca, pisa³: „Ka¿dy pracownik powinien móc uczestniczyæ w zwi¹zku zawodowym, przeto nie nale¿y nadawaæ zwi¹zkowi
charakteru religijnego, ograniczaj¹cego jego sk³ad. Ograniczenia takie mog¹ byæ jawne
i zapisane w statucie b¹dŸ, co groŸniejsze, mog¹ wynikaæ z zachowania siê cz³onków
organizacji. Nie ka¿dy musi mieæ potrzebê rozpoczynania zebrania od pacierza. Niebezpieczeñstwo ograniczenia praw mniejszoœci jest szczególnie groŸne w Polsce, gdzie
katolicyzm ma pozycje dominuj¹c¹, a ruch „Solidarnoœæ” próbuje obj¹æ wszystkie emancypacyjne d¹¿enia spo³eczeñstwa polskiego. Gdy siê o tym zapomina, to zamiast o spo³eczeñstwie mówi siê o narodzie, wykluczaj¹c machinalnie narodowe mniejszoœci, a narodowoœæ uto¿samia siê z religi¹”. Idzie o to, by ka¿dy – przywo³ywa³ autor list L. Wa³êsy
w sprawie mniejszoœci narodowych i wyznaniowych (Lech Wa³êsa do wyborców. W sprawie
mniejszoœci, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989) – „czu³ siê w zwi¹zku pe³noprawnym
cz³onkiem, a imiê Pañskie przestanie byæ u¿ywane jako przecinek w solidarnoœciowym jêzyku. Myœlê, ¿e i On by³by z tego zadowolony” (P. Amsterdamski, List do redakcji.
Panu Bogu œwieczkê, diab³u ogarek, „Gazeta Wyborcza” z 19 czerwca 1989).
Program zawiera³ „bardzo ogóln¹ wizjê po¿¹danego ekonomicznego (siêgaj¹cego okresu 1980–81 – uwaga KBJ), demokratycznego ³adu gospodarki rynkowej (która) wystarczy³a na u¿ytek kampanii wyborczej do Sejmu, ale to nie ¿aden program gospodarczy
Zwi¹zku przes¹dzi³ o przegranej komunistów” (J. Jankowiak, „Solidarnoœæ” a program gospodarczy opozycji. Wielkie materii pomieszanie, „Gazeta Wyborcza” z 21 sierpnia 1989.
B. Geremek, Akt nadziei, „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1989.
T. G. Ash, Niewiarygodna, cudowna sprawa, „Gazeta Wyborcza” z 26–28 maja 1989. Ash uzna³
ponadto, ¿e „z polityk¹ gospodarcz¹ sprawa jest mniej jasna”.

maja 1989 r. Dokument nie odbiegał w sposób zasadniczy od dotychczasowych form
opisywania rzeczywistości oraz wyprowadzania stąd wniosków na przyszłość.
Niezależnie jednak od konstatacji odnoszącej się do formuły dokumentu, wypadnie
dostrzec zasadniczy przełom, dla zaistnienia którego stanowisko partii okazało się decydujące. Dla systemu politycznego punktem odniesienia stały się wzorce demokracji parlamentarnej. Jego ogniwem stała się opozycja, kwestionująca obowiązujące zasady
ustrojowo-polityczne, kreująca się na wyraziciela podmiotowych dążeń społeczeństwa
i gwaranta realizacji jego oczekiwań materialno-bytowych oraz aspiracji wolnościowych
i demokratycznych. Partia rządząca – wbrew dotychczasowym przeświadczeniom, że
nie odda władzy zdobytej drogą rewolucji – uznała za celowe samoograniczenie, deklarując rezygnację z monopolu politycznego. Opowiadając się za demokracją parlamentarną
i społeczeństwem obywatelskim, partia deklarowała takie usytuowanie w przetransformowanych stosunkach i strukturze władzy, by jej pozycja i wpływy były określane i weryfikowane społecznym poparciem. Jeśli uwzględnić owe czynniki, to mimo niezdolności
do zupełnego odrzucenia zasad określających porządek realnosocjalistyczny, przeobrażenia jakim uległa partia wydają się najdalej idące. Inicjując lub ulegając presji zmian czy do
nich się przystosowując, traciła najwięcej spośród ugrupowań obecnych na polskiej scenie politycznej.
„Zasadniczo” przeobrażona partia kreowała się na gwaranta powodzenia realizacji
„wielkiego” programu przekształceń politycznych i gospodarczych. Korzystne warunki
miał tworzyć nowy kształt „koalicyjnych sojuszów”, przełom w „kształtowaniu porozumienia głównych sił narodu”, osiągnięty przy „okrągłym stole” oraz „globalny” zasięg
zmian „współczesnego socjalizmu”, a także postęp w procesie odprężenia. Wydobywając efekty powojennych zmian, które zapewniły „postępowe przeobrażenia społeczne
i awans milionom Polaków”, mniemano że nie jest możliwe utrzymanie „mechanizmów
działających na zasadach monopolu i nakazowego centralizmu, które obecnie hamują rozwój polityczny i ekonomiczny”.
W rozdziale Czas polskiej demokracji, uwydatniając swą rolę jako „inicjatora” dokonującego się „demokratycznego zwrotu”, partia kreowała się na jego „gwaranta”, deklarując
przeprowadzenie „przebudowy polskiego domu (...) wspólnie z podstawowymi siłami
narodu”. Za cel uznała ona „demokratyczny, socjalistyczny system polityczny”. Jego podstawowym elementem miał być parlament – „najwyższa” władza w państwie, na którego
rozstrzygnięcia partia zamierzała wpływać „poprzez swoich przedstawicieli”. W deklaracji opowiadano się za przyjęciem zespołu zasad: demokratyczna zasada podziału władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i „niezawisłą” sądowniczą; rozszerzenie uprawnień
i możliwości ekonomicznych samorządów terytorialnych; silna pozycja samorządu pracowniczego, który wespół z dyrektorami przedsiębiorstw będą „rzeczywistymi” gospodarzami zakładów pracy; rozwój stowarzyszeń, mających „rzeczywisty” wpływ na życie
społeczne; swoboda „publicznego” wyrażania przez obywateli „swych” przekonań i poglądów; obejmowanie stanowisk kierowniczych przez osoby „najbardziej uzdolnione, o najwyższych kwalifikacjach”; pluralizm związkowy; reforma prawa, zapewnienie ładu publicznego
i ochrona interesów obywateli.
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W rozdziale zatytułowanym Czego bronimy i za czym siê opowiadamy? partia nie skrywała wierności swym doktrynalnym kanonom, deklarując obronę interesów ludzi, „którzy żyją z własnej pracy”, lokując swoje oczekiwania w „efektywnie działającej gospodarce
uspołecznionej” oraz w „prężnych ekonomicznie gospodarstwach rolnych”. PZPR uznała zasadność istnienia przedsiębiorczości prywatnej, której rozwój winien „także wnosić
znaczący wkład do dobrobytu narodowego”. Opowiadając się „za gruntowną” przebudową polskiej gospodarki oraz „równością” wszystkich jej sektorów, przywoływano
ideały, dla których urzeczywistnienia powstał ruch robotniczy: reformy miały służyć
polepszeniu warunków życia „ludzi pracy”, realizacji zasad sprawiedliwości społecznej
oraz bezpieczeństwa socjalnego. Partia odrzucała bezrobocie lub degradację materialną
„całych grup zawodowych”.
Opowiadając się przeciwko przenikaniu do sfery nauki, kultury i służby zdrowia „bezwzględnego dążenia do zysku”, nie zgadzano się na utratę czegokolwiek, „co należy do
humanistycznych wartości ustroju i co naród uznaje za swoją zdobycz”. Determinacja
w obronie dorobku socjalistycznego łączyła się z zamiarem „zwiększania” (produkcji
rynkowej, opłacalności produkcji rolnej), „polepszenia” (poziomu usług, warunków życia
na wsi, warunków życia emerytów i rencistów, ludziom, „którzy nie z własnej winy”
znaleźli się w trudnym położeniu materialnym), „poprawiania” (stanu środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy) etc. Partia lokowała się w ciągu procesów sięgających rewolucji socjalistycznej, dążąc do ukształtowania nowego wizerunku.
Nie był to zabieg łatwy. Również partia czyniła ze „służby” narodowi centralne ogniwo
swego programu, deklarując jednocześnie realizację „ideałów” klasy robotniczej i pozostawanie partią „ludzi pracy”.
Partia oświadczała, iż tworzy „skuteczne gwarancje suwerenności, niezależności i bezpieczeństwa ojczyzny, trwałości jej granic, ładu, spokoju oraz demokratycznego porządku
wewnętrznego”, deklarując „umacnianie” przyjaźni i współpracy z „naszymi” sojusznikami. Partia głosiła nienaruszalność socjalizmu w Polsce i w świecie. Zapowiadano tedy
działanie na rzecz „przełamania zastoju w ekonomicznej integracji państw socjalistycznych”. Na koniec wyrażono przekonanie, że „zwieńczeniem” polskich reform winna być
nowa Konstytucja Rzeczypospolitej, uchwalona przez nowo wybrany parlament, która
miała stać się „prawną opoką Polski demokratycznej, nowoczesnej, rządnej i gospodarczej”33. Autorzy programu, który charakteryzował się względną oszczędnością i powściągliwością, oferowali zreformowany porządek socjalistyczny. Partia kreowała się na
odpowiedzialną siłę polityczną, chroniącą ciągłość ideowo-polityczną i społeczno-ekonomiczną, przeciwną gwałtownym, „burzącym” zmianom.
Deklaracja programowa Stronnictwa Demokratycznego z 8 maja – która na tle pozostałych koalicjantów zasługuje na osobliwą uwagę – miała odmienny charakter, odzwierciedlając różny od pezetpeerowskiego punkt widzenia, inaczej też rozkładając akcenty,
Jego podejście do kwestii prawa, państwa, demokracji już w przeszłości odbiegało –
wprawdzie nie wykraczając poza ramy porządku socjalistycznego – od pozostałych part-
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II Krajowa Konferencja Delegatów PZPR, 4–5 maja 1989. Podstawowe dokumenty i materia³y, Warszawa 1989, s. 90–93.

nerów. To właśnie pomysły SD leżały u podstaw decyzji o powołaniu Trybunału Stanu,
Trybunału Konstytucyjnego czy urzędu prezydenta34. W porównaniu z dokumentem
„Solidarności” program SD charakteryzuje uporządkowanie i usystematyzowanie, jest
też dojrzalszy merytorycznie. Można w nim natrafić na punkty styczne między dwoma
programami. Jakkolwiek nie wydaje się trafnym pogląd o zapożyczeniach, do czego mógłby
skłaniać fakt późniejszego pojawienia się programu SD-owskiego, czego zupełnie wykluczyć nie można. Nie można jednak odrzucać domniemania, iż „śmiałość” jego sformułowań miała charakter sytuacyjny. Pogram SD był ponadto próbą zdystansowania się od
„hegemona”.
SD-owcy, adresując dokument do „Rodaków”, stwierdzali znalezienie się „w punkcie
zwrotnym naszej historii” oraz ukazywali alternatywę: albo „przezwyciężymy panujący
w tak wielu dziedzinach klimat marazmu i zastoju, albo Polska skazana będzie na trwałe
zepchnięcie do rzędu krajów zacofanych i niewydolnych”. SD – partia „polskich demokratów”, zapowiadała „zbudowanie państwa demokratycznego”, będącego „wspólnym
dobrem wszystkich obywateli, a nie instrumentem panowania którejkolwiek warstwy
czy klasy społecznej”. Opowiadano się za ustrojem „autentycznej” demokracji parlamentarnej, ufundowanej na pluralizmie politycznym, samorządności, „otwartości” systemu
partyjnego, trójpodziale władz, prawie „każdego” człowieka do dokonywania wyboru
między kandydatami o różnych programach politycznych.
Dążąc do „szybkiego” odejścia od systemu „dozowania” przez państwo wolności obywatelskich (słowa, druku, zgromadzeń i manifestacji, swobodnego poruszania się, nietykalności osobistej, tajemnicy korespondencji i swobodnego przepływu informacji), by
stworzyć warunki, kiedy „wolności mają charakter naturalny, zaś głównym obowiązkiem państwa jest ich ochrona”. Łączył się z tym zamiar doprowadzenia do przyjęcia
w „uchwale zasadniczej” (w oryginale – KBJ) reguły o nieskrępowanym korzystaniu
przez obywateli z wolności, „bez wymaganych dotychczas zezwoleń organów państwa”
oraz przewidującej ograniczenie władzy wykonawczej i sądowniczej „jedynie do zastępczej kontroli legalności działań jednostek lub grup”. Zapowiadano zapewnienie „trwałej
ochrony godności człowieka, poszanowania jego praw i wolności, umocnienia trwałości
i pozycji rodziny”, a także ratyfikację przez Polskę paktów (protokół fakultatywny ONZ)
gwarantujących prawa człowieka i obywatela.
W deklaracji opowiedziano się za stworzeniem w Polsce „nowoczesnego” systemu gospodarczego, opartego „na swobodnym rozwoju stosunków towarowo-pieniężnych”, za
zmianami w strukturze gospodarki jako skutku zmniejszenia kompleksu surowcowo-energetycznego i przemysłu ciężkiego oraz rozwoju „małych i średnich form gospodarowania
oraz usług”. Zapowiadano „rozszerzenie” zakresu wolności gospodarczych, „konstytu34

Przeprowadzaj¹c analiz¹ porównawcz¹ programów PZPR, ZSL i SD w II po³. lat 80.,
konkludowa³em: „Na tym tle wypadnie wyeksponowaæ wiele wa¿nych i interesuj¹cych rozwi¹zañ, za którymi opowiada siê SD, niejednokrotnie dyskusyjnych, jednak¿e
odzwierciedlaj¹cych d¹¿enie do nadania procesowi demokratyzacji znacz¹cych impulsów, charakteryzuj¹cych siê nierzadko oryginalnoœci¹ i œwie¿oœci¹” (K. B. Janowski, Polityczno-ustrojowe aspekty programów PZPR, ZSL i SD. Próba analizy porównawczej, „Zeszyty
Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” nr 2/1988, s. 25).
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cyjną” ochronę własności prywatnej, rozwój wszelkich form działalności gospodarczej
„na równych prawach” oraz popieranie działań zmierzających do „radykalnego” przekształcenia stosunków własnościowych poprzez „zdecydowane rozwijanie ich najefektywniejszych form”. Ważną przyczynę polskiego kryzysu upatrywano w długotrwałej
„politycznej i ekonomicznej” dyskryminacji inteligencji, niedowartościowaniu kwalifikacji, „materialnym upośledzeniu ludzi wykształconych”. Wyjście z tego stanu autorzy deklaracji widzieli w przywróceniu „właściwych proporcji” w strukturze płac, „premiowaniu”
wyższych kwalifikacji i twórczej pracy umysłowej.
W deklaracji programowej sformułowano bardziej szczegółowe cele, szeregując je
wedle hierarchii ważności. Zapowiadano odrzucenie socjalistycznych priorytetów ustrojowo-politycznych. Za główne zadanie polityki wewnętrznej i zagranicznej uznano realizację interesów narodowych, w suwerenności narodu upatrywano „podstawę prawa
i władzy”. Postulowano „unormowanie i umocnienie” więzi z Polonią, a także zawiązanie
sojuszu z „tendencjami reformatorskimi” w państwach socjalistycznych oraz „odnowienie
bliskich” więzi z państwami Zachodu, „przełamanie” podziału Europy i „umocnienie”
tradycji kulturowych łączących Polskę z „cywilizacją zachodnią”.
Opowiedziano się za „przywróceniem” demokracji parlamentarnej opartej na „pełnej”
równości szans w systemie wielopartyjnym i na trójpodziale władz. Oczekiwano także,
iż wybór prezydenta na następną kadencję odbędzie się w wyborach powszechnych, zaś
koalicja „trzech partii” ulegnie przekształceniu w koalicję „dla reform i ratowania” Polski,
stanie się „otwarta” dla wszystkich sił demokratycznych, przy „prawnym” usankcjonowaniu funkcjonowania partii politycznych. W programie rozbudowano postulaty w sferze prawa. Oczekiwano, że będzie ono dominowało nad „polityką prawa”, eliminując
tendencje do ubezwłasnowolnienia sędziów i pozbawienia sądów niezawisłości. Domagano się zniesienia „wszelkich nadzwyczajnych” regulacji, zwłaszcza represyjnych. SD
uznało, iż likwidacji wymaga system nomenklatury oraz konieczne jest poddanie aparatu
władzy „efektywnej kontroli społecznej”, oddzielenie i uniezależnienie administracji od
aparatu partii politycznych oraz jej „oczyszczenie” z ludzi „niekompetentnych”, usunięcie
„wszystkich” skutków decyzji personalnych, podjętych ze względów politycznych i zniesienie „monopolu” partii w kształtowaniu polityki zagranicznej. Do „hegemona” adresowano postulat, by wojsko i milicja były podporządkowane „wyłącznie” nadrzędnym interesom
narodu i państwa, by wyłączyć je spod wpływów partii politycznych.
SD w sferze gospodarczej optowało za stworzeniem „nowego ładu ekonomicznego
opartego na mechanizmach rynkowych”, widząc w mieszanym modelu własności (indywidualnej i grupowej) drogę do podniesienia poziomu efektywności gospodarczej. Zapowiadając wsparcie dla prywatnej działalności gospodarczej, oczekiwało stworzenia jednolitej
ochrony prawnej „wszystkich form własności” oraz „prorozwojowej i stabilnej” polityki
finansowej i podatkowej. Nie zabrakło w programie odniesień do kwestii środowiska i jego ochrony, przy czym SD domagało się „stosowania” skutecznych środków represyjnych
wobec sprawców zanieczyszczeń”. Popierając inicjatywę i przedsiębiorczość, przeciwstawiano się „prymitywnemu egalitaryzmowi”.
Za konieczne uznano stworzenie warunków „harmonijnego rozwoju” rodziny, opowiadano się za likwidacją zacofania „materialnego i metodycznego” oświaty, domagano
się pluralizmu edukacyjnego, pełnej autonomii uczelni wyższych, wolności nauki, naucza250

nia i kultury, swobody tworzenia stowarzyszeń twórczych, swobody informacji, pluralizmu prasowego, zniesienia cenzury „prewencyjnej” oraz monopolu jednej partii w radiu
i telewizji. Zapowiadano podjęcie wysiłków dla zapewnienia młodzieży „pełnego” prawa
do tworzenia „własnych, niezależnych” organizacji oraz „umocnienia” wychowania patriotycznego. Stronnictwo domagało się „odkłamania” polskiej historii i przywrócenia „wszystkich cennych” tradycji narodowych, „w tym tradycyjnego godła państwa polskiego –
orła białego z koroną i historycznej nazwy państwa – Rzeczpospolita Polska, co byłoby
logiczną konsekwencją suwerenności narodu”. Oczekiwano „zacieśnienia kontaktów
i współpracy” z kościołem „ze względu na ważną rolę w integrowaniu narodu i zbieżność
wielu założeń jego nauki społecznej z programem SD”, nie zapominając o współpracy
„z innymi wyznaniami”. W programie opowiedziano się za pluralizmem związkowym
oraz za „pełną” likwidacją skutków stalinizmu, oczekując uznania „zbrodni stalinowskich
za zbrodnię ludobójstwa”; sądowe przebadanie „sfabrykowanych” procesów politycznych,
zaliczenie lat pobytu w łagrach, na deportacji w ZSRR, czy polskich więzieniach doby
„bierutyzmu” do rent i emerytur.
Deklarację programową SD kończyło wezwanie do „przeciwstawienia” się koncepcjom niezgodnym z linią programową SD, „nawet wtedy, gdy stanowisko takie nie ma
szans na akceptację przez inne siły polityczne” oraz hasła uwydatniające wagę demokracji (wzajemny związek demokracji politycznej i ekonomicznej; demokracja bez przymiotnika), prawa (siła państwa wyrastającego z mocy prawa) oraz reform („sojusz dla reform”)
i oczekując przeobrażenia koalicji („supremacja – nie”). Domagano się m.in. uczynienia
z rocznicy uchwalenia 3 maja 1791 r. Konstytucji święta narodowego oraz ukazywano
niezbywalną rolę Stronnictwa; „SD – szansą demokracji w Polsce” 35.

3. Walka wyborcza
„Solidarność” – jak głoszono – miała w kampanii wyborczej spełniać funkcję „wspierającą, a nie zasadniczą”36. W rzeczywistości to związek stał się zapleczem programowym i organizacyjno-finansowym opozycji, jednocząc, ale też narzucając dyscyplinę
i system podporządkowania, w ramach którego centralną postacią był Wałęsa. Korzystając z przyzwolenia i zaufania, jakim darzyły go gremia członków „Solidarności”, wywierał decydujący wpływ na kształtowanie list kandydatów na posłów i senatorów, nie wahając
się łamać demokracji wewnątrzzwiązkowej. „Jadę czołgiem „Solidarności” po zwycięstwo. Po prawdziwą wolność (...) Po pluralizm (...) Więc teraz twórzmy przyczółki, zdobywajmy teren. To jest właśnie zadanie wybranych przeze mnie ludzi. Wybranych –
przyznaję – nie zawsze demokratycznie. Nie było czasu na demokrację. Wziąłem odpowiedzialność za przyszłe wybory i doprowadzę do nich! Ale żeby do tego doprowadzić,
muszę mieć lejce w rękach. Muszę je mocno trzymać!” – skwitował Wałęsa zarzuty o brak
demokracji, domagając się na wiecu 20 maja w Bydgoszczy podporządkowania swojemu

35
36

Deklaracja programowa SD, „Rzeczpospolita” z 9 maja 1989.
Konferencja prasowa Janusza Onyszkiewicza. NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczyna dzia³alnoœæ,
„Trybuna Ludu” z 18 kwietnia 1989.
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przywództwu. Nie dopuszczał ni sprzeciwu, ni braku swoiście pojmowanej lojalności: „Tą
drogą będę szedł, z tymi ludźmi, których wam proponuję, a przeciw innym, może równie
wspaniałym, ale grającym indywidualnie, po partyzancku, a nie drużynowo”.
Wałęsa nie krył osobistych animozji: „tam, gdzie ja będę miał wybór, nie ma dla niego
miejsca. Bo kiedy potrzebowałem pomocy, kiedy byłem słaby, on nie pomógł mi. On
mnie zdradził!” – mając na myśli stojącego obok Jana Rulewskiego. Pomijając nadmierne
poczucie wartości („Bo ja muszę mieć siłę, żeby coś zrobić, bo ja lubię wygrywać...”),
w wystąpieniu przywódcy związku przebijało dążenie do skonsolidowania, zjednoczenia
i zmobilizowania sił. „Polacy skłóceni. Polacy nie zorganizowani stracą szansę na pluralizm związkowy, ekonomiczny, polityczny (...) Stracą szansę na wolne wybory. Nie gubmy tej szansy (...) Nasze dzieci nie wybaczą nam, jeśli przegramy tę szansę!”37.
8 kwietnia 1989 r. powstał Komitet Obywatelski „Solidarność”, który wywodził się
z powołanego 18 grudnia 1988 r. Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ
„Solidarność”. Odgrywał on funkcję centrum „solidarnościowej” kampanii wyborczej,
programując i koordynując działania agend terenowych, które powstawały na szczeblu
regionalnym, miejskim, gminnym, nie omijając zakładów pracy. Proces ich powstawania
odbywał się równolegle do odradzania się organizacji związkowej, z którą dochodziło do
naturalnej fuzji organizacyjno-personalnej. W dużym stopniu był to proces spontaniczny,
ufundowany na entuzjazmie, wręcz euforii czerpiącej źródła z nieskrępowanej działalności, łamiącej obowiązujące do niedawna rygory.
Komitety organizowały kampanię wyborczą, zbierały fundusze oraz podpisy osób
popierających kandydatów spod znaku „S”, organizowały z ich udziałem zebrania wyborcze, rozprowadzały ulotki, tworzyły zespoły dla rozwieszania plakatów etc. Istotnym
problemem, z którym przyszło borykać się komitetom, był niedostatek lokali na ich siedziby. Stąd nierzadko korzystano z miejsc przypadkowych, nie pozbawionych kolorytu
(np. kawiarnia „Niespodzianka” w Warszawie).
Z wydatną pomocą przychodził kościół katolicki, nie kryjący od lat swych sympatii.
Formalnie nie angażował się w politykę, jednakże – jak głosił II Sobór Watykański w „Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym” – rezerwował sobie swobodę w formułowaniu „oceny moralnej nawet w kwestiach politycznych”38. W przeszłości
deklarował oficjalnie neutralność wobec sporu rząd – „Solidarność”, starał się odgrywać
rolę arbitra godzącego zwaśnione strony. Jednakże nie skrywał swych sympatii politycznych, pozostając rzeczywistym sojusznikiem sił opozycyjnych, udzielając im nie tylko
moralnego wsparcia. Tym samym wzmacniał front negacji wobec porządku realnosocjalistycznego, traktując go jako opresyjny wobec dążeń wolnościowych39. Jego wysiłki
37
38

39
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W. Pasek, Bydgoskie. Rulewski, nie przeszkadzaj, „Gazeta Wyborcza” z 23 maja 1989.
II Sobór Watykañski: Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym. Gaudium et spes,
(w:) Dokumenty nauki spo³ecznej Koœcio³a, cz. 1, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski,
Rzym–Lublin 1987.
Interesuj¹c¹ wskazówkê ukazuj¹c¹ rzeczywiste intencje polskiego koœcio³a w kwestii
podstawowej dla opozycji, tj. demokracji, zawiera konstatacja autora, deklaruj¹cego bliskoœæ
duchow¹ wobec niego, i¿ w okresie walki z „komunizmem (...) bezwarunkowa aprobata
ze strony polskiego koœcio³a instytucjonalnego dla demokracji wyp³ywa³a z kontekstu

zmierzające do osłabienia socjalizmu zbiegały się z dążeniami opozycji, jakkolwiek źródła
nastawienia kościoła były różne w stosunku do wysiłków opozycji. Socjalizm ze względu na swą filozoficzno-ideologiczną naturę (materializm) od zarania istnienia był traktowany jako zagrożenie dla władztwa „duchowego” kościoła.
Jego postawa wobec wyborów w Polsce charakteryzowała się niejednoznacznością,
dając asumpt do wyciągania różnych wniosków. Nadal demonstrował on chęć zachowania roli arbitra. Strona partyjno-rządowa powodując uchwalenie ustaw czyniących z kościoła beneficjanta osobliwych przywilejów, zapewne oczekiwała, by zachował on
w wyborach przyjazną neutralność. Aliści kościół nie poczuwał się do okazania rewanżu
w zamian za „ofiarowane” mu korzyści. Nie odnosząc się publicznie do uregulowań prawnych, traktował je jako należny akt sprawiedliwości. Prawdą jest, że nie okazywał demonstracyjnego poparcia stronie „solidarnościowej”, nie poddawał też krytyce kandydatów
koalicyjnych. W tym sensie zachowywał względną wstrzemięźliwość, albowiem generalnie nie uległ próbom skłonienia go do wyraźniejszego zaangażowania się po którejkolwiek stronie.
Gdzie leżały źródła owej wstrzemięźliwości? W ogłoszonym z początkiem maja 1989 r.
komunikacie 234 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski biskupi wyrazili przekonanie,
że „nadchodzące wybory stanowić będą ważny krok na drodze do upodmiotowienia
i odchodzenia od monopolu »jedynego przewodnika«”. Jednakowoż oświadczenie to, wraz
z incydentalnymi przypadkami okazywania przychylności konkretnym kandydatom na
poziomie diecezji czy parafii40, nie dają podstaw do sformułowania tezy o udzielaniu przez
Kościół katolicki globalnego i „mocnego” poparcia „solidarnościowej” opozycji41. Analiza
jego zachowań skłania do dostrzegania względnego dystansu. U jego źródeł leżała per-

40

41

politycznego” (J. Gowin, Koœció³ po komunizmie, Kraków 1995, s. 66). Jego d¹¿enia zosta³y
poddane egzaminowi w nowej sytuacji, okreœlanej wolnoœci¹ i równoœci¹ oraz pluralizmem. Wtedy – jak siê okaza³o – g³osz¹c ewangelickie pos³annictwo zderzy³ siê z kanonami
demokracji. W istocie bowiem w stosunku koœcio³a do demokracji ujawni³o siê „napiêcie” oraz instrumentalizm i selektywnoœæ. Szerzej: K. B. Janowski, Demokracja w Polsce
– szanse i zagro¿enia (Próba opisu i analizy teoriopolitycznej), „Przegl¹d Politologiczny” nr 3–4/1996,
s. 74.
W tej kwestii brak by³o w koœciele pe³nej zgody. „W Sejmie potrzebujemy ludzi, którzy
maj¹ praktykê walki z totalitaryzmem. To musz¹ byæ fachowcy od polityki i gospodarki.
Powinniœmy oceniaæ ich wedle tego, co zrobili, a nie wedle tego, czy chodz¹ do koœcio³a
(...) S¹ wiêc ludzie dojrzali do parlamentu, choæ dopiero dojrzewaj¹cy na drodze do
Królestwa Bo¿ego. Takich ludzi jest wœród moich przyjació³ wielu – choæby Jan Józef
Lipski czy Jacek Kuroñ” – zdawa³ siê polemizowaæ ks. Józef Tischner z „koœcielnymi”
adwersarzami wystêpuj¹cymi przeciwko wymienionym politykom (J. Tischner, Potrzebna
jest ³aska odwagi, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 2–4 czerwca 1989). Por. Barwy klubowe
oraz Kuroñ kontra Si³a-Nowicki, „Gazeta Wyborcza” z 16 oraz 22 maja 1989. Tak¿e, Poparcie
dla JJL, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
Trudno siê tedy zgodziæ z pogl¹dem, i¿ „koœció³ w wyborach popar³ zdecydowanie
i wszechstronnie stronê „opozycyjno-solidarnoœciow¹”, bêd¹c w wielkim stopniu wspó³autorem jej wyborczego tryumfu” – jak twierdzi M. Cha³ubiñski, Polityka i aborcja, red.
M. Cha³ubiñski, Warszawa 1994, s. 100.
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spektywa „długiego trwania”, każąca mu nie angażować się w bieżące wydarzenia, a po
wtóre – niepewność, co do rezultatów wyborów, po trzecie wreszcie, występujące w „Solidarności” tendencje do przejawiania niezależności w stosunku do kościoła42.
O ambiwalencji postawy kościoła katolickiego świadczy zdarzenie wywołane przez
Polski Związek Katolicko-Społeczny. 28 lutego jego Koło Poselskie wniosło do Laski
Marszałkowskiej projekt ustawy o prawnej ochronie życia poczętego (przewidującej kary
do trzech lat więzienia w stosunku do lekarza i kobiety), uzyskawszy uprzednio akceptację Episkopatu Polski. Zyskał on poparcie 74 posłów reprezentujących różną przynależność partyjną, a także zmasowaną akcję poparcia pod gmachem Sejmu. Inicjatywa PZKS,
która przypadła na okres poprzedzający bezpośrednio wybory, została potraktowana przez
kręgi „solidarnościowe” niechętnie. Przede wszystkim „wywoływanie emocji publicznych przez rozniecanie sporów światopoglądowych w chwili, gdy jednoczenie się w dążeniu do budowy lepszego jutra jest powinnością obywatelską” uznano za dywersję
realizowaną przez „licencjonowanych katolików”43. Owa dywersja – jak stwierdzano,
doceniając wagę moralną problemu – miała nie być przypadkowa, albowiem „ma ona na
celu dokonanie rozłamu w opozycji, utrudnienie sytuacji naszych kandydatów, doprowadzenie do rozdźwięku między opozycją a Kościołem”. Kościół zachował milczenie, uznając jedynie ustami kardynała Józefa Glempa, że kwestia ochrony życia nienarodzonych
nie może być przedmiotem gry politycznej ani oceny kandydatów na posłów i senatorów 44.
Kościół nie pozostał jednak obojętny wobec wyborów, wyraźnie też adresując swoje
sympatie. „Kościół jako całość zajął w tych wyborach pozycję w zasadzie neutralną. Jeżeli
miał jakąś opcję, to było nią poparcie dla idei i wartości reprezentowanych przez „Solidarność”. Jak zwykle w Polsce postawa Kościoła generalnie zgodna była z postawą większości społeczeństwa”45 – podsumował postawę kościoła ks. Stanisław Opiela, przełożony
Wielkopolsko-Mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego. Kościół udostępniał
lokale parafialne na organizację zebrań przedwyborczych czy na punkty informacyjne,
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„Przyznam, ¿e maj¹c do wyboru kogoœ, komu cytaty z encyklik papieskich lej¹ siê z ust
jak melasa i który wci¹¿ powtarza „Panie, Panie”, a czyni nieprawoœæ (...) lub z drugiej
strony kogoœ, kto katolikiem nie by³ lub nie jest, ale umia³ wielokrotnie nastawiaæ
karku, by daæ œwiadectwo prawdzie, dzisiaj doœæ ³atwo dostêpnej, ongiœ kosztuj¹cej
wiele – stokrotnie wolê w parlamencie tego drugiego” – pisa³ Jacek WoŸniakowski,
Opinie, „Gazeta Wyborcza” z 18 maja 1989.
B. Wochna, Dlaczego w³aœnie teraz?, „Gazeta Wyborcza” z 15 maja 1989. Tak¿e E. Milewicz,
Ochrona dziecka poczêtego, Tam¿e, 12–14 maja 1989.:
K. Dziewanowski, Komisariatowi moraliœci. Ów tekst poprzedzi³ artyku³ M. Rayzachera
(Nikomu nie wolno zabijaæ cz³owieka), który wypowiada³ siê za wiêksz¹ jasnoœci¹ zapisu,
stwierdzaj¹c: „Prawo nie mo¿e byæ niesprawiedliwe (...) nieludzkie (...) Czy jednak
wystarczy sama zmiana regulacji prawnej? Naturalnie, ¿e nie wystarczy. Aborcja nie
zniknie nagle jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Za przepisem musz¹ pójœæ
rzeczywiste czyny, zapewniaj¹ce ochronê macierzyñstwa”. Oba teksty opatrzono wspólnym tytu³em: Przerywanie ci¹¿y – spór o ustawê, „Gazeta Wyborcza” z 18 maja 1989.
S. Opiela, Wyjœcie z oblê¿onej twierdzy, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 4 lipca 1989.

udzielając opozycji wsparcia duchowego46, wspierając też konkretnych kandydatów. „Kościół nie angażuje się bezpośrednio w kampanię wyborczą – oświadczono podczas konferencji prasowej „Solidarności” 10 maja 1989 r. zorganizowanej w kościele pod wezwaniem
św. Trójcy – pomaga jedynie w tworzeniu warunków dla demokracji w Polsce, udostępnia swoje pomieszczenia, stwarzając kandydatom możliwość publicznego występowania”47. W pracach komitetów obywatelskich brali udział działacze KIK, Duszpasterstwa
Rolników, Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz wielu księży; „za normalne i naturalne –
pisano o zaangażowaniu kościoła – uchodziło poparcie udzielane (przez kościół – uwaga
KBJ) Komitetom Obywatelskim „Solidarności”48.
Dla uczestniczących w wyborach ugrupowań politycznych nader istotnym problemem
był poziom uzyskiwanej aprobaty. Podobnie jak w przeszłości zapowiadały się one jako
akt mający znamiona plebiscytu. W poprzednich przyjmował on formę aprobaty dla polityki „socjalistycznej”, przy czym najistotniejszym tego probierzem stanowiła frekwencja (sięgająca nawet ponad 90% głosujących). Wtedy – wskutek m.in. nie przypisywania
wyborom zasadniczej roli w legitymityzacji władz oraz braku prawnych i realnych przesłanek do rzeczywistej elekcji49 – była nierzadko stymulowana, traktowana jako domniemany wyraz zgody i poparcia dla porządku realnosocjalistycznego. Wybory 1989 r.
tworzyły warunki dla wyrażenia przez wyborców stanowiska wobec kandydatów na
deputowanych. Natura i treść starcia między siłami ancien régime’u a siłami kwestionującymi jego prawomocność czyniły wszakże z wyborów plebiscyt. Dobór kandydatów,
zwłaszcza w obozie „Solidarności”, zdawał się wskazywać na priorytety oraz potwierdzać
charakter starcia50.
Szczególnej tedy wagi nabierała zdolność obu przeciwstawnych sił do przełamania
bierności wyborców i skłonienia ich do aktywnego uczestnictwa. Po wtóre – a może przede
wszystkim, by przełożyło się ono na konkretne poparcie. Tymczasem część opozycji,
reprezentującej głównie młodsze pokolenie, uznała zawarty kompromis za niedopuszczalny zarówno ze względów politycznych jak i moralnych, ponieważ legitymizował władze.
Wzywała do zbojkotowania wyborów. Owe zastrzeżenia wyrażono w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji Niezależnych Środowisk Młodzieżowych, zorganizowanej 13 maja 1989 r.
46
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25 czerwca 1989 r., w dzieñ Bo¿ego Cia³a z udzia³em ksiê¿y kapelanów z obozów internowanych z okresu stanu wojennego arcybiskup Bronis³aw D¹browski poœwiêci³ redakcjê
„Gazety Wyborczej”; uroczystoœæ rozpocz¹³ ks. Jerzy Stahl z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego (Poœwiêcenie lokalu redakcji, „Gazeta Wyborcza” z 26–27 czerwca 1989).
Kampania wyborcza. Niezgodne z ustaleniami, „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1989.
K. Kosel, Rola koœcio³a katolickiego w kampanii przed wyborami czerwcowymi. Wyniki badañ –
wyniki wyborów 4 czerwca 1989, red. L. Kolarska-Bobiñska, P. £ukasiewicz, Z. W. Rykowski, Warszawa 1990, s. 98.
Por. K. B. Janowski, Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR,
Warszawa 1989, s. 337.
Kandydat na pos³a z województwa wa³brzyskiego oraz szef warszawskiego biura wyborczego Jan Lityñski na pytanie, czy wyborcy bêd¹ g³osowaæ „na Lityñskiego jako
Lityñskiego, na Lityñskiego jako cz³onka „Solidarnoœci”, czy na Lityñskiego jako cz³onka KOR?”, odpowiedzia³: „Przede wszystkim bêd¹ wybieraæ „Solidarnoœæ” (Jan Lityñski, Nie jestem skoczkiem, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 19–21 maja 1989).
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przez Akademickie Stowarzyszenie SOLI DEO, NZS i Samorząd Politechniki Warszawskiej. W wypowiedziach przedstawicieli „Solidarność”‘80, Narodowej Partii Niepodległościowej, PPS-Rewolucja Demokratyczna oraz Międzyzakładowego Robotniczego
Komitetu „S” dominowało potępienie „zdrady” ideałów „Sierpnia” oraz przekonanie, iż
„okrągły stół” będąc porozumieniem elit doprowadził do dekompozycji ugrupowań niezależnych. Wybory służą – jak przekonywano – „usankcjonowaniu systemu, w którym
mniejszość panuje nad większością (...) władzy zdobytej przed 40 laty drogą kłamstwa
i przemocy” (przedstawiciel Grupy Konserwatywnej „Antyk”). W tym tonie występował Antoni Maciarewicz, wieszcząc, że w rezultacie udziału opozycji w wyborach „prezydent będzie mógł wszystko, a Sejm i Senat nic. Wówczas Polska stanie się monarchią
komunistyczną”. Z kolei Andrzej Gwiazda (Grupa Robocza KKW NSZZ „S”, Gdańsk)
poddał politykę Wałęsy „totalnej krytyce”, czyniąc go winnym „zdrady”51.
Do bojkotu wyborów nawoływała Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna, której lider Piotr Ikonowicz wyjaśniał, że ma on bardziej moralny niż praktyczny walor. Odzwierciedlając antyreżimowe nastroje społeczne, bojkot – wedle niego –
miał być jednocześnie protestem wobec dominacji jednej opcji, reprezentowanej przez
„Solidarność”. Wybory miały wprawdzie przyczynić się do dezintegracji systemu, lecz
pozostawać polityką „małych kroków”, a więc „niewłaściwą”52.
Swoistą logiką charakteryzowało się stanowisko „Solidarności Walczącej”, wzywającej do bezkompromisowej walki z „komunizmem”. Opowiadając się za formułą „Solidarności” z lat 1980–1981, programowo przeciwna dialogowi i porozumieniom z reżimem,
odmawiała ona prawa reprezentowania opozycji przez Komitet Obywatelski „S”. Potępiła Lecha Wałęsę i jego otoczenie za podjęcie dialogu, krytykując nadto polityczne instrumentalizowanie „Solidarności”. W sprawie wyborów organizacja ogłosiła apel, którego
adresatem miała być głównie młodzież: „nie zaczynajcie życia publicznego od udziału
w niedemokratycznych wyborach”. Zawierał on wezwanie do bojkotu wyborów. Miały
one bowiem potwierdzać „łamanie zasady suwerenności narodu”. Autor apelu (K. Morawiecki) uznał nie uczestniczenie „w takich wyborach” za „najwyraźniejszy sprzeciw wobec
komunizmu”. Nie był to jednak bojkot absolutny. Nie potępiono tych, którzy zdecydowaliby się na udział w wyborach oraz zachęcano ich do wyrażenia swych preferencji: „skreślaj wszystkich kandydatów rządowych, wybieraj solidarnościowych i niezależnych”. Sens
więc tego wezwania w rzeczywistości pokrywał się z treścią przedsięwzięć podejmowanych przez „Solidarność”. Apel o bojkot wyrażał nadzieję na nie pogłębianie z nią konfliktu. „Ufamy, że tym razem wyraźna różnica stanowisk między Solidarnością Walczącą
a kierownictwem „Solidarności” nie oznacza rozejścia się naszych dążeń i ideałów. Wiele
dróg prowadzi do demokracji i niepodległości”53.

51

52

53

256

Wolnoœci nie da siê wynegocjowaæ, „Gazeta Wyborcza” z 19–21 maja 1989. Do zupe³nego
bojkotu wyborów wzywa³o tak¿e Polskie Porozumienie Niepodleg³oœciowe oraz Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodleg³oœæ”.
P. Ikonowicz, Nie ma podzia³u w opozycji, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 9–11 czerwca
1989.
Wobec wyborów, „Solidarnoœæ Walcz¹ca” – miêkki bojkot, „Gazeta Wyborcza” z 12–14 maja 1989.

Stanowisko nieklarowne i niekonsekwentne prezentowała Konfederacja Polski Niepodległej. Wywodziła je z podobnych przesłanek jak „SW” – totalnej niezgody na „komunizm”, braku aprobaty dla kompromisu z władzami oraz przekonania o ułomności
parlamentu wyłonionego w rezultacie najbliższych wyborów. Udział KPN w walce wyborczej miał być drogą wiodącą do wzbogacenia palety środków rozprawiania się z „komunistami”. Istotę owego podejścia wyraził kandydat na posła Krzysztof Król: „Potępiamy
wybory jako niedemokratyczne, uważamy, że nie wyłonią one reprezentacji społeczeństwa, że ani Sejm, ani powołany przezeń rząd nie będą miały prawa reprezentowania
Polaków. Idziemy jednak do wyborów, aby uzyskać jeszcze jedną platformę do walki
z komunistami. Tak jak wykorzystywaliśmy ławy sądowe w czasie procesu, tak gotowi
jesteśmy wykorzystywać ławy sejmowe do głoszenia naszych poglądów”. KPN – jako
ugrupowanie walczące z rządem, w przeciwieństwie do „porozumiewającej się z nim opozycji
„solidarnościowej” – miała w parlamencie odgrywać swoistą rolę: „Chodzi nam o stworzenie mechanizmów wzajemnej kontroli i podziału ról: aby np. opozycja solidarnościowa mogła
straszyć władzę ekstremą w Sejmie, czyli nami, gdy z kolei my uwiarygodnialibyśmy
opozycję rozmawiającą z rządem przed radykalnymi odłamami społeczeństwa” 54. Ta rola
mieściła się w wizji rysowanej przez jej twórcę, Leszka Moczulskiego, który zaoferował
mediację między „Solidarnością Walczącą” a „Solidarnością”. Traktował on wybory jako
wydarzenie drugorzędne; najważniejsze jest to, co „dzieje się poza Sejmem”. W przypadku nie uzyskania przez KPN mandatów, „będziemy kontynuowali dotychczasową walkę
polityczną w zakładach pracy i na ulicach, gdzie organizujemy demonstracje”55.
„Solidarność” traktowała jakiekolwiek działanie kwestionujące jej przywództwo oraz
zmierzające do jej wewnętrznego zróżnicowania jako niedopuszczalne. Związek był zdecydowany wykorzystać możliwości stwarzane przez zawarty kontrakt, prąc do wyzyskania szansy na uzyskanie wpływu na funkcjonowanie władzy. Karol Modzelewski
(kandydat na senatora z woj. wrocławskiego) uznał bojkot powielaniem odruchu „wyćwiczonego”, demonstracją właściwą dla czasów, kiedy „niska frekwencja godziła we
władze”. Jego zdaniem „jest to prawdziwa walka wyborcza, w której każdej ze stron do
zwycięstwa potrzebna jest jak najwyższa frekwencja własnych zwolenników i jak najniższa frekwencja zwolenników obozu przeciwnego”. Bojkot pomniejsza szanse opozycji, kreującej się na strażnika „interesów” społeczeństwa. W rezultacie „parlamentarna
ochrona przed arbitralnym prawodawstwem zostanie udaremniona”. Wezwanie do bojkotu „to coś innego, niż brak wiary w szansę stopniowego wprowadzenia demokracji.
To rozmyślna próba zniweczenia tej szansy. W ten sposób zasada „wszystko albo nic”
wciela się w polityczną praktykę, której nie sposób niczym usprawiedliwić”56.
Niemniej ważny aspekt całej sprawy wydobywano, zwracając uwagę na to, iż bojkot
uderza w wiarygodność „Solidarności” jako kontrahenta zawartego kompromisu; „gene-
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K. Król, KPN. Jeszcze jedna platforma walki, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 15 maja 1989.
Tym ostatnim stwierdzeniem Moczulski dementowa³ 17 maja informacje prasy, i¿ na
konferencji prasowej (15 maja) mia³ oœwiadczyæ, ¿e aktywiœci KPN „walczyæ bêd¹ na
ulicach” (Jednolity front opozycji, „Gazeta Wyborcza” z 19–20 maja 1989).
K. Modzelewski, Przeciw komu bojkot?, „Gazeta Wyborcza” z 19–21 maja 1989.
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ralny sukces bojkotu oznaczałby delegitymizację nie PZPR, lecz „Solidarności”, która nie
mogłaby uchodzić za rzecznika społecznych aspiracji. Pół biedy, jeśli w opozycji istniałaby siła alternatywna, zdolna podjąć się tego zadania. Lecz siły takiej nie ma (...) bojkot jest
bronią tych, którzy nie mają alternatywy; zwolennicy bojkotu w Polsce dziś sami się
takiej alternatywy pozbawiają”57.
Ważnym zadaniem stawało się przekonanie wyborców do wiarygodności i uczciwości
elekcji. Brak lub osłabienie tego przekonania mogło wpływać na stosunek do kampanii,
podatność na argumenty czy udział w akcie głosowania. W okresie poprzedzającym oraz
w dniu wyborów nie odnotowano faktów mogących wzbudzać wątpliwości co do ich
rzetelności, jakkolwiek dochodziło do konfliktów mogących zakłócić tok kampanii wyborczej. Nie przybierały one jednak rozmiarów alarmujących58. Gwarancją uczciwości
wyborów był udział w pracach komisji wyborczych. W Państwowej Komisji Wyborczej,
liczącej 21 członków, 6 reprezentowało stronę opozycyjną (wiceprzewodniczącym był
Andrzej Zoll). Udział jej przedstawicieli w większości komisji okręgowych i wojewódzkich sięgnął 22–28%. Były jednak przypadki, że na 7–11 członków komisji obwodowych
było dwóch lub tylko jeden przedstawiciel „S” (zdarzało się, iż nie wszystkie miejsca
były wykorzystywane).
Po stronie „Solidarności” nie zanikły zachowania, wyniesione z czasów konspiracji,
kiedy „kontrolowano” frekwencję w czasie wyborów. Owe obawy odzwierciedlał Apel
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (kwiecień 1989), zapowiadający kontrolowanie
„uczciwości wyborów”, po wtóre, oświadczenie Biura KO „S” ogłoszone 1 czerwca
1989 roku przez „Gazetę Wyborczą”, zawierające instruktaż zbierania danych z poszczególnych komisji wyborczych przez osoby nie będące ich członkami, by poddawać je weryfikacji.
W tej kwestii brak było zgodności wśród osób wywodzących się z „S”. Jerzy Ciemniewski, członek Państwowej Komisji Wyborczej, sprzeciwił się jej stanowisku wyrażającemu
dezaprobatę wobec zamiaru zbierania danych z komisji wyborczych i ich weryfikowania.
Stwierdził, że stanowi to realizację „prawa do społecznej kontroli przebiegu wyborów” –
orzekając: „kontrola społeczna nie oznacza podawania w wątpliwość uczciwości komisji
wyborczych”59. Odmienną opinię wyrażała Janina Zakrzewska, również członek PKW:
„Ustalenia Okrągłego Stołu, nowa ordynacja wyborcza i wytyczne PKW stwarzają pełne
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D. Warszawski, Wokó³ bojkotu, „Gazeta Wyborcza” z 6 czerwca 1989.
Np. sprzeciw wobec udzia³u przedstawiciela KO „S” w komisjach obwodowych na terenie gminy Ostrówek w województwie lubelskim („na terenie gminy nie ma miejsca na
opozycjê”). „Gazeta Wyborcza” z 18 maja 1989; usuwanie plakatów „S” w Szczecinku;
wywieszanie na miejscu plakatów „S” plakatów „partyjno-rz¹dowych” w Przemyœlu;
naklejanie ulotek kandydata PZPR na plakacie opozycyjnym w Z³oczewie (sieradzkie).
Wojny plakatowej ci¹g dalszy, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja 1989.
Stanowisko PKW, „Gazeta Wyborcza” z 2–4 czerwca 1989; K. Leski, Wynik wyborów to
w³asnoœæ publiczna, „Gazeta Wyborcza” z 5 czerwca 1989. „Instrukcja, maj¹ca niezwykle
szczegó³owy charakter stwarza wra¿enie tworzenia nowej struktury w postaci równoleg³ego organu, który ma za zadanie dublowaæ funkcje pañstwowych komisji wyborczych”
(M. Krupa, Wbrew porz¹dkowi i poszanowaniu prawa, „Trybuna Ludu” z 3–4 czerwca 1989).

możliwości uczciwego przeprowadzenia wyborów. Gdybym w to nie wierzyła, nie weszłabym do Państwowej Komisji Wyborczej”60.
Demokratyzacja systemu wyborczego w Polsce nadawała kampanii wyborczej znamię wyjątkowości, odróżniając ją od poprzednich. Kwestią otwartą pozostawało w jakiej
mierze konkurujące ze sobą formacje zdołają sprostać nowym wymaganiom. Trudniejszymi do spełnienia były one dla strony koalicyjno-rządowej, którą tworzyły partie i ugrupowania, korzystające dotąd z mechanizmów a priori lokujących je w parlamencie w z góry
ustalonych proporcjach. Przyswojone przez nie sposoby aktywności politycznej, kiedy cały
system polityczny stabilizował porządek ideowo-polityczny i strukturalno-funkcjonalny
realnego socjalizmu, odbiegały od wymagań konkurencji. Inercja dotychczasowych sposobów działania nie pozwalała na szybkie – na miarę czasu – nabycie umiejętności sprostania równorzędnej walce politycznej61.
W dyspozycji reżimu pozostawały struktury państwa, których nie wahano się wykorzystać w kampanii wyborczej. Na spotkaniu z naczelnikami miast i gmin, 9 maja 1989 r.,
prezes Rady Ministrów, Mieczysław F. Rakowski uznał za najważniejsze aktualnie zadanie administracji państwowej „przekonanie wyborców, iż koalicyjni kandydaci są godni
zaufania”, oczekując od przedstawicieli władzy terenowej „maksymalnego zaangażowania
się w walkę o pozyskanie jak największej ilości głosów dla kandydatów koalicji”. Przeciwko temu zaprotestował Komitet Obywatelski „S”, stwierdzając, iż w zakresie działania administracji państwowej „nie mieści się prowadzenie kampanii wyborczej na rzecz
partii politycznych lub określonych osób, zwłaszcza, że wiążą się z tym koszty, które nie
mogą być pokrywane z budżetu państwa (...) Nagminna taktyka angażowania organów
władz państwowych w kampanię wyborczą jest całkowicie bezprawna”62.
Odmienny pogląd prezentował rząd, którego przedstawiciel uznał pretensje „Solidarności” za nieuprawnione, albowiem – jak przekonywał na konferencji prasowej 16 maja
1989 r. – „nigdzie na świecie administracja państwowa nie jest politycznie neutralna (...)
Nie można wymagać, aby urzędnik nie miał własnych poglądów, aby był pozbawiony
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J. Zakrzewska, Wierzê w uczciwe wybory, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 2–4 czerwca
1989. Oceniaj¹c prace PKW, dziennikarz PAP, zwraca³ uwagê na „starannoœæ z jak¹ w okrêgach i obwodach zapewniono funkcjonowanie tego wszystkiego, co wp³ywa na gwarancjê praworz¹dnoœci wyborów” (PKW na stra¿y praworz¹dnoœci wyborów, „Trybuna Ludu”
z 3–4 czerwca 1989).
„W istocie PZPR nie realizuje ¿adnego z tradycyjnych zadañ partii politycznej staj¹cej do
wyborczych zmagañ. Aby zrozumieæ dramatyzm nowej sytuacji, trzeba zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e wskutek demokratyzacji dosz³o do odwrócenia ról. Jedyna „partia” w Polsce
okaza³a siê polityczno-biurokratycznym instrumentem chyl¹cej siê ku upadkowi elity
w³adzy, zupe³nie niezdolnym do odgrywania klasycznej roli startuj¹cej w wyborach partii politycznej. Natomiast „Solidarnoœæ” (...) dowiod³a, ¿e jest w pe³ni dojrza³¹ i jedyn¹
prawdziw¹ parti¹ polityczn¹ w Polsce, a mo¿e i w ca³ej Europie Wschodniej” – pisa³
2 czerwca 1989 r. w poufnym raporcie z Warszawy ambasador USA John Davis (Raporty
ambasadora USA w Warszawie, cz.III, http://wyborcza.gazeta.pl/info/drukuj.jsp?plik=art./a304/
a304339.htm z 6 grudnia 2001). Raporty opublikowa³a „Gazeta Wyborcza” latem 2001 r.
w t³umaczeniu Sergiusza Kowalskiego.
Administracja administruje, „Gazeta Wyborcza” z 15 maja 1989.
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prawa przedstawiania i obrony własnych dokonań i dokonań obozu rządzącego, do którego należy i z którym się utożsamia, tym bardziej, kiedy impet opozycji skierowany jest
na dyskredytowanie administracji”63.
W sporze zderzyły się odmienne ujęcia roli aparatu państwowego w kampanii wyborczej64. Odbijały one różnorodną filozofię usytuowania państwa, jego aparatu i zespołu
ludzi go tworzących w stosunku do bieżącej polityki. Jedna, właściwa porządkowi realnosocjalistycznemu, nakazywała postrzegać państwo jako instrument urzeczywistniania
dominacji partii rządzącej. Druga – w dużym stopniu sytuacyjna i nie pozbawiona idealizmu – nawiązywała do wyobrażeń o rozwiniętych demokracjach parlamentarnych, separując administrację państwową od aktualnego układu politycznego. Niezależnie od rozwiązania
w przyszłości tego sporu, nie ulegało wątpliwości, że w okresie poprzedzającym wybory
do Sejmu i Senatu ugrupowania związane z dotychczasowym porządkiem mogły korzystać przed wyborami z pomocy administracji, jednakże nie czyniły tego w stopniu potwierdzającym niepokoje opozycji. W dyspozycji rządu pozostawały organy represji
i porządku: Milicja Obywatelska (policja), Służba Bezpieczeństwa (policja polityczna) i wojsko, a także prokuratura – organizacje, w których na zasadach wyłączności PZPR loko63

64
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S. Krukowski, Aktywne organy, „Gazeta Wyborcza” z 19–21 maja 1989. Por. K. Leski, „koalicyjni kandydaci s¹ godni zaufania...” Pañstwo partii czy pañstwo narodu?, „Gazeta Wyborcza” z 12–14
maja 1989. Stanowisko strony rz¹dowej wspar³ organ KC PZPR, wskazuj¹c na fakt, i¿
w administracji pañstwowej zatrudnieni s¹ nie tylko cz³onkowie PZPR, traktuj¹c jako
pomówienie, ¿e dla wsparcia kandydatów koalicyjnych s¹ wykorzystywane fundusze
pañstwowe, stwierdzaj¹c wreszcie: „Panowie! Macie pretensje o to, ¿e jednak pogl¹dy
wielu naczelników gmin i prezydentów miast s¹ bliskie programowi wyborczemu koalicji, ¿e maj¹c prawo wyborcze i – jak ka¿dy cz³owiek – swe spo³eczne œrodowisko,
premier upatruje w nich sojuszników dla kandydatów koalicyjnych – czy to dziwne
i zaskakuj¹ce? Czy ci ludzie s³ysz¹c czêsto niewybredne has³o „precz z komun¹” nie
maj¹ mieæ sympatii dla koalicji? Wreszcie, na marginesie, czy tylko od tej administracji
trzeba ¿¹daæ neutralnoœci, a od innych, np. koœcielnej, tego siê nie wymaga? Oczywiœcie
takiej odpowiedzi w „Gazeta Wyborcza” nie ma (...) W koñcu sama „Gazeta Wyborcza”
wszystkich „nie swoich” wrzuca do jednego worka. Wiadomo te¿, ¿e sympatyzuje z inn¹
administracj¹, wcale nie miêdzy Bugiem a Odr¹” (W. Mickiewicz, Chwytliwy tytu³ –
fa³szywa treœæ, „Trybuna Ludu” z 13–14 maja 1989).
Interesuj¹cym przyczynkiem do owego mo¿e byæ pogl¹d Stanis³awa Thugutta, ministra
spraw wewnêtrznych w rz¹dzie Jêdrzeja Moraczewskiego, który w okólniku wydanym
27 grudnia 1918 r. stanowi³: „wobec zbli¿ania siê terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego zwracam z ca³ym naciskiem uwagê Komisarzy powiatowych, burmistrzów
i naczelników gmin, ¿e organy pañstwowe i samorz¹dowe nie mog¹ pod ¿adnym pozorem wywieraæ presji na wyborców na rzecz jakiejkolwiek listy kandydatów. Urzêdnicy
winni takiego nadu¿ycia w³adzy zostan¹ poci¹gniêci do surowej odpowiedzialnoœci.
Wybory odbywaæ siê musz¹ w warunkach zupe³nej wolnoœci obywatelskiej, by istotna
wola narodu mog³a znaleŸæ swój wyraz bez najmniejszego krêpowania (...) Przypominam jednoczeœnie, ¿e udzia³ czynny organów pañstwowych w agitacji politycznej jest
w ogóle niedopuszczalny, nara¿a bowiem na szwank ich powagê i pozbawia zaufania
szerokich kó³ ludowych” (K. W. Kumaniecki, Odbudowa pañstwowoœci polskiej. Najwa¿niejsze dokumenty 1912 – styczeñ 1924, Warszawa–Kraków 1924, s. 147).

wała swoje komórki. Rola tych ogniw w kampanii wyborczej okazała się ograniczona,
wręcz znikoma. Doświadczenia posierpniowe, a także stanu wojennego nie zachęcały do
posiłkowania się nimi, bez wywołania gwałtownego sprzeciwu.
Pozostawał jeszcze Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, powołany do spełniania funkcji wyborczych, będąc „płaszczyzną jednoczenia społeczeństwa dla dobra
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a także współdziałania partii politycznych, organizacji
i stowarzyszeń społecznych oraz obywateli niezależnie od ich światopoglądu – w sprawach funkcjonowania i umacniania socjalistycznego państwa oraz wszechstronnego rozwoju kraju” (art. 3, p. 3 Konstytucji PRL). Stanowiąc porozumienie tworzące ramy dla
wspólnych ustaleń i współdziałania ugrupowań koalicyjnych, dysponował on infrastrukturą organizacyjną, zasilaną przez członków zbiorowych. Jednakże i to ogniwo systemu
wykazywało tendencje do usamodzielnienia, ulegając jednocześnie wewnętrznej dezintegracji i erozji oraz dążeniom „wybicia się na samodzielność”. Nie mogło więc spełniać
oczekiwanej przez władze roli.
W sferze wpływów ugrupowań reżimowych, wręcz podporządkowania znajdowały
się media. Czołowe miejsce zajmował koncern prasowy RSW „Prasa-Książka-Ruch”,
znajdujący się w dyspozycji PZPR. Z punktu widzenia potrzeb kampanii wyborczej najdonioślejsza rola przypadła dziennikom centralnym („Trybuna Ludu”, organ KC PZPR
i „Życie Warszawy”, dziennik o profilu pozapartyjnym, adresowany do szerokiego kręgu
czytelników), a także prasie regionalnej, niejako powielającej centralną formułę (dziennik
partyjny i czytelnikowski). Ponadto wychodziły dzienniki i periodyki związane ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym czy Stowarzyszeniem PAX.
Za najważniejszy instrument informacyjno-promocyjny wypadnie uznać radio i telewizję, pozostające pod kontrolą partii. Rodzi się jednak pytanie – odnoszące się także do
prasy – co do ich skuteczności w realizowaniu jej polityki oraz wpływania na zachowanie
wyborców. Poważną zaporą było nastawienie części społeczeństwa. Była ona niechętna
dotychczasowemu porządkowi, a także nieufna wobec argumentacji rządowej, niezależnie
od jej treści. Owe nastroje pogłębiał styl uprawiania polityki informacyjnej i propagandy,
schematyczny, nie zawsze wiarygodny, nastawiony – wprawdzie z mniejszą niż w przeszłości determinacją – na wytworzenie u odbiorcy negatywnego stosunku do osób czy
środowisk kwestionujących status quo. Słabością tego systemu była rutyna i ograniczone
zdolności sięgania po nowoczesne środki wyrazu, do czego przyczyniał się monopol, ale
też i mecenat państwa (partii).
„Solidarność”, przejęta poczuciem misji, motywowana niezbędnością dokonania zmian,
za przeprowadzenie których czyniła się odpowiedzialną, nie obciążona reżimową rutyną,
więcej – traktując ją jako balast, wykazywała większą otwartość, elastyczność oraz inwencję w wykorzystywaniu nowoczesnych środków wyrazu. Niejednokrotnie wykraczała poza znane i praktykowane w państwie socjalistycznym metody. Na jej korzyść
przemawiał obraz przeciwnika, na którym ciążyła odpowiedzialność za odrzucaną przeszłość. Ten czynnik wydaje się decydujący, zaś środki, po które „Solidarność” sięgała
miały znaczenie wtórne.
Jej wizerunek wyrastał z kontrastu wobec ancien régime’u, co pozwalało trafiać do
kręgów „zamkniętych” dla socjalistycznej argumentacji oraz środowisk niezdecydowa261

nych. Paleta środków, po jakie sięgała „Solidarność”, by wspierać swych kandydatów
okazała się w końcowej fazie kampanii wyborczej dynamiczna i bogatsza, a nade wszystko
skuteczniejsza, jakkolwiek była skromniejsza od tego, czym dysponowała strona koalicyjno-rządowa. W tej sytuacji dla związku dysponowanie własnymi środkami wpływania
na wyborców stawało się nieodzowne, tym bardziej, że możliwości korzystania z państwowych od początku natrafiały na utrudnienia65. Ten wątek przebija w apelu KO „S” z kwietnia 1989 r., w którym wzywano do udziału w „solidarnościowej” kampanii wyborczej.
„Potrzebujemy waszej pomocy (...) nie tylko waszych serc i myśli, ale i tysięcy współpracowników kampanii wyborczej (...) Naszym wysiłkiem, poświęceniem i pomysłami
musimy nadrobić brak własnej prasy, radia i telewizji. Potrzebujemy też pieniędzy. Kampania wyborcza jest kosztowna” – pisano w apelu podpisanym przez Wałęsę66.
8 maja, na dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej, ukazał się
pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, która samym tytułem sugerowała cel swego powołania67, przywołując ponadto sztandarowe hasło opozycji, głoszone u schyłku jej nielegalnej egzystencji: Nie ma wolności bez Solidarnoœci (pisanej „solidaryc¹” – uwaga KBJ).
Dziennik, kierowany przez Adama Michnika, skupił grono osób wykazujących zaskakujący profesjonalizm, w dużym stopniu ufundowany na doświadczeniach podziemnej pracy wydawniczej. Odbiegał od prasy reżimowej zarówno formą (mniejszy format, skład,
czcionka), sposobem redagowania (konsekwencja w układzie różnych form, zawartość
informacji, zwięzłość komentarza, żywość tytułów otwierających teksty, rozbijanie monotonii), jak i stylem przekazywania treści. Dziennik nie skrywał sympatii ani antypatii
politycznych, starał się jednak wytworzyć u czytelnika wrażenie, że zachowuje dziennikarską bezstronność. „Gazeta Wyborcza” stała się w rzeczywistości trybuną opozycji
skupionej pod znakiem „S”. Od 2 czerwca 1989 r. ową przestrzeń poszerzał „Tygodnik
Solidarność”, redagowany pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego.
Późnym wieczorem 9 maja zainaugurowany został w telewizji „solidarnościowy” blok
wyborczy, rozpoczęty łopoczącą flagą z godłem „Solidarności”. Począł go redagować
zespół ludzi pozbawionych w 1982 r. zatrudnienia (pod kierownictwem Stefana Truszczyńskiego), nie podlegający władzom telewizji. Nie znaczy to jednak, by nie zdarzały się
próby ingerencji, które z braku skutku, owocowały np. niedopuszczeniem do emisji programu „solidarnościowego”68. Jednakże, jak konstatowano, omawiając pierwszą audycję
65
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J. Onyszkiewicz na konferencji prasowej odbywaj¹cej siê w koœciele pod wezwaniem
œw. Trójcy 10 maja poinformowa³ o utrudnieniach czynionych kandydatom opozycji
w dostêpie do wizji w TVP i mikrofonu w PR (Kampania wyborcza. Niezgodne z ustaleniami,
„Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1989); „¯ycie Warszawy” odmówi³o wydrukowanie p³atnego og³oszenia reklamuj¹cego kandydatów opozycji, mimo ¿e wczeœniej opublikowa³o og³oszenia J. Urbana (Zabawa w chowanego, „Gazeta Wyborcza” z 12–14 maja 1989).
Apel Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” (kwiecieñ 1989; w posiadaniu autora).
Przymiotnik „wyborcza” pozostawiono: „œwiadczy on o chwili, w jakiej powsta³a gazeta
i wyznacza zadanie, jakim s¹ nastêpne, w pe³ni demokratyczne wybory. Ma tak¿e tê przewagê nad innymi, ¿e ju¿ istnieje, ju¿ ma echo” (Imiê pozostanie, „Gazeta Wyborcza” z 21 czerwca
1989.
Kierownictwo Komitetu ds. Radia i Telewizji wstrzyma³o emisjê autorskiego programu
„Solidarnoœci” poœwiêconego tematowi „Cz³owiek i prawo”, co motywowano godzeniem

telewizyjną, został dopuszczony „niezależny”, „wiarygodny” »Nasz Głos«69. Ważną rolę
odgrywały „suwerenne” audycje radiowe nadawane od 10 maja cztery razy dziennie
w programie I PR pn. Studio Wyborcze Komitetu Obywatelskiego „S”, do którego materiały przygotowywał Serwis Informacyjny „Solidarności” (SIS).
Pewne ograniczenia w działalności propagandowej wynikały z działania cenzury. Przy
różnych sposobnościach przedstawiciele prasy (w tym zespołów radiowych i telewizyjnych) „solidarnościowej” zgłaszali zastrzeżenia wobec jej decyzji70. Najogólniej nie wydaje się, by jej ingerencje stanowiły zasadniczą zaporę w upublicznianiu stanowiska
opozycji71, tym bardziej, że sprzeciwy nie przyjęły drastycznych form (wystąpień procesowych). Godzi się stwierdzić, mając na uwadze nieskrywane w trakcie kampanii wyborczej zamiary – niepomne idei „niekofrontacyjności” wyborów – dyskredytowania
dotychczasowego porządku ustrojowo-politycznego, że owe ingerencje nie zawsze były
nieuzasadnione. W ferworze bowiem walki politycznej, przy wyraźnej tendencji zmierzającej do kreowania „Solidarności” na siłę moralnie „czystą”, niosącą obietnicę pozytywnej
przemiany we wszelkich sferach życia jednostki i społeczeństwa, trudno było uniknąć
zdarzeń, budzących po drugiej stronie wątpliwości.
Wypadnie to uznać za naturalne, do czego jednak partie koalicji rządowej nie były
przygotowane. Opozycja nie szczędziła im inicjatyw stawiających je w niewygodnej sytuacji. Tak było np. w przypadku propozycji zorganizowania publicznej debaty telewizyjnej, która objęłaby różnorodne tematy, których podjęcie zawierało różny stopień ryzyka
konfrontacji, ogólnie jednak dostarczało sposobności dla generalnego kwestionowania
kompetencji partii do rządzenia oraz legitymacji do sprawowania władzy: 1) perspektywy młodzieży w PRL; 2) nomenklatura; 3) obywatel i władze lokalne; samorząd terytorialny; 4) sprawy wsi: system podatków i ubezpieczeń; 5) ochrona środowiska; 6) człowiek
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przezeñ „w porozumienia „okr¹g³ego sto³u”, zaœ nagrany materia³ zosta³ przekazany do
komisji porozumiewawczej. Nie przes¹dzaj¹c zasadnoœci decyzji, godzi siê wskazaæ na
fakt, i¿ audycja zosta³a tak zmontowana, by poprzez pos³ugiwanie siê sformu³owaniami
w rodzaju „haniebny stan wojenny” czy „zmiana ustroju” oraz eksponowanie wyst¹pieñ
(udzia³ piêædziesiêciu zaproszonych goœci – przedstawicieli zak³adów pracy, rolników,
prawników, kandydatów KO S”) potêpiaj¹cych panuj¹cy porz¹dek ustrojowo-polityczny, a tak¿e siêganie po argumentacjê prawn¹ ukazaæ go w dalece niekorzystnym œwietle. To
zaœ mog³o wp³yn¹æ na decyzjê w³adz, które dopatrzy³y siê w audycji d¹¿eñ do wydobywania skrajnoœci, „nieuchronnie prowadz¹cych do wzmagania politycznych konfliktów”. Oœwiadczenie Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, „Trybuna Ludu” z 24–25 maja 1989; Jak
zdejmowano audycjê, „Gazeta Wyborcza” z 26–28 maja 1989.
Pierwszy krok w TVP oraz My i pierwszy „blok wyborczy”, „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1989.
Np. w prasie uwidaczniane w postaci zapisu: [– – – –] (art. 2 p. 3 Ust. o Kontroli
Publikacji i Wid. z 31 VII 81, Dz. U. 20 poz. 59, zm. 1983. Dz. U. 44, poz. 204).
„Gazeta Wyborcza” odnotowa³a „kilkadziesi¹t” ingerencji. W artykule opublikowanym
z pocz¹tkiem czerwca 1989 r. oceniano, ¿e ustawy o cenzurze i prasie z koñca maja i pocz¹tku czerwca nie odpowiada³y ustaleniom „okr¹g³ego sto³u”; „w³adza zostawi³a sobie
prawo decydowania o tym co obywatel bêdzie czyta³, pisa³, drukowa³” (J. Rogala, Protokó³ rozbie¿noœci. Skrócone no¿yce cenzury, „Gazeta Wyborcza” z 5 czerwca 1989).
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i prawa; 7) środki przekazu a społeczeństwo obywatelskie; 8) opiekuńcza rola państwa;
9) walka z inflacją72.
Starając się korzystać ze środków masowej komunikacji, „Solidarność” nie zaniedbywała instrumentów, którymi dotąd udatnie się posługiwała jak plakaty, ulotki, znaki graficzne umieszczane na różnych przedmiotach (np. koszulkach), hasła lokowane w różnych
miejscach (np. na tramwajach), bezpośrednie kontakty z uczestnikami zebrań i wieców
czy z przechodniami na ulicach. Na rzecz KO „S” pracowali też ludzie niezwiązani bezpośrednio z polityką, wywodzący się z kultury czy sztuki.
Wykazywano otwartość na niekonwencjonalne pomysły, sięgając nierzadko po wzorce oferowane przez marketing polityczny a znane z krajów ugruntowanej demokracji
parlamentarnej. Szefem kampanii reklamowej stołecznego KO „S” został Zbigniew Hołdys,
lider zespołu „Perfect”, redaktor naczelny pisma rockowego „Non stop”, który uwydatniał
podobieństwo przedsięwzięć „reklamujących” „Solidarność” do promocji i marketingu, których mechanizmy „są takie same – czy chcemy wylansować nowy model roweru, nowy
koncert, nowy smak czekolady czy polityka”. Nie skrywając swoich sympatii, okazał
dystans wobec ewentualnego promowania przeciwnej strony, w obrębie której nie widział „zbytniej finezji”. Natomiast jeśli idzie o przedsięwzięcie, w realizację którego się
zaangażował, Hołdys wydobył zamysł istotnie towarzyszący „solidarnościowej” kampanii
wyborczej, odbiegającej stylem od znanego w Polsce sposobu. Istota owego stylu zawierała się w odrzuceniu powagi – czytaj „koturnowości” – na rzecz wydobywania klimatu
radości i optymizmu, w eliminowaniu bezosobowości na rzecz przydawania działaniom
rysów personalnych (np. eksponowanie pozycji Lecha Wałęsy). „Pragnę pokazać społeczeństwu – mówił rockman – że „Solidarność” to nie tylko związek zawodowy lub ruch
polityczny. To przede wszystkim nowa jakość. Niosą ją ludzie dynamiczni i uczciwi (...)
Kuroń, choć choleryk, ma w sobie coś ujmującego. To jest czas na pogodę życia i powiedzenie złości: „pa!”. Będziemy produkować zaskakujące video klipy, zaskakujące plakaty. Pokażemy ludzkich, odważnych i czasami śmiesznych działaczy, których kompetencje
są nieprawdopodobne”. Za najtrudniejsze uznał on „konieczność uświadomienia ludziom,
że często nie znane ogółowi nazwiska noszą mistrzowie, prawdziwi giganci swych dyscyplin (...) Z przyjściem tych ludzi skończy się zdolność manipulacyjna i demagogiczna
różnych grup u władzy. Stu sześćdziesięciu naszych posłów i stu senatorów to mur
kompetencji zdolny do odparcia sejmowych dziwolągów proponowanych przez drugą
stronę”73.
Dyrektywy marketingu politycznego nietrudno dostrzec w wielu działaniach „Solidarności” poprzedzających wybory. Osobliwą ekspresję, prostotę przesłania zawierał plakat
nawiązujący do kowbojskiego filmu „W samo południe”, przedstawiający Gary Coopera,
czystego i prawego szeryfa, zdecydowanego na walkę ze złem. Bohater, wychodzący na
filmie z kościoła, na plakacie miast broni dzierży w ręku kartkę z napisem „wybory”, na
piersi nad odznaką szeryfa widnieje plakietka z napisem „Solidarność”, również tłem dla
jego sylwetki jest dużych rozmiarów słowo „Solidarność” – w obu przypadkach został

72
73

264

Propozycje, „Gazeta Wyborcza” z 10 maja 1989.
Z. Ho³dys, Sprzedajê „Solidarnoœæ”, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 10 maja 1989.

zachowany styl liternictwa, określany „solidarycą”. Wreszcie plakat dopełniał podpis:
W SAMO POŁUDNIE. 4 CZERWCA 1989. Poprzez plakat, urastający do rangi przeboju
kampanii wyborczej, zaprojektowany przez studenta warszawskiej ASP, Tomasza Sarneckiego74 postarano się o wydobycie istotnych dla przedsięwzięć promocyjnych „Solidarności” elementów: uczciwość, czystość intencji, prawość oraz determinacja rozprawienia
się (zwalczenia) z wrogiem dobra. W czarno-białej perspektywie, charakterystycznej dla
klasycznego westernu, „Solidarność” broni dobra. Natomiast uosobieniem zła i nieprawości jest jej przeciwnik. Dla wyborcy-adresata plakatu miało być nim wszystko, co
łączyło się z dotychczasowym porządkiem.
„Solidarność” przedstawiała się jako nowa siła, nieskażona związkami z niechcianą
władzą. Jej przeszłość – to czas zmagań, przynoszących oczekiwane owoce, ale zapowiadająca zmiany, nowe perspektywy, nasycone świeżością i optymizmem. Jej wizerunek – jako „panny „S” – tchnie młodością i żywotnością, zawiera obietnice, których
urzeczywistnienie uzależnione być miało od postawy wyborców. Szczególnego materiału
dostarcza analiza haseł, po jakie sięgała „Solidarność”. Wyrażają one przede wszystkim
determinację odniesienia zwycięstwa. Ich głównym celem było nie tyle przekonanie do
oddania głosu na opozycję, ile skłonienie uprawnionych do udziału w wyborach, a także
wpływania na ich emocje. Godzi się przy tym zauważyć, że wprawdzie przeciwnika nie
darzono sympatią, jednakże nie okazywano wobec niego mściwości, nie kierowano też
pod jego adresem pogróżek (ostateczną pogróżką miało być pozbawienie go mandatu),
ani też inwektyw. Co nie znaczyło jednak, by „Solidarność” rezygnowała z jego pognębienia. Umieszczając go w obszarze zła, wskazując na negatywne skutki rządów koalicji
(osobliwie PZPR), przekonywała, że wraz z jej klęską – a zwycięstwem związku – nastanie czas zupełnej naprawy. Nieobeznanemu z manipulacją odbiorcy kazano wierzyć, że
„Solidarność” kieruje się wyłącznie czystymi intencjami, sięgającymi czasów narodzin.
Wykorzystując oczekiwania społeczeństwa na zmianę, jednocześnie kamuflowała charakter swych poczynań. „Ta łagodność wobec „przewodnika” – jak oceniano treść haseł
tworzonych przez wyborców na wezwanie „Gazety Wyborczej” – który tyle lat wpuszczał w maliny, wiąże się z poczuciem radosnej pewności, że opozycja dobrze sobie radzi,
odniesie sukces wyborczy i naprawi Rzeczpospolitą”75.
Wśród wykorzystywanych przez „Solidarność” postaci znalazły się także osoby współczesne, symbolizujące sukces i pogodę. Z tryumfem informowano więc o poparciu udzielanym sprawie „Solidarności” przez Jane Fondę oraz Nastassję Kinsky. Przedstawiane na
fotografii z palcami ułożonymi w znak zwycięstwa („V”) i demonstrujące plakietkę „So-
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Gary Cooper w „S”, „Gazeta Wyborcza” z 5 czerwca 1989.
Dziêkujemy za has³a. Randka z pann¹ „S”, „Gazeta Wyborcza” z 7 czerwca 1989. W okresie
poprzedzaj¹cym wybory ukaza³y siê „Gazecie Wyborczej” m.in. has³a: Zamiast pomstowaæ, idê g³osowaæ; 4 VI – g³osuj na kandydatów Solidarnoœci; By kryzysu przyszed³ kres,
popierajmy pani¹ „S”; Chcesz wyjœæ z kryzysu – wyjdŸ z domu 4 czerwca; Udzielono ci
g³osu – w sprawie twojego losu; Ju¿ siê nie opieraj – tym razem wybieraj; Z tych wyborów
rozliczy nas historia; Ludzie Wa³êsy zwalcz¹ nonsensy; Nomenklatury kres, g³osuj na „S”;
Nie strzelaæ! Skreœlaæ!!!
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lidarności”, stanowiły potwierdzenie szczególnego uznania dla „Solidarności”, ale też jej
związków z Zachodem.
Przyjmowały one nierzadko nader konkretny i namacalny wymiar. Argumentów i sugestii co do potrzeby poparcia „solidarnościowych” kandydatów na posłów i senatorów
nie brakowało w polskojęzycznych audycjach Głosu Ameryki czy Wolnej Europy. Bezstronności ani neutralności w tej kwestii nie zachował Zbigniew Brzeziński, politolog
amerykański, były doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, który podczas pobytu w Warszawie nie wahał się wyrażać swych politycznych sympatii, ujawniając ponadto priorytety Zachodu wobec wyborów w Polsce. Jego wypowiedź właśnie ze
względu na zajmowaną przezeń pozycję nabierała osobliwego wydźwięku – jej adresatem była zachodnia opinia publiczna, jak i wyborca polski: „Na Zachodzie panuje przekonanie, że opozycja, że „Solidarność” ma za sobą olbrzymią większość wyborców. Jeżeli
nie będzie zwycięstwa „Solidarności”, na pewno wywoła to zdziwienie i zaskoczenie.
Konsekwencje mogłyby być niekorzystne”76.
W tym kierunku zmierzały zabiegi francuskiego piosenkarza Ives Montanda, „wiernego przyjaciela „Solidarności”, który zaapelował 9 maja na łamach „Le Figaro” o pomoc
dla polskiej opozycji, ukazując wagę polskich wyborów oraz powinności ugruntowanych
demokracji parlamentarnych wobec Polski: „Nadchodzące wybory są pierwszą od wielu
dziesięcioleci okazją i szansą dla demokracji w Polsce. Francja obchodzi 200-lecie rewolucji. Niech więc naród, który od 200 lat żyje w demokracji, pomoże narodowi, w którym
demokracja się odradza”. Montand wzywał, by wsparcie dla opozycji polskiej przybierało
konkretną formę: dary w postaci sprzętu drukarskiego, radiowego, video, magnetofonów, papieru za pośrednictwem stowarzyszenia „Elections Sans Frontieres” (Wybory
bez Granic), a także pieniędzy, deklarując na koniec, że jeśli „polscy działacze uznają to za
wskazane, chętnie pojadę do Polski, by im pomóc”77.
Kwestia zagranicznego wsparcia i pomocy udzielanej polskiej opozycji została nagłośniona. 31 maja w dzienniku TV (29 maja w oświadczenie Biura Prasowego Rządu PRL)
sugerowano, że kampanię wyborczą opozycji finansuje rząd amerykański. „Solidarność”
początkowo zaprzeczała temu, twierdząc że fundusze zagraniczne „pochodzą od osób
prywatnych, głównie Polaków, związków zawodowych itd.”, oświadczając wreszcie, że
pieniądze Kongresu USA (2 mln $) zostały wykorzystane przez Fundację Społeczną
„Solidarności” („dzięki niej organizuje się w Polsce niezależna służba zdrowia”) oraz dla
udzielenia pomocy „dla uczestników zeszłorocznych strajków. A one to właśnie doprowadziły do Okrągłego Stołu i porozumienia, naruszanego obecnie przez takie kłamstwa,
jakie szerzy państwowa telewizja”78.
Jednakże ten sposób odnoszenia się do zarzutów problemu nie usuwał, tym bardziej,
że dotykał kwestii konspiracyjnych funduszy, których wykorzystanie pozostało nie do
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WypowiedŸ Brzeziñskiego sta³a siê okazj¹ do postawienia pytania: „czy amerykañski system demokratyczny dopuszcza obc¹ ingerencjê w akcjê wyborcz¹?” (Z. S³omkowski,
Amerykanin w Warszawie, „Trybuna Ludu” z 30 maja 1989).
K. Rutkowski, Yves Montand popiera, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja 1989.
Brutalna ingerencja, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 1989.

końca wyjaśnione79. Opozycja, nie mogąc zaprzeczyć faktowi zewnętrznego zasilania
kampanii wyborczej, sięgała po uzasadnienie, którego wartość okazywała się wątpliwa.
Wskazywano na fakt, że przystępuje ona do wyborów – w porównaniu ze stroną rządową
– ze słabszych pozycji. „Pomoc z zagranicy, okazywana bez stawiania warunków, w niewielkim jedynie stopniu wyrównuje zaprogramowaną przez rząd nierówność szans i to
właśnie tak gniewa stronę rządową”. Odparowując zarzuty, nie wahano się przed posługiwaniem demagogicznymi argumentami. Podnoszono, że władzy pojmowanie suwerenności Polski skażone jest właśnie przeszłym jak i współczesnym podporządkowaniem
zewnętrznemu mocodawcy, nie zagrażają jej zaś ani Zbigniew Brzeziński ani Ives Montand. Bowiem „dopiero od bardzo niedawna twierdzi (władza – uwaga KBJ), że możemy
się reformować, bo nastały sprzyjające warunki międzynarodowe, jako że sprzyja naszym reformom polityka Gorbaczowa. Mówi to władza, zarządzająca systemem wprowadzonym w Polsce przez Stalina, wbrew większości narodu (...) Władza, która
wprowadziła stan wojenny „własnymi rękami” jako mniejsze zło, aby ubiec ewentualną
interwencję bratnich krajów. Władza, która dziś jeszcze nie wyklucza interwencji; oczywiście, gdybyśmy się mieli „zbyt daleko” posunąć”80.
Szczególnym rysem „solidarnościowej” kampanii wyborczej było eksponowanie patriotyzmu oraz wizji Polski – kraju tolerancji i szacunku dla innych nacji i religii81, w któ79
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Ta sprawa nie by³a szerzej podejmowana, zw³aszcza przez przedstawicieli „S”. Narodowy
Fundusz na Rzecz Demokracji (NED), „prywatna” fundacja, lecz finansowana przez Kongres USA pomaga³a materialnie od 1984 r. Komisji Interwencji i Praworz¹dnoœci (kier.
przez Zbigniewa Romaszewskiego), Ogólnopolskiemu Komitetowi Nauki i Oœwiaty,
Komitetowi Helsiñskiemu, niezale¿nym studiom video, a tak¿e rodzinom uwiêzionych; 42,5 tys. dol. USA otrzyma³a Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. „Natomiast przez ostatnie dwa i pó³ roku Kongres USA przekazywa³ „Solidarnoœci” za naszym
poœrednictwem przez centralê zwi¹zkow¹ AFL-CIO specjalny fundusz w wysokoœci
1 mln dolarów USA rocznie” – oœwiadczy³ Carl Gershman (prezes NED): Pieni¹dze na
demokracjê, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 9 listopada 1989. Por. „Kultura” (Pary¿)
nr 9/1991. „Na pocz¹tku 1985 r. roku dop³yw gotówki dla „Solidarnoœci” osi¹gn¹³ szczytow¹ wysokoœæ 8 milionów dolarów. Podtrzymywa³o to dzia³alnoœæ podziemia” – pisze
z kolei Peter Schweizer, Victory czyli zwyciêstwo, Warszawa 1994, s. 230.
E. Skalski, Komentarz TV. Mówmy otwarcie, „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 1989.
Zwracaj¹c siê do wyborców, Lech Wa³êsa przypomina³, i¿ w Polsce „¿yj¹ z nami” Ukraiñcy
i Bia³orusini, Litwini, ¯ydzi, S³owacy, Niemcy, Czesi, Ormianie, Tatarzy, prawos³awni
i grekokatolicy oraz chrzeœcijanie wywodz¹cy siê z Reformacji; „to niezwykle wa¿na i piêkna spuœcizna po dawnej Rzeczypospolitej wielu narodów”; tworz¹ oni, wraz z Polakami,
wspólnotê historii i wspó³czesnoœci („dŸwigaj¹ takie same ciê¿ary”). Jednak¿e do „naszych” lêków i nadziei dochodz¹ „specyficzne zmartwienia: o zachowanie w polskim
otoczeniu w³asnej to¿samoœci religijnej i narodowej, o swoj¹ kulturê, szko³y i œwi¹tynie.
O swoj¹ godnoœæ bez „przebierania siê” za Polaków, o wychowanie dla w³asnej nacji i koœcio³ów swoich dzieci”. Wzywa³ on: „w momencie budzenia siê znów nadziei narodowych powinniœmy odrodziæ tradycjê tolerancji i szacunku w imiê wspólnej przesz³oœci,
ale i przysz³oœci”. Wskazywa³ na potrzebê uszanowania i znalezienia miejsca w kampanii
wyborczej dla mniejszoœci, by mog³y „wzi¹æ godnie nale¿ny im udzia³”. Wzywa³, by nie
„graæ” minionymi „konfliktami i krzywdami”, apelowa³ o zamkniêcie rachunków „wza-
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rym „każdy będzie u siebie”, Polski wracającej do Europy, wkraczającej na drogę dobrobytu i pełnej niezależności. To przesłanie kierowane było także do Polaków żyjących na
Obczyźnie, stanowiących część „jednego” narodu. „W imię tej jedności, w imię wspólnej
troski o Ojczyznę, wzywam Polaków żyjących na emigracji do uczestnictwa w wyborach 1989 – apelował Wałęsa – Tym razem wiele od nas zależy. Oddając swój głos na
kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” pomagasz Krajowi, wspierasz szansę
Polski niepodległej, demokratycznej i sprawiedliwej”.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt zróżnicowania argumentacji wyborczej w zależności od adresata. Przykładowo, apelując do Polonii, wydobywano wagę katolickich
korzeni, czego nie czyniono zwracając się do krajowego wyborcy. „Prosimy gorąco wszystkich duszpasterzy na emigracji o przyjście nam z pomocą – głosił KO „S” kierując wezwanie
„Do wspólnoty polskiej w świecie” – o apel do serc i sumień w imię wiary, która kształtowała świadomość narodową i broniła pokoleń Polaków, o wezwanie do ofiarności na rzecz
narodowej sprawy”82. Wątek narodowy przebijał w apelu KO „S”, sygnowanym przez
Lecha Wałęsę, o wszelakie, w tym finansowe, wsparcie kampanii wyborczej, w którym
nawiązywano do ofiarności „naszych dziadów” oraz „ojców”, składających się na Skarb
Narodowy oraz Polskie Państwo Podziemne83. Wykorzystywanie wątków patriotycznych niosło ważne przesłanie, odgrywające w kampanii „solidarnościowej” znaczącą funkcję.
Opozycja kreowała się na jedynego depozytariusza wartości narodowych, ich odrodzenia
i strzeżenia, ona symbolizowała ciągłość walki o niepodległość i suwerenność. Odmawiano zatem moralnego prawa do ich przywoływania ugrupowaniom politycznym ancien régime’u oraz ludziom z nim związanym.
Koalicja generalnie unikała, stosownie do składanych przyrzeczeń, konfrontacji. Powołując się na filozofię „okrągłego stołu”, wzywała do eliminowania konfliktów, jakkolwiek
nie skrywała zasadniczych różnic, dzielących obie strony. Tym samym jednak pozostawała w pułapce, którą z jednej strony tworzyły wcześniejsze nawyki, z drugiej zaś dążenie
do zachowania ustalonych reguł gry politycznej. To zaś nie pozwalało na ekspansywność, nie mówiąc o agresywności, charakteryzującej nierzadko działania opozycji, która
ponadto podporządkowała swoje działania bipolarnej wizji rzeczywistości.
Dylematy jakie przyszło rozwiązywać koalicji oraz jej najogólniejsze koncepcje dalszego ułożenia stosunków politycznych w Polsce – jako efekt „okrągłego stołu” – odzwierciedlał apel będący pokłosiem posiedzenia Centralnej Komisji Współdziałania, skupiającej
przedstawicieli PZPR, ZSL, SD oraz Stowarzyszenia „PAX”, UCh-S, PZK-S, które odbyło się 29 maja 1989 r.84 W apelu zatytułowanym „Łączy nas Polska” wskazywano na
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jemnych win i krzywd”, o otworzenie okresu „godziwego wspó³¿ycia nad Wis³¹ obywateli
wszelkich narodowoœci, kultur i wiar”. Lech Wa³êsa do wyborców. W sprawie mniejszoœci,
„Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989.
„Gazeta Wyborcza” z 22 maja 1989.
Apel Komitetu Obywatelskiego „S” (kwiecieñ 1989); w posiadaniu autora. Por. Z warszawskiego KO „S”, „Gazeta Wyborcza” z 3 maja 1989.
Stajemy do wyborów jako koalicja... £¹czy nas Polska, „Trybuna Ludu” z 30 maja 1989. Na
posiedzeniu 8 maja informowano siê wzajemnie „o treœci programów i deklaracji wyborczych i o dotychczasowym przebiegu przygotowañ do wyborów. Omówiono zasady

zróżnicowanie wewnętrzne koalicji, swoistości w zakresie pojmowania tożsamości
i podmiotowości, a także odmienne ujmowanie kwestii ideowych, politycznych i ekonomicznych, wyrażane w oddzielnych deklaracjach i programach wyborczych. Sygnalizowano tym samym zmianę formuły spajającej układ koalicyjny; odejście lub modyfikację –
co najmniej deklarowane – modelu hegemona, na rzecz zasady primus inter pares.
Skoro jednak między partiami tworzącymi koalicję występowały różnice ideowo-polityczne i strategiczne, jawi się pytanie, jakie czynniki decydowały o potrzebie jej zawiązania. Przede wszystkim była nim przeszłość; fakt iż partie te tworzyły dotąd układ
zapewniający im korzyści niemożliwe w przypadku jego zakwestionowania. Wobec totalnego zaś podważania istnienia porządku realnosocjalistycznego przez „Solidarność”
i prób monopolizowania przez nią sceny politycznej, nie stawało na niej miejsca dla ugrupowań nie związanych z nią wspólnotą losów i interesów. Partie i ugrupowania polityczne związane koalicją, nie dostrzegły jeszcze korzyści w jej porzuceniu. W układzie
bipolarnym liczyli się dwaj aktorzy – „Solidarność” i PZPR. W tej perspektywie „sojusznicy”, po obu stronach barykady, byli skazani na odgrywanie ról pomocniczych, co nie
wykluczało gotowości podjęcia współpracy z przeciwnikiem.
Tak było w przypadku Stronnictwa Demokratycznego, które podjęło dodatkowo –
poza eksponowaniem w programie elementów wykraczających poza dotychczasowe ujmowanie stosunków w koalicji85 – próby zmiany pozycji uznanej za niekorzystną oraz
ukazania się w odmiennej perspektywie. 16 maja na Zamku Królewskim odbyło się spotkanie przewodniczącego CK SD, Jerzego Jóźwiaka oraz Lecha Wałęsy, podczas którego ten
ostatni komplementował Stronnictwo, wyrażając przekonanie, że wzrost jego roli „w życiu
politycznym kraju powinien przyczynić się do szybkich postępów procesu demokratyzacji i reform gospodarczych w ramach ustaleń „okrągłego stołu”86. Spotkanie ujawniło
dążenie do budowania przez SD swojego nowego image, z drugiej zaś zamiar „Solidarności” wyłuskiwania z obozu koalicyjnego ugrupowania, które nie pojmowało swych związków politycznych jako trwałe.
Rozważając tedy przeszłe uwarunkowania, jak i właściwości okresu poprzedzającego
wybory oraz treści oferowanych przez ugrupowania reżimowe deklaracji programowych,
uprawniony wydaje się wniosek, iż ich związek koalicyjny miał charakter taktyczny. Jego
istota polegała na osiąganiu własnych partykularnych celów poprzez wspólne – choćby
formalnie zadeklarowane – działanie, do którego skłaniało przekonanie, iż odmienne za-
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kszsta³towania krajowej listy wyborczej na pos³ów oraz jej sk³ad”. „Trybuna Ludu” z 9 maja
1989.
K. B. Janowski, Historyczno-doktrynalne przes³anki koalicyjnego sprawowania w³adzy, „Zeszyty
Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” nr 3/1987.
Rozmowy obu polityków, do których dosz³o w gabinecie dyrektora Zamku Aleksandra
Gieysztora, z udzia³em pocz¹tkowo Lecha Kaczyñskiego oraz Tadeusza Rymszewicza „s¹
œwiadectwem rosn¹cej aktywnoœci SD oraz znacz¹cej roli, jak¹ odgrywa ono na wspó³czesnej mapie politycznej Polski (...) Dobry to przyk³ad kultury politycznej i nowych pozytywnych trendów w kierunku pluralizmu, praktykowanego w sposób odpowiedzialny,
dla dobra wspólnej, polskiej ojczyzny” – komentowa³ rzecznik SD, Adam Wysocki (Spotkanie Jerzego JóŸwiaka z Lechem Wa³ês¹, „Rzeczpospolita” z 17 maja 1989).
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chowanie może przynieść utratę dotychczasowych pozycji i wpływów. Dotyczyło to
zwłaszcza mniejszych ugrupowań, skupiających – jak określano w nieprzyjaznej publicystyce – „licencjonowanych katolików”: Stowarzyszenia „PAX”, Unii Chrześcijańsko-Społecznej oraz Polskiego Związek Katolicko-Społecznego.
Taktyczny charakter wspólnoty nie wykluczał stanowiska sięgającego po bardziej
wysublimowaną argumentację; „pojmujemy jednakowo nadrzędny interes narodu i państwa polskiego” – stwierdzano w apelu wyborczym 6-tki, ukazując źródła wspólnego
działania. Wprawdzie nie wszyscy członkowie koalicji mieli równy udział w doprowadzeniu do przełomu. W apelu unikano rozróżnienia, stwierdzając, że „najpoważniejsze
przeobrażenia systemowe są wynikiem naszej inicjatywy i woli porozumienia”, zaś determinacja ich kontynuowania pozostaje w zgodzie „z pragnieniem większości społeczeństwa”. Autorzy apelu – odmiennie jak czyniła druga strona, wydobywająca opozycyjny,
„antykomunistyczny” rodowód swoich kandydatów – zapewniali, iż na listach wyborczych znaleźli się ludzie „czynu, o dużej wiedzy, konkretnych osiągnięciach i czystych
rękach. Oni zapewnią ciągłość zmian i życia bez niebezpiecznych dla kraju wstrząsów”.
Przywołując fakt, że w Polsce najwcześniej wśród krajów socjalistycznych zostały
zapoczątkowane zmiany, przekonywano, że nie zostały jeszcze wyczerpane możliwości
rozwojowe: „Chroniąc to co jest autentycznym dorobkiem ludzi pracy, jednocześnie przełamywać stare schematy i dogmaty (...) przebudować dogłębnie rzeczywistość (...) by
Polska sprostała wyzwaniom cywilizacji, aby zajmowała należne jej miejsce w europejskim rozwoju narodów”. Uwydatniano ponadto związek między siłą państwa a „mądrym,
spójnym i stanowczo przestrzeganym prawem”. Członkowie koalicji – w przeciwieństwie do opozycji, która traktowała ewentualność współpracy z konkurentami jako skutek
sytuacji ukształtowanej konkretnymi okolicznościami – uznali ją za możliwą „w tworzeniu prawa, jak też w kierowaniu państwem, wspólnie z każdym, kto szanuje te same
zasady – kieruje się nadrzędnym interesem Polski, jej racją stanu”.
Po stronie koalicyjnej miano świadomość różnic dzielących ją i opozycję w różnych
kwestiach, niemniej jej oferta oznaczała odrzucenie modelu bipolarnego, w ramach którego obie strony upatrywały jedynie po swojej stronie cechy pozytywne, traktując przeciwnika jako element skazany na unicestwienie. Za kryterium uczciwości tej oferty wypadnie
uznać dalsze sformułowania apelu, zawierające swego rodzaju „zapis intencji”. Potwierdzał on zamiar lojalnego wypełnienia ustaleń „okrągłego stołu” oraz polemikę z przeciwnikiem politycznym. „Jesteśmy za pluralizmem idei, ze ścierania się poglądów powstają
bowiem nowe wartości. Dowiodła tego nasza inicjatywa „okrągłego stołu”. Rywalizacja,
a nawet walka polityczna, jest rzeczą normalną, toczyć się jednak powinna z poszanowaniem ducha tolerancji i zasad demokracji”. W apelu przeciwstawiano się nadawaniu kampanii
wyborczej „konfrontacyjnego charakteru”, opowiadając się za utrzymaniem demokratycznych reguł w przyszłym parlamencie: „Także w Sejmie i Senacie będziemy dowodzić i bronić swoich racji w demokratycznych, parlamentarnych formach”. Odniesiono
się wreszcie do kwestii zagranicznego wpływu na rozwój sytuacji w Polsce, wyrażając
sprzeciw wobec „wszelkiej sprzecznej z naszą godnością narodową zewnętrznej ingerencji w kampanię wyborczą”.
Koalicja uznała, iż Polakom, którzy „muszą lepiej żyć (...) nie wystarczą same reformy
polityczne”. Przekonywała, że posiada program reformy gospodarczej, który jest już „zde270

cydowanie” realizowany. W apelu najważniejszym celem najbliższych lat miała być właśnie „poprawa” warunków materialnych polskich rodzin, w czym – jak deklarowano –
należy „współpracować, z każdym, kto może nas do tego celu przybliżyć”.
Na koniec autorzy apelu powrócili do formuły koalicji, przypominając, iż łączy ona
środowiska wywodzące swoje inspiracje i siłę z „różnych wizji świata, z różnego myślenia”, stwierdzając dalej: „nauczyliśmy się przezwyciężać podziały i znajdować to, co łączy”. Czy ze sposobu formułowania kwestii zróżnicowania w koalicji oraz ukazywania
zdolności do wyzyskiwania różnorodnego potencjału dla dobra Polski można wysnuć
wniosek, że odzwierciedlane tym samym przez nią zróżnicowanie społeczno-polityczne
jest wystarczające? Byłby to wniosek zbyt daleko idący, niemniej doprawdy trudno wykluczyć taką intencję. Zapewne taki właśnie argument mógł trafiać do tych wyborców,
dla których zwrot niósł zbyt wiele niewiadomych.
Zwracając się do nich (różnych środowisk i pokoleń), licząc na ich „poparcie i współpracę”, nawiązywano do „okrągłego stołu” jako faktu o wielorakiej wymowie, przypominając o konieczności działania w zgodzie z jego ustaleniami, a po wtóre uważając, iż
wynikają z nich przyszłe przedsięwzięcia („uzgodniony przy „okrągłym stole” kierunek
przemian i przebudowy kraju”). „Łączy nas Polska – jej dobro – jej rozwój – jej bezpieczny,
pomyślny rozwój” – tymi słowami koalicja kończyła apel wyborczy, starając się przekonać
wyborców, że stanowi ona gwarancję tego, iż przemiany nie przyjmą form gwałtownych,
pozostaną w „bezpiecznych” ramach87.
Najogólniej z treścią apelu koalicji pozostawało w zgodzie wystąpienie telewizyjne,
2 czerwca, Wojciecha Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR i przewodniczącego Rady
Państwa PRL. Zachowując dystans wobec obu konkurujących stron i ukazując istotę sporu
oraz starając się pokazać skutki tendencji konfrontacyjnych, wzywał on do lojalnego wypełnienia poczynionych przy „okrągłym stole” ustaleń. Wedle niego wybory nie powinny
przynieść uszczerbku „wartościom niepodważalnym, ogólnonarodowym”: suwerenność,
bezpieczeństwo zewnętrzne, sojusznicza wiarygodność, gwarantująca „pokojowy byt i nienaruszalność granic Polski”; nieodwracalność „śmiałych, głębokich” reform politycznych
i gospodarczych, „potwierdzonych przy „okrągłym stole”; umocnienie „fundamentalnych
zdobyczy ustrojowych”; rządy prawa, ład społeczny, spokój, „wspólna troska o godność
narodową, o dobre imię Polski”. Przewodniczący Rady Państwa wydobywał szczególne
zasługi establishmentu, jednakże zabieg o tyle zrozumiały, iż w toku kampanii wyborczej
stawał się on obiektem agresywnych ataków, lokujących go w strefie immanentnego
„zła”. Przypomniał, że „okrągły stół” wymagał długiej i mozolnej drogi wszystkich jego
uczestników: „wiele musiało dojrzeć i wiele musiało się zmienić, po to, aby górę wzięło
przekonanie, że dialog jest niezbędny, że porozumieć się trzeba (...) A więc wspólne zwycięstwo”.
Był on także świadom tego, że partia rządząca „potrafiła – jak nikt inny – dokonać
odważnej, uczciwej samooceny, rzucić wyzwanie samej sobie, stanąć w awangardzie przemian”. Trafnie ukazując istotę wyborczego starcia, które nie jest wyłącznie rywalizacją
o mandaty parlamentarne, wskazywał, że jest to spór o Polskę, w którym idzie o „po-
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„Trybuna Ludu” z 30 maja 1989.
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twierdzenie, że „okrągły stół” nie był pomyłką ani epizodem, lecz rozumnym i pożytecznym kompromisem”. Z owego doświadczenia wypływało wezwanie do „stworzenia szerokiej powyborczej koalicji, swego rodzaju paktu na rzecz reform gospodarczych, wzbogacenia
państwa, rozwoju Polski”. Tak więc w obrębie szeroko pojmowanej strony koalicyjnorządowej dominowało dążenie do urzeczywistnienia przyjętych uzgodnień, w czym – jak
sądzić można – upatrywała ona zarówno gwarancję wpływania na bieg zdarzeń, zachowania swej, zmodyfikowanej, pozycji, jak i ramy umożliwiające urzeczywistnianie racji
stanu. Tymczasem – jak konstatował Jaruzelski – ujawniła się „konfrontacyjność, intencja sponiewierania tych, którzy mają odmienne czy niezależne poglądy, dążenie do miażdżącego zwycięstwa”88.
Analiza „solidarnościowych” przedsięwzięć poprzedzających wybory każe rzeczywiście dostrzegać przejawy konfrontacyjności, jakkolwiek oficjalnie się od niej odżegnywano.
Była ona obecna w dzieleniu przestrzeni społeczno-politycznej na część moralnie i etycznie czystą – „solidarnościową” oraz część identyfikowaną z porządkiem panującym, znienawidzonym i pozbawionym pozytywnych elementów. Efekt kontrastu okazywał się na
tyle pomocny, że eliminował konieczność sięgania po dosadniejszy język. Wysublimowanym przejawem konfrontacyjności było nie skrywanie dążenia do pozbycia się – z czasem
– „okrągłostołowego” partnera. Sygnalizowało to – przed wyborami – brak oferty przyszłej współpracy, motywowanej nadrzędnymi celami.
Tą tendencję odzwierciedlał apel sygnowany przez Lecha Wałęsę, pokrywający się
z dniem wyborów, a więc porównywalny z wystąpieniem Wojciecha Jaruzelskiego a zatytułowany „Mili Państwo! Drogi Wyborco!” Godzi się stwierdzić, iż wyróżniał się on
brakiem akcentów agresywnych, był stonowany. Stosunkowa łagodność tonu zastosowanego w apelu mogła wynikać po pierwsze stąd, że jego autor, o ile nie był pod naporem
szczególnych okoliczności, wykazywał skłonności do kompromisu89. Po wtóre, uznał
on, że nie nadszedł czas demonstracyjnego odwracania się od idei konsensusu („okrągły
stół”). Po trzecie, dalsze ataki na obóz przeciwny w końcowej fazie kampanii niczemu nie
służyły, przeciwnie mogły u wyborcy (lub jego części), nie w pełni przekonanego o konieczności konfliktowania stosunków politycznych w Polsce, wywołać nieprzychylne
nastawienie. Niemniej również w apelu Wałęsy – w przeciwieństwie do koalicyjnych –
zabrakło sygnału, iżby opozycja brała pod uwagę możliwość kooperacji, po wtóre by nie
parła do zmiany niosącej zasadniczy przełom. W tym sensie również i w tym przypadku
dominowało dążenie do uzyskania absolutnej przewagi. „Nie mówię – przekonywał Wałęsa – że inni kandydaci są gorsi od naszych, ale wiem, że jeśli chcemy osiągnąć to
wszystko, co możliwe, to musimy zwyciężyć (...) Opowiadamy się za tym, aby Polska
stała się krajem dobrze rządzonym, krajem, w którym daje się żyć. I chce się żyć”90.
88
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„Trybuna Ludu” z 3–4 czerwca 1989.
T¹ cechê Wa³êsa ujawni³ jesieni¹ 1981 r., kiedy „opowiada³ siê za szukaniem p³aszczyzn
porozumienia z w³adzami, wygaszaniem konfliktów, ograniczaniem strajków, podejmowaniem negocjacji. Tym w³aœnie ró¿ni³ siê w owym czasie od zwi¹zkowych „jastrzêbi”,
pr¹cych do konfrontacji” (K. B. Janowski, Polska 1980–1981. Od euforii do szoku, Toruñ 1995,
s. 88).
„Gazeta Wyborcza” z 2–4 czerwca 1989.

Przed „Solidarnością” jawił się niebagatelny problem. Czy jedynie zabiegać o to, by jej
kandydaci, wykorzystując zapisy ordynacji wyborczej, zajęli przysługujące im miejsca
w parlamencie, czy odnosić się też do kandydatów koalicyjnych. Jednocześnie pojawiły
się obawy że wynegocjowany układ runie, a „okrągłostołowe” zwycięstwo zawiśnie
w powietrzu, jeśli w parlamencie zabraknie „architektów” porozumienia. Przed pierwszą
turą nieczęsto wskazywano na osoby wywodzące się z układu koalicyjnego, a zasługujące na „solidarnościowe” wsparcie91. Sugerowano programowe skreślanie nazwisk wszystkich kandydatów, poza kandydatami „Solidarności”, albowiem „co ponadto – od złego
jest” przekonywano. Wprawdzie na listach kandydatów koalicyjnych byli – jak zauważano – „współtwórcy porozumienia, dzięki któremu te wybory dochodzą do skutku (...) Ale to
nie są moje listy i moi kandydaci”. W konkluzji przekonywano, że dbając o to, by wybory
stały się „chwilą prawdy, aby było wiadomo kto na czym stoi i aby ten „rachunek” znali
wszyscy”, nie należy ulegać „manipulacji lub pokusie doraźnej kurtuazji, wyrażając większe poparcie dla rządu niż to, które ma on naprawdę”92.
Dążenie do osiągnięcia zwycięstwa, w każdym razie co najmniej na miarę wyznaczoną
formalnymi ramami, charakteryzowało przedsięwzięcia „Solidarności”. W ramach tej strategii mieściło się eliminowanie samodzielnej aktywności różnych odłamów opozycji.
W rzeczywistości „Solidarność” skutecznie zawłaszczyła przestrzeń opozycji. Potwierdzeniem tej tendencji było odrzucenie propozycji KPN wystawienia „pluralistycznej listy,
wspólnej dla różnych ugrupowań (...) tak, żeby opozycja nie konkurowała z opozycją”93,
jakkolwiek, jak się wydaje, dodatkowym czynnikiem była „nieprzewidywalność” tej
partii94. Poza układem „solidarnościowym” pozostawał zasłużony w przeszłości organizator happeningów we Wrocławiu, twórca „Pomarańczowej Alternatywy”, Waldemar
Fydrych, który swój start do mandatu senatorskiego traktował jako ogniwo drogi wiodącej
do prezydentury. Uznał wprawdzie wybory za „farsę”, wskazując, że „wielu moich przeciwników-kontrkandydatów wypłynęło z kapelusza na szerokie wody areny wyborczej”
oraz solidaryzując się ze względów „moralnych” z tymi, którzy bojkotowali wybory,
jednakże wyrażał na nadzieję, że „jednak wolność i demokracja zwyciężą”95.
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T. Dziuba, „Nasz” z SD. Wywiad dla „Gazety Wyborczej” oraz list Szymona Pawlickiego,
przewodnicz¹cego Regionalnego Komitetu Wyborczego „Solidarnoœæ” w Gdañsku do
Tadeusza Bienia, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 1989.
E. Skalski, Hamburski rachunek, czyli jak zamierzam g³osowaæ, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca
1989.
K. Król, KPN. Jeszcze jedna platforma walki, Wywiad „Gazety Wyborczej” z 15 maja 1989.
Szef KPN (Leszek Moczulski) konkuruj¹c w Krakowie z kandydatem „Solidarnoœci”
(Jan Maria Rokita) mandatu poselskiego nie uzyska³. T³umaczy³ to niekorzystn¹ dla mniejszych ugrupowañ ordynacj¹ wiêkszoœciow¹, brakiem funduszy i „wci¹¿ jeszcze niskim
rozwojem œwiadomoœci spo³ecznej” oraz niedostatkiem dostêpu do œrodków masowej
komunikacji. Mandat numer dwieœcie, „Gazeta Wyborcza” z 5 czerwca 1989. Partia ta zabiegaj¹c o 18 mandatów poselskich nie uzyska³a ¿adnego. Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z 8 czerwca 1989, „Trybuna Ludu” z 9 czerwca 1989.
Hyde park. Kandydat na prezydenta. Major Waldemar Fydrych. Komendant Twierdzy Wroc³aw,
„Gazeta Wyborcza” z 12–14 maja 1989.
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Dobór kandydatów KO „S” uwzględniał głównie potrzeby przyszłej reprezentacji opozycyjnej w parlamencie, co niejako łączyło dwa elementy: przeszłość, dokumentowana
aktywnością „antyreżimową” oraz kwalifikacje i umiejętności polityczne przydatne w pracy
parlamentarnej. Ostatnie walory były o tyle trudne do oszacowani, że większość kandydatów dopiero wkraczała na legalną scenę polityczną, przyswajając sobie „w marszu”
nieodzowne obycie polityczne96. Oba czynniki spajał wymóg podporządkowania się zasadom organizacyjnym, wśród których lojalność wobec „Lecha” („drużyna Wałęsy”)
zyskała rangę decydującą.
Przykładem zdarzenie, będące skutkiem istnienia w Bydgoszczy dwóch konkurencyjnych zarządów regionu „S” oraz komitetów wyborczych (KO „S” i SolidarnościowoOpozycyjny Komitet Wyborczy) wystawiających „solidarnościowych” kandydatów na
posłów i senatorów, zarzucających „sobie nawzajem zdradę i wyprzedaż interesów Związku”. W trakcie wiecu 20 maja 1989 r. Wałęsa natrafiając na „krzyki, gwizdy, tupanie i skandowanie „Rulewski! Rulewski!”, zwracał się do Jana Rulewskiego, by wycofał „swoich
kandydatów”; dopiero w trakcie głosowania „przygniatająca większość” zebranych poparła Wałęsę i wysuniętych przez niego kandydatów97.
Ambarasującą okazywała się rywalizacja między ludźmi, których zasługi dla opozycji
były niepodważalne. Na warszawskim Żoliborzu konkurowali ze sobą Jacek Kuroń, członek KOR, wielokrotny więzień polityczny PRL oraz Władysław Siła-Nowicki, zasłużony
obrońca działaczy opozycyjnych, w tym też właśnie Jacka Kuronia. Był on związany
z opozycyjną wobec władz „Solidarności” i Lecha Wałęsy Grupą Roboczą Komisji Krajowej. Obaj konkurenci wykorzystywali symbole „S”. Prowadząc kampanię wyborczą,
nawiązywali zgodnie do jej tradycji i zasadniczych wątków programowo-politycznych.
W „Solidarności” zakłopotanie wywoływało poparcie udzielane mecenasowi, jednemu
z twórców Klubu Chrześcijańskiej Demokracji, członkowi Stronnictwa Pracy przez kościół katolicki98.
By pozbawić go szans wyboru, podnoszono niestosowność („wieloznaczność”) występowania z odrębnej – niż związkowa – listy wyborczej. Rywalizacja w obrębie opozycji „osłabia wyborczy impet „Solidarności”, mimo że mogła świadczyć – jak zauważano
– o demokracji. Po wtóre, wskazywano na nieuprawnione przezeń nadużywanie („przechwytywanie”) symboli „solidarnościowych”, mające znamiona „manipulacji politycz96
97

98

274

Wœród wybranych parlamentarzystów „S” zaledwie 5 zasiada³o „ju¿ kiedyœ w Sejmie PRL.
Reszta to debiutanci” (Dru¿yna Wa³êsy, „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca 1989).
W wiecu uczestniczy³, wspieraj¹c Wa³êsê „wywa¿onym wyst¹pieniem” W³adys³aw Frasyniuk, przewodnicz¹cy regionu dolnoœl¹skiego „S”. W. Pasek, Bydgoskie. Rulewski, nie
przeszkadzaj, „Gazeta Wyborcza” z 23 maja 1989.
Po mszy w ¿oliborskim koœciele, ksi¹dz przypomina³ o zbieraniu podpisów pod listami
wyborczymi W. Si³y-Nowickiego. 20 czerwca prymas Polski kardyna³ Józef Glemp przyj¹³ Tymczasowy Zarz¹d G³ówny reaktywowanego w³aœnie Stronnictwa Pracy w sk³adzie:
W³adys³aw Si³a-Nowicki (prezes), Ryszard Bender i Janusz Zab³ocki (wiceprezesi), Tadeusz Zembrzuski (sekretarz) oraz Andrzej Owsiñski, Kazimierz Œwitoñ. Prymas wskazywa³ na rolê katolików œwieckich oraz SP, które mo¿e wype³niæ wiele spo³ecznych
oczekiwañ (Prymas przyj¹³ kierownictwo Stronnictwa Pracy, „Trybuna Ludu” z 23 czerwca
1989).

nej”, porównywalnej z PRL-owską99. Podczas wspólnego spotkania, w trakcie którego
Siła-Nowicki ukazywał korzyści wynikające z demokratycznych mechanizmów i możliwości przekonywania strony rządowej, Kuroń podnosił skuteczność działań obejmujących tworzenie „faktów społecznych”, organizowanie sił, których „przedstawiciele będą
dla rządu partnerami”. Według niego właśnie działalność „Solidarności” przyniosła owoce w postaci relegalizacji związku oraz „pierwsze kroki w demokrację”, bez czego niemożliwe byłoby podjęcie przez Siłę-Nowickiego działalności politycznej. Tym samym
jego miniona aktywność wyrażająca się w udziale – „wbrew stanowisku Wałęsy” – w Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa, w której – jak przyznawał
Kuroń – „odważnie mówił o „Solidarności”, Katyniu i innych ważnych sprawach” okazywała się mniej skuteczna100.
Sugestię podporządkowania się rozstrzygnięciom centralnym, by nie dopuścić do nieskoordynowanych akcji była zawarta w apelu do radomian o głosowanie na kandydata
rekomendowanego przez Wałęsę. „Jestem pewien – pisał – że solidarnie będziecie na niego
głosować 18 czerwca (list dotyczył II tury wyborów – uwaga KBJ). Zwyciężyć może
dzisiaj tylko zgrana drużyna, a nie różne Zosie-Samosie”101. Jego stanowisko ostatecznie
przesądzało o znalezieniu się na „solidarnościowej” liście, czemu przydawano szczególny
walor. Z kolei Piotr Baumgart, kandydat na senatora w wywiadzie noszącym znamienny
tytuł „Postawił mnie tu Lech”, wskazał na Lecha Wałęsę, który zdecydował o umieszczeniu go na liście kandydatów102.
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R. Marsza³ek, Barwy klubowe, „Gazeta Wyborcza” z 16 maja 1989. Ochrona logo „S” sta³a
siê okazj¹ do zaatakowania Janusza Korwina-Mikke, za³o¿yciela Unii Polityki Realnej
o siêganie po tzw. „brudny chwyt” dla podniesienia swej wyborczej atrakcyjnoœci (Nieczyste
chwyty, „Gazeta Wyborcza” z 16 maja 1989). W odpowiedzi zainteresowany oœwiadczy³, i¿
sta³o siê to wbrew jego intencji (wêdruj¹ca kamera TV), stwierdzaj¹c dalej: „Pomys³,
bym ja CHCIA£ kiedykolwiek byæ fotografowany na tle czegoœ czerwonego jest tak
absurdalny, ¿e nie bêdê nawet komentowa³. Tego co s¹dzê o zwi¹zkach zawodowych
w ogóle, a o socjalistycznych (za socjalistyczne uzna³ w domyœle tak¿e „S – uwaga KBJ)
w szczególe – nigdy nie ukrywa³em i ukrywaæ nie mam zamiaru”. J. Korwin-Mikke,
(list) „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 1989.
J. Modlinger, Kuroñ kontra Si³a-Nowicki, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja 1989. Sprawê Si³y-Nowickiego zamyka³o oœwiadczenie Miêdzyzak³adowego Komitetu Organizacyjnego
NSZZ „Solidarnoœæ” w Szczecinie z 30 maja, podpisane przez E. Radziewicza i A. Milczanowskiego, w którym odwo³ywano go z funkcji doradcy. „Od wielu miesiêcy mec. Si³a-Nowicki – wyjaœniano – nie pe³ni³ faktycznie funkcji doradcy, zaœ treœæ jego wyst¹pieñ
publicznych nie by³a konsultowana ani nie wyra¿a³a pogl¹dów MKO, a wy³¹cznie jego
w³asne. W ostatnim czasie jako jeden z twórców Klubu Chrzeœcijañskiej Demokracji
rozpocz¹³ w³asn¹ kampaniê do Sejmu, konfrontacyjn¹ wobec stanowiska Komitetu
Obywatelskiego „Solidarnoœæ”. Szczecin wycofuje, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 1989.
W rezultacie nie zosta³ te¿ pos³em. Zdoby³ 21,08%, zaœ Kuroñ – 65,88% g³osów. Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z 8 czerwca 1989, „Trybuna Ludu” z 9 czerwca 1989.
Poparcie dla JJL, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989. Apel promowa³ Jana J. Lipskiego.
P. Baumgart, „Postawi³ mnie tu Lech” („Gazeta Wyborcza” z 8 czerwca 1989).

275

W trakcie „solidarnościowej” kampanii wyborczej odgrywał on osobliwą rolę. Wzmacniał moc argumentacji opozycyjnej, stanowiąc skondensowany symbol oporu wobec
władzy oraz skuteczności prowadzonej z nią walki. Po wtóre, legitymizował kandydatów. Czynił to na różne sposoby. Po pierwsze, poprzez blankietowe udzielanie poparcia
kandydatom „solidarnościowym”. W apelu zatytułowanym „Mili Państwo! Drogi Wyborco!” wzywał: „Zaufajcie mi, wybierzcie kandydatów, których popieram – kandydatów KO „S”, ludzi, którzy potrafią pracować. Na takich postawiłem”103. Po wtóre, osobiście
wspierał konkretne osoby (np. w trakcie wiecu wyborczego)104. Interweniował też w momencie, gdy pojawiało się szczególne zagrożenie, czyniąc to nawet wbrew stanowisku
kościoła. Wystosował wiec list do mieszkańców Radomia, który Tadeusz Mazowiecki,
odczytał na wiecu 11 czerwca. Zawierał on wezwanie do głosowania na Jana Józefa
Lipskiego, kandydata do Senatu, zagrożonego wystawieniem przez miejscowe środowiska „solidarnościowe” własnego kandydata, wspieranego przez miejscowego biskupa105.
Z wizerunku Wałęsy powszechnie korzystali „solidarnościowi” kandydaci, fotografując się z nim, by następnie owe zdjęcia umieszczać w prasie, na plakatach i ulotkach Tym
samym wykorzystano „zasadę skojarzenia” (bądź „aureoli”), albowiem większość polityków opozycyjnych była nieznana, zaś publiczne połączenie z przywódcą „S” umożliwiało przypisanie im antyreżimowych cech106. Z nazwiska Wałęsy korzystano, by zachęcić
do poparcia kandydatów „S”. W apelu „Do wspólnoty polskiej w świecie” wzywano do
oddania głosów na Andrzeja Łapickiego (kandydat do Sejmu) oraz Władysława Findeisena, Annę Radziwiłł i Witolda Trzeciakowskiego (kandydaci do Senatu), ponieważ „to są
nasi kandydaci: zostali wyłonieni przez KO „S”, ich kandydatury popiera Lech Wałęsa”107.
Kampania wyborcza„Solidarności” charakteryzowała się mobilizacją i konsolidacją sił
opozycji, podporządkowujących się jednemu ośrodkowi dyspozycyjnemu – Komitetowi
Obywatelskiemu „S”, któremu przewodził Lech Wałęsa. Nie tolerowano więc osób czy
grup, które wykazywały brak posłuszeństwa wobec obowiązujących w komitetach re103
104

105

106
107
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Mili Pañstwo! Drogi Wyborco!, „Gazeta Wyborcza” z 2–4 czerwca 1989.
Wa³êsa pod Rac³awicami, „Gazeta Wyborcza” z 16 maja 1989. Pobytowi Wa³êsy nadano osobliw¹ oprawê: jego wjazd do miasta bryczk¹ w asyœcie kosynierów oraz ukazywanie jego
drogi od kaprala do „naczelnika”.
Poparcie dla JJL, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989. Po latach Adam Michnik, odnosz¹c siê do stanowiska przejawianego przez biskupa ordynariusza diecezji radomskiej
Edwarda Materskiego, który wspiera³ miejscowego kandydata do Senatu, nie uwa¿aj¹c by
odpowiednim kandydatem by³ J. J. Lipski, oskar¿any o cz³onkostwo w masonerii i wywodz¹cy siê z „kontrowersyjnej tutaj (w Radomiu – z oœwiadczenia ksiê¿y radomskich
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” 25 marca 1994) ) tzw. listy Wa³êsy”, pisa³: „Wtedy
oszczercze ulotki przeciw Janowi Józefowi Lipskiemu, w których powo³ywano siê
otwarcie na opiniê biskupa, rozpowszechniane by³y masowo. Nie twierdzê i nie twierdzi³em, ¿e rodzi³y siê one na biurku biskupa radomskiego. Twierdzê, ¿e biskup radomski
s³owem nie zdystansowa³ siê wobec nich, choæ deptano dobre imiê cz³owieka prawego,
o wielkich zas³ugach. Nie uczyni³ tego równie¿ nigdy póŸniej”. („Gazeta Wyborcza” z 25
marca 1994).
Por. R. Cialdini, Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdañsk 1996, s. 174–178.
Do wspólnoty polskiej w œwiecie, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja 1989.

guł, przejawiały w przeszłości wątpliwości wobec taktyki „Solidarności”, a jej lidera
w szczególności. Czynnikiem wpływającym na szansę znalezienia się na liście „solidarnościowej” była otwartość na współpracę z przeciwnikiem, wprawdzie partnerem konstruktywnych negocjacji, z którym ewentualność przyszłej kooperacji była odrzucana.
Wszak był on lokowany w obszarze „zła”. Przypadek Siły-Nowickiego wpisywał się
w ogólne właściwości kampanii wyborczej „S”: eliminacja niesubordynacji, uszczuplanie,
wręcz łamanie demokratycznych reguł w obrębie własnego obozu oraz rola jego przywódcy rezerwującego sobie decyzje personalne108. Dążenie do osiągnięcia „miażdżącego” zwycięstwa powodowało wchodzenie w spór ze swoim strategicznym sojusznikiem,
a mianowicie kościołem katolickim. Potwierdzało to występowanie w owym czasie w „Solidarności” przypadków nieskłonności do podporządkowania się presji kościoła109. Odzwierciedlały tendencję do eliminowania czynników, które podważały integrację formacji
opozycyjnej.
Na tle kampanii wyborczej „Solidarności” wyraźniej widoczne są właściwości przedsięwzięć koalicyjnych. Przede wszystkim ich charakter był warunkowany stanem spraw
poszczególnych członków koalicji. Poczynając od PZPR, podlegali oni przemianom, które
odzwierciedlały próby znalezienia się w nowych, określanych atmosferą „okrągłego stołu” warunkach. Łączące ich relacje uległy zdemokratyzowaniu. PZPR utraciła swą niekwestionowaną pozycję, jej stosunki z sojusznikami nabrały partnerskiego charakteru110,
przybierając równocześnie cechy, jak pokazywał przykład Stronnictwa Demokratycznego, taktycznego kontraktu, zapewniającego realizację negocjowanych interesów politycznych. Partie i ugrupowania tworzące koalicje korzystały z wewnętrznej autonomii
w publicznym prezentowaniu programu oraz kreowaniu własnych kandydatów, umieszczanych następnie na wspólnej, koalicyjnej liście wyborczej. To wszystko tworzyło nowy
jakościowo wizerunek ugrupowań koalicyjnych. Jego dominującym elementem były zasady
demokracji, których urzeczywistnianie zgodnie deklarowały.
Wizerunek ten uzupełniały próby przedstawienia się jako formacje polityczne zdolne
sięgać po nowe sposoby ekspresji oraz dynamicznej propagandy. Starano się więc odchodzić od dotychczasowych metod „przybliżania” kandydatów wyborcom, kiedy stano-
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„Nie mia³y znaczenia programy, cechy osobiste kandydatów – liczy³ siê tylko stempel
Wa³êsy” – pisa³ J. Kropiwnicki: Liczy³ siê tylko stempel Wa³êsy, „Gazeta Wyborcza” z 9–11
czerwca 1989.
Jan Lityñski i Anatol Lawina, wystêpuj¹c na konferencji prasowej Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego, odnosz¹c siê do pojawienia siê ulotek g³osz¹cych, ¿e konkretni kandydaci „S” s¹ popierani przez Episkopat nie ukrywali zak³opotania, daj¹c do zrozumienia,
¿e nie s¹ one aprobowane. „Nie oddaj¹ (ulotki – uwaga KBJ) istoty rzeczy i nie by³y wydane
przez nasz Komitet. Linia „S” to linia Jana Paw³a II i Koœcio³a, co nie oznacza, ¿e Episkopat
anga¿uje siê w walkê wyborcz¹. Jest te¿ faktem, ¿e niektórzy kontrkandydaci nadu¿ywaj¹
autorytetu Koœcio³a” – stwierdzali przedstawiciele „S”, przy równoczesnym jednak milczeniu Episkopatu. („Niespodzianka” wyjaœnia, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 1989).
Marcin Œwiêcicki, kandydat PZPR do Sejmu z Warszawy-Mokotowa, wspierany w drugiej turze wyborów przez „S” konstatowa³: „Partia nie jest ju¿ organizacj¹ ograniczaj¹c¹
inicjatywê” (Wolê punkty zbie¿ne, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 15 czerwca 1989).
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wili oni jedynie część jednolitej, niezróżnicowanej całości, na rzecz wydobywania ich cech
szczególnych, składających się na „osobowość”111. Owe wysiłki wiodły nierzadko do
„odrywania” się kandydatów od swych partyjnych korzeni, w tym i programów i kreowania się na indywidualności, których przeszłość zbiegała się z kierunkami, za którymi
optowała opozycja czy też zawierała właściwe jej treści ideowe112.
Osobliwością listy koalicyjnej – ale też i „solidarnościowej” – był brak liderów obu
ugrupowań, co wypadnie łączyć z zamiarem odegrania przez nich innej, niż poselska, roli.
Natomiast, jeśli idzie o listę krajową, mającą gwarantować skuteczną drogę do Sejmu,
umieszczono na niej 35 (nie wykorzystano 11 miejsc, do czego uprawniała ordynacja;
10% z 460 miejsc w Sejmie = 46) osoby tworzące „pierwszy garnitur” układu partyjnego (przywódcy wszystkich partii koalicyjnych) oraz rządowego (m.in. premier oraz szefowie ważnych resortów). W przypadku Senatu oraz list okręgowych wśród kandydatów
koalicyjnych można dostrzec większą różnorodność i otwartość na różne środowiska.
Na listach koalicji pojawiła się znaczna ilość kandydatów, konkurujących między sobą,
a także osoby dotąd w polityce nieznane. Z jednej strony szło o zamanifestowanie otwartości na nowe środowiska, z drugiej dowartościowanie wybranego (np. dziennikarskiego)113. Jednakowoż kandydaci koalicyjni nierzadko skrywali partyjne „ukorzenienie”, czym
różnili się od kandydatów „S”, którzy demonstracyjnie eksponowali swą przynależność.
Kwestią otwartą pozostaje, na ile był to zabieg zamierzony. Nie sięgano doń powszechnie,
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Np. w Warszawie du¿ych rozmiarów bilboard umieszczony na domach „Centrum” wzywaj¹cy do g³osowania na Longina Pastusiaka, kandydata na senatora czy sceny rodzinne
oraz ludyczne towarzysz¹ce promocji czêœci kandydatów; np. teledysk ukazuj¹cy Grzegorza Tuderka, kandydata do Sejmu, na tle „rozebranych panienek” (T. Bogucka, Z³apaæ
za guzik ministra, „Gazeta Wyborcza” z 6 czerwca 1989).
M. Œwiêcicki, sekretarz KC PZPR przekonywa³, ¿e jego pogl¹dy na gospodarkê (np.
prywatyzacja) nie ró¿ni³y siê od opozycyjnych (Wolê punkty zbie¿ne, Wywiad dla „Gazety
Wyborczej” z 15 czerwca 1989). Z kolei kandydat z Wyszkowa oœwiadczy³: „bêd¹c cz³onkiem partii jako katolik, uczêszcza³em do koœcio³a nieostentacyjnie” (T. Bogucka, Z³apaæ
za guzik ministra, „Gazeta Wyborcza” z 6 czerwca 1989). Nazwisko J. Urbana, ubiegaj¹cego siê o mandat poselski w Warszawie-Œródmieœciu, opatrzono w Obwieszczeniu PKW
informacj¹ „katolik” (Kandydaci na pos³ów, „Trybuna Ludu” z 23 maja 1989). Józef Gajewicz, I sekretarz Komitetu Krakowskiego PZPR w ulotce wyborczej – na zdjêciu przedstawiony podczas lektury „G³osu Wyborczego Solidarnoœci” – przypominaj¹c, ¿e by³
przyjêty przez Ojca Œwiêtego, ukazywa³ siê jako cz³owiek oddany rodzinie, Krakowowi,
mi³oœnik i obroñca przyrody (Ludzki pan, „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 1989).
Na liœcie umieszczono kandydata wprawdzie interesuj¹cego ze wzglêdu na wyraziste
cechy, postawê i dotychczasowe zachowanie – „tak dobrze znany z politycznych pamfletów” („Gazeta Wyborcza” z 16 maja 1989) – lecz wywo³uj¹cego u czêœci wyborców niechêæ, ka¿¹c rozwa¿aæ powody jego niemal prowokacyjnego forsowania. Dotyczy³o to
np. Jerzego Urbana, rzecznika prasowego rz¹du z czasów stanu wojennego, prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji, konkuruj¹cego z Andrzejem £apickim (poparcie „S”) o mandat do Sejmu z Warszawy-Œródmieœcia, okrêgu ponadto „zagranicznego”, w którym Polonia wykazywa³a wysoki poziom nastrojów antyre¿imowych. Urban zdoby³ 15,60%, zaœ
jego rywal – 77,83% g³osów (Obwieszczenie PKW. „Trybuna Ludu” z 9 czerwca 1989).

nie nosił znamion reguły114. Ogólnie podejmowane przez poszczególnych kandydatów
koalicyjnych indywidualne działania promujące wypadnie uznać – na tle przedsięwzięć
„solidarnościowych” – za skromne, jakkolwiek zawierały zapowiedź sięgania po wzorce
wypracowane na gruncie systemów ufundowanych na otwartej konkurencji politycznej.

4. Rezultaty wyborów
Wybory parlamentarne, 4 czerwca 1989 r. przebiegły w spokoju, bez zakłóceń, skłaniając do porównań z rozwiniętymi demokracjami parlamentarnymi. Wydobywając ich
klimat, doprawdy nie można, ukazując walory owego „wzorcowego” rozstrzygania sporu politycznego, pominąć niemal równoczesne zdarzenie. Jego symbolem był półmrok
rozświetlany reflektorami ukazującymi człowieka znieruchomiałego naprzeciw najeżdżającego nań czołgu. Obraz masakry demonstrantów na Placu Tiananmen (Niebiańskiego
Spokoju) w Pekinie, domagających się swobód obywatelskich, dotarł w dniu głosowania
do Polski, nie pozostając bez wpływu na zachowania wyborców.
Z 27 362 313 uprawnionych, w głosowaniu wzięło udział 17 053 171 wyborców
(62,32% 115), którzy mieli spośród 1682 kandydatów z list okręgowych oraz 35 z listy
krajowej wyłonić 460 osobowy Sejm oraz spośród 555 kandydatów 100 senatorów.
Rezultaty pierwszej tury głosowania okazały się dla obu rywalizujących stron jednako
zaskakujące. Udziałem koalicji stał się szok nie przewidywanej klęski. Zaś opozycja stanęła w obliczu przekraczającego uprzednie wyobrażenia zwycięstwa. Po trzecie, w rezul-
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Oto np. na Krajowej Liœcie Wyborczej przy czêœci nazwisk umieszczono informacje o ich
przynale¿noœci partyjnej, np. W. Baka, S. Ciosek, J. Czyrek, E. Szymañski (PZPR), R. Malinowski (ZSL), gdy przy innych jej zabrak³o: K. Barcikowski (b. sekretarz KC PZPR),
S. Kania (b. I sekretarz KC PZPR), C. Kiszczak (minister spraw wewnêtrznych), J. Maciszewski (rektor Akademii Nauk Spo³ecznych PZPR), M. F. Rakowski (prezes Rady
Ministrów), F. Siwicki (minister obrony narodowej), A. Zieliñski (prezes NSA, prezes
Zrzeszenia Prawników Polskich; PZPR), M. Kozakiewicz (ZSL). Obwieszczenie PKW
(„Trybuna Ludu” z 13–14 maja 1989). Brak regu³y dotycz¹cej podawania informacji o przynale¿noœci partyjnej odnosi siê tak¿e do listy zawieraj¹cej nazwiska kandydatów na senatorów z województwa warszawskiego: L. Pastusiak, D. Rosati (PZPR), ale z kolei
w przypadku K. K¹kola jej nie zabrak³o. Natomiast jeœli idzie o listê kandydatów do Sejmu brak w ogóle owej informacji. („Trybuna Ludu” z 23 maja 1989).
Nb. respondenci Centrum Badania Opinii Spo³ecznej przewidywali, ¿e frekwencja
siêgnie – 62% (w marcu – 57%), gdy samo Centrum okreœla³o ów odsetek na poziomie
– 78,5% ankietowanych. (Rzecz o frekwencji, „Gazeta Wyborcza” z 18 maja 1989). Nie
podejmuj¹c siê oceny poziomu uczestnictwa, warto przywo³aæ dane z lat minionych,
kiedy wybory mia³y charakter plebiscytu. W wyborach do Sejmu 13 paŸdziernika 1985 r.
wziê³o udzia³ 78,56% (wedle „Solidarnoœci” – 66%), w referendum 29 listopada 1987 r.,
dotycz¹cym kwestii reform politycznych i gospodarczych – 67,3% uprawnionych do
g³osowania, zaœ w wyborach do rad narodowych, 19 czerwca 1988 r., 55%. Wydaje siê
uprawniona teza wskazuj¹ca na wzrastaj¹c¹ w spo³eczeñstwie obojêtnoœæ, ale te¿ oscylowanie wokó³ wartoœci odzwierciedlaj¹cych poziom zdolnoœci mobilizacyjnych si³ politycznych.
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tacie wyborów, regulowanych ordynacją wprowadzającą w zakamuflowany sposób system większościowy, z dostępu do władzy zostały wyeliminowane drobne ugrupowania;
żaden kandydat opozycyjny spoza list „Solidarności” nie zdobył mandatu. Wybory nie
przyniosły mandatów przedstawicielom odradzającej się chadecji, co stanowiło dodatkową wskazówkę, że wybory miały charakter polityczny, zaś względy światopoglądowe
schodziły na plan dalszy116.
W pierwszej turze spośród 264 mandatów koalicyjnych zostało obsadzonych zaledwie 3,
jakkolwiek był to sukces połowiczny, ponieważ osoby, którym one przypadły były popierane przez „Solidarność”117. Niemniejszą klęskę koalicja poniosła w obrębie listy krajowej. Spośród 35 mandatów obsadziła ona zaledwie 2118. Nie zostali wybrani „architekci”
porozumienia lub osoby związane z ideą „okrągłego stołu”: Władysław Baka, Stanisław
Ciosek, Józef Czyrek, Czesław Kiszczak, Mieczysław F. Rakowski (premier), Florian
Siwicki (minister obrony narodowej), ale też Alfred Miodowicz (szef OPZZ), Stanisław
Kania (b. I sekr. KC PZPR), czy wreszcie liderzy „sojuszniczych” ugrupowań politycznych: Wiesław Gwiżdż (PZKS), Jerzy Jóźwiak (SD), Zenon Komender (Stowarzyszenie
„PAX”), Dominik Ludwiczak (ZSL), Roman Malinowski (marszałek Sejmu, ZSL), Kazimierz Morawski (UCh-S).
Na tle klęski koalicji wyraźniej rysował się sukces opozycji, która w pierwszej turze
spośród 161 tzw. bezpartyjnych zdołała obsadzić 160 mandatów; kandydat „S” nie osiągnął wymaganej większości tylko w jednym okręgu. Poparcie dla „Solidarności” sięgnęło
ok. 70% ważnie oddanych głosów119. II tura miała być przeprowadzona w 107 okręgach, ponieważ wszystkie mandaty zostały obsadzone tylko w jednym. Jeśli zaś idzie
o Senat, to w I turze kandydaci KO „S” obsadzili 92 mandaty. Żadnego miejsca nie uzyskali kandydaci koalicji; na drugą turę oczekiwało 8 mandatów.
W rezultacie powstała sytuacja, która dla koalicji okazywała się wielce ambarasująca,
przede wszystkim – dramatyczna. Jej początkowa reakcja zawierała mieszaninę sprzecznych sygnałów. Oferowała stworzenie „wielkiej koalicji”. Deklarowała wolę poniesienia
politycznych konsekwencji, zapowiadając kroczenie „drogą rozwoju demokracji”, wzywając opozycję do „współodpowiedzialności za państwo”, czego wstępnym przejawem
miało być „wspólne zatroszczenie się o porządek w kraju”. Przestrzegano przed „tryumfalizmem” i „awanturnictwem”, które „anarchizując” sytuację w Polsce, spowodują, że
„demokracja i spokój społeczny będą poważnie zagrożone”120. Ofertę stworzenia „szero-
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S. Opiela, prze³o¿ony Wielkopolsko-Mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego,
Wyjœcie z oblê¿onej twierdzy, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 4 lipca 1989.
By³y nimi: Teresa Liszcz (Lublin) i W³adys³aw ¯abiñski (okrêg Dêbica) – z ZSL oraz
Marian Czerwiñski (o. Dêbica) z PZPR. Obwieszczenie PKW z 8 czerwca 1989, „Trybuna
Ludu” z 9 czerwca 1989; „Gazeta Wyborcza” z 9–11 czerwca 1989.
M. Kozakiewicz profesor PAN (ZSL) i A. Zieliñski, prezes NSA (PZPR – uwaga KBJ) –
odpowiednio 50,85% oraz 50,66% g³osów wa¿nych. Obwieszczenie PKW z 20 czerwca 1989,
„Trybuna Ludu” z 21 czerwca 1989.
Por. J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze spo³eczeñstwa polskiego w latach 1989–1995,
Warszawa 1997, s. 33.
Oœwiadczenie Jana Bisztygi w imieniu koalicji, „Trybuna Ludu” z 6 czerwca 1989.

kiej koalicji sił opowiadających się za reformami” sformułowaną przed wyborami przez
Wojciecha Jaruzelskiego wysunęło Biuro Polityczne KC PZPR, przyznając 7 czerwca, że
I tura „nie była pomyślna dla partii, dla koalicji”.
Jednakże unikano określenia źródeł klęski, wskazując jedynie, że była ona skutkiem
„złożonego splotu czynników politycznych, gospodarczych, historycznych i psychologicznych”. Zwrócono uwagę na fakt, iż „niemało jednak uchyliło się od wyborów. To
znaczący sygnał”. Podnosząc uczciwość i zgodność koalicyjnej kampanii wyborczej
z „ustaleniami „okrągłego stołu”, sugerowano odmienny jej charakter po drugiej stronie,
stwierdzając że „wyborcza rywalizacja była często zdominowana przez silnie rozbudzone
emocje, nie była przestrzegana zasada niekonfrontacyjności”121.
Jednakże koalicja nie była jednolita w ocenie zarówno kampanii wyborczej, jak skutków
głosowania. W stanowisku Prezydium CK SD, ogłoszonym 7 czerwca 1989 dominowało
rozczarowanie z udziału w koalicji. Zapowiadano kontynuowanie kroków zmierzających
ku wyzwoleniu z koalicyjnych więzów i do zrzucenia z siebie odpowiedzialności za efekty funkcjonowania dotychczasowego porządku ustrojowo-politycznego. Wedle stronnictwa wyniki wyborów „są naturalną reakcją społeczeństwa na wieloletnie zakłócenia
w funkcjonowaniu systemu polityczno-społecznego, na brak widocznych efektów w reformowaniu gospodarki państwa”. Niemniej wymownie brzmiały oceny dotyczące skutków udziału w koalicji wyborczej. Uznano je za „dotkliwe”, ponieważ w ramach koalicji
„nie dotrzymywano” umów przedwyborczych, stronnictwo doznało ograniczeń w dostępie do prasy, radia i telewizji. Najsilniejszy, wprawdzie nie wymieniony z nazwy, partner koalicji – PZPR – jawił się jako niekwestionowany, ze względu na pozycję „hegemona”,
winowajca poniesionej klęski. Uznano tedy za konieczne „rozszerzenie współpracy ze wszystkimi” uczestnikami „okrągłego stołu” i sformowania na tej bazie rządu „złożonego z fachowców”, związanych z różnymi nurtami politycznymi. SD opowiedziało się za „radykalnym”
przyśpieszeniem „tempa” zmian politycznych i gospodarczych, uznając za szczególnie
istotne „rezygnację z systemu nomenklatury i poddania aparatu władzy pełnej kontroli
społecznej”122.
Większą wstrzemięźliwość w ocenie wyników wyborów wykazało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, zamierzając zasięgnąć opinii członków partii. Wzywało wszystkie liczące się siły społeczne do „wzniesienia się ponad podziały ideologiczne i polityczne, przy
zachowaniu własnej tożsamości i samodzielności”. Postulaty dotyczące koalicji przyjęły
formę łagodniejszą. Oczekiwano „przewartościowania”, przejścia od „deklaratywnego do
faktycznego jej (koalicji – uwaga KBJ) charakteru, od koalicji systemowej do szerokiej
koalicji problemowej na wszystkich szczeblach organizacyjnych, dopuszczenia nieskrępowanej konkurencji programów i koncepcji wszystkich partii i ugrupowań wchodzących w jej skład”123.
Natomiast z werdyktem wyborców „pogodziły się” UCh-S i PZKS. Unia Chrześcijańsko-Społeczna, wskazując na historyczne znaczenie wyborów, opowiedziała się za zmia121
122
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Komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, „Rzeczpospolita” z 8 czerwca 1989.
Obradowa³o Prezydium CK SD. Wstêpna ocena kampanii wyborczej, „Rzeczpospolita” z 8 czerwca 1989.
Prezydium NK ZSL oceni³o wyniki wyborów, „Trybuna Ludu” z 13 czerwca 1989.
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nami przeprowadzanymi „w sposób ewolucyjny”, za rozwiązywaniem „nadrzędnych
spraw Polski w duchu porozumienia, zgodnie z zasadami wypracowanymi przy „okrągłym stole”. Zaś Polski Związek Katolików Świeckich, wskazując, że o wynikach pierwszych
od półwiecza „autentycznych” wyborów zdecydowała „nie tylko teraźniejszość, ale również doświadczenie wyniesione z przeszłości” podtrzymał swoje hasła „pełnego upodmiotowienia jednostki i małych grup społecznych we wszystkich przejawach życia zbiorowego,
poszanowania dla życia i godności każdego człowieka, budowy spójnego i humanitarnego systemu prawnego”. Oba ugrupowania oczekiwały od wyborców wsparcia w II turze wyborów124.
Dla „Solidarności” odniesione zwycięstwo stało się także powodem rozterek, objawiających się w nieklarownym stanowisku wobec perspektyw jego „skonsumowania”. Ostatecznie przeważył realizm, odrzucający „tryumfalistyczno-konfrontacyjną retorykę” oraz
skrajności. W wypowiedziach czołowych polityków opozycji – Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Zbigniewa Bujaka – dominowało przekonanie o konieczności
kontynuowania polityki kompromisu wypracowanej w trakcie obrad „okrągłego stołu”
i potrzebie sprostania przez opozycję ciążącej na niej odpowiedzialności125. Owe wypowiedzi zmierzały do uspokojenia „przegranych”, by nie ulegli szokowi klęski oraz odrzucili pokusę sięgnięcia po antydemokratyczne środki. Miały też na celu spacyfikowanie
własnych szeregów, z których wydobywały się głosy domagające się pełnego wykorzystania owoców zwycięstwa i odrzucające ustępstwa wobec politycznego konkurenta126.
„Ład instytucjonalny po wyborach winien być budowany wokół idei dialogu i kompromisu” – pisał Adam Michnik, każąc nie zapominać o niezmienionym „położeniu geopolitycznym” oraz o tym, w czyich rękach pozostaje „aparat przemocy”. Łącząc tą konkluzję
z obrazem masakry pekińskiej, roztaczał perspektywę zagrożeń w przypadku odrzucenia
„zwyciężonych”, z którymi „musimy wspólnie zrzucić totalitarny gorset ustrojowy”. „Solidarność” będzie „przestrzegać porozumień Okrągłego Stołu, tego samego oczekujemy
od władz”127 – deklarował nowo wybrany poseł.
On też rysował taktykę i strategię opozycji w dłuższej perspektywie. „Zwyciężyliśmy
w wyborach. Społeczeństwo opowiedziało się przeciw systemowi totalitarnego komuni-
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Obrady Zarz¹du Krajowego UCh-S oraz Oœwiadczenie Zarz¹du Krajowego PZKS, „Trybuna
Ludu” z 13 czerwca 1989. Z kolei Stowarzyszenie PAX unika³o zajêcia stanowiska. Przewodnicz¹cy jego Zarz¹du G³ównego, Zenon Komender spotka³ siê z przewodnicz¹cym
CK SD, Jerzym JóŸwiakiem, by wymieniæ pogl¹dy nt. „aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej”; podkreœlano „potrzebê wzajemnego wspó³dzia³ania w realizacji ustaleñ „okr¹g³ego sto³u”, wskazano na potrzebê „poszukiwania tych wszystkich wartoœci ogólnonarodowych, które ³¹cz¹ Polaków w procesie wdra¿ania reform i porozumienia”. Spotkanie
Jerzego JóŸwiaka z Zenonem Komenderem, „Trybuna Ludu” z 13 czerwca 1989.
„Gazeta Wyborcza” z 6 czerwca 1989.
„Gazeta Wyborcza” z 8 czerwca 1989 r. informowa³a o wielu sygna³ach czytelników, którzy wyra¿ali sprzeciw wobec ewentualnych ustêpstw. Przytoczono list jednego z czytelników, oddaj¹cy sposób podejœcia do tej kwestii: „Nie mo¿e byæ tak, ¿e wszystko siê zgadza...
oprócz urny”.
A. Michnik, Radoœæ...i chwila namys³u, „Gazeta Wyborcza” z 6 czerwca 1989.

zmu. Społeczeństwo opowiedziało się za „Solidarnością”, czyli za ewolucyjną drogą do
demokracji. Ta ewolucja została zapoczątkowana przez porozumienia Okrągłego Stołu,
które były wspólnym sukcesem reformatorskiego skrzydła w obozie władzy i „Solidarności” kierowanej przez Lecha Wałęsę”. Wzbogacenie owej ewolucji o „nowe impulsy
i nowe oryginalne rozwiązania ustrojowe” miały warunkować rozważenie oferty o „wielkiej koalicji”. W sensie ogólnym oznaczało to porozumienie „na rzecz demokracji i pakt
na rzecz odbudowy zrujnowanej gospodarki” – uwiarygodniony wolą wyborców – zaś
w praktyce znaczyć zmiany w obozie rządowym: „musi w nim zdecydowanie zwyciężyć skrzydło reformatorskie, architektów Okrągłego Stołu”128. Natomiast Wałęsa wprawdzie nie wykluczał wejścia do rządu pojedynczych przedstawicieli opozycji, „Ale ja –
powiedział – będę forsował propozycję, byśmy byli opozycją, a nie wchodzili do rządu”129.
Deklaracje dotrzymania umów „okrągłego stołu” padały z obu stron. Rezultaty wyborów tworzyły sytuację nie przewidywaną w trakcie jego obrad, która zawierała się w prawnym pacie, mogącym skutkować, wobec nie obsadzenia 33 mandatów w 460-osobowym
parlamencie – w przypadku pozostawania na gruncie obowiązującej, lecz wadliwie skonstruowanej ordynacji wyborczej – jego rozwiązaniem. W istocie szło o znalezienie formuły zgodnej z „politycznym rozsądkiem, a zarazem prawem”.
Natomiast do urzeczywistnienia wariantu czyniącego z „Solidarności” totalnego zwycięzcę nie była ona przygotowana. Jej dylematy oddawał Lech Wałęsa, który na konferencji prasowej, 9 czerwca 1989 r., wskazywał na konieczność „temperowania apetytów
z naszej strony”; „narodowe szarże, nieodpowiednie naciski mogą prowadzić nas do
„chińskiego syndromu”. Klęska wyborcza potwierdzała katastroficzne wizje „obrońców”
socjalizmu, dla których perspektywa utraty uprzywilejowanej pozycji była nie do przyjęcia,
a zbiegała się z odczuwanym przez znaczną część społeczeństwa poczuciem załamywania się porządku zapewniającego bezpieczeństwo i spokój. Dysponowali oni wystarczającymi środkami, by zdestabilizować sytuację w newralgicznych punktach życia publicznego.
Miało to znaczenie zarówno dla establishmentu, jak i zwycięskiej formacji. Nie było przypadkiem, że w dniu ogłoszenia oficjalnych wyników pierwszej tury wyborów (8 czerwca 1989 r.), obradowała Rada Wojskowa MON, która uznała za główne niezmiennie
zadanie Sił Zbrojnych „służenie” narodowi i „zapewnienie bezpieczeństwa i pokojowego
rozwoju” PRL, upatrując w nich aktywnego uczestnika „realizacji reform i demokratycznych przeobrażeń życia społecznego”. Nie pozostawiał wątpliwości co do roli wojska
Wojciech Jaruzelski, wyrażając „głębokie” przekonanie, że Wojsko Polskie „jak zawsze,
stać będzie na straży granic ojczyzny, bezpiecznego bytu i stabilności socjalistycznego
państwa”130.
Dylematy nie opuszczały opozycji, w każdym razie do czasu skonstatowania przez
nią, że nastąpił optymalny moment dla przejęcia władzy. „Jesteśmy na cienkiej gałęzi” –
obrazowo określił przewodniczący związku pozycję, w jakiej znalazła się ekipa zwycięz-
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A. Michnik, Kiedy porozmawiamy o wielkiej koalicji, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
Po konferencji Wa³êsy. „Jesteœmy na cienkiej ga³êzi”, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
Obradowa³a Rada Wojskowa MON, „Trybuna Ludu” z 9 czerwca 1989.
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ców, wskazując na ograniczone pole manewru, grożące klęską, o ile zostanie wyeliminowany partner, z którym „dogadaliśmy się przy Okrągłym Stole, lubimy się i teraz nie
wiadomo, kto będzie następny, czy w ogóle następny”131. Tym samym Wałęsa, który
opowiadał się – nie czyniąc tego ostentacyjnie – w czasie kampanii za „nieoszczędzaniem” partnerów kompromisu przeszedł do porządku nad działaniami poprzedzającymi
wybory. Wszak ich sens sprowadzał się do osiągnięcia „miażdżącego” zwycięstwa, nie
liczącego się ze stratami po drugiej stronie132. Zapewne nie był to problem opozycji,
jednakże w efekcie nastąpiło znaczne uszczuplenie potencjału partyjnych reformatorów,
stawiając przed tryumfatorami kwestię partnera w parlamencie.
Ten partner miał być pomocny dopóty, dopóki „solidarnościowe” kadry nie będą zdolne
samodzielnie sprawować władzy. Jakkolwiek Wałęsa osadzał ten dylemat w perspektywie modernizacyjnej; „trudno o reformy, jeśli zabraknie partnera”. Dotykał on rzeczywistego problemu, przed jakim stanęła opozycja: „Nie możemy go porzucić, nie jesteśmy
przygotowani, nie ma innej grupy do zarządzania tym krajem”, ponieważ rozwój sytuacji
uległ takiemu przyśpieszeniu, „że pominięty został ważny dla opozycji etap tworzenia
grup, programów, przygotowania kadr”133.
Godząc się na rozwiązanie umożliwiające dopełnienie parlamentu stosownie do zawartego kontraktu, opozycja wykazywała poczucie realizmu, do czego zapewne przyczyniało się stanowisko kościoła katolickiego, niezmiennie opowiadającego się za eliminowaniem
napięć i konfliktów134. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski, sekretarz generalny Episkopatu Polski w trakcie spotkania z gen. Czesławem Kiszczakiem, 10 czerwca 1989 r., wyraził przekonanie, że „ustalenia Okrągłego Stołu” będą w całej pełni realizowane przez
wszystkich uczestników, a główni jego konstruktorzy nadal będą aktywnie uczestniczyć
w parlamentarnym i politycznym życiu kraju”135. Kościół katolicki nie osłabiał swej aktywności, pełniąc akceptowaną przez obie strony funkcję pośrednika, moderatora i arbitra.
6 czerwca 1989 r. odbyło się „robocze” spotkanie, z udziałem Czesława Kiszczaka,
Stanisława Cioska i Andrzeja Gduli (strona koalicyjna) oraz Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego (strona opozycyjno-solidarnościowa) i Alojzego Orszulika (kościół
katolicki), w czasie którego potwierdzono „wolę realizacji” postanowień „okrągłego sto-
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Po konferencji Wa³êsy. „Jesteœmy na cienkiej ga³êzi”, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
Z. Bujak oœwiadczy³ po posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej, 19 maja 1989: „Zostaliœmy spytani, jak widzimy sprawê listy krajowej. I to jest rzeczywiœcie problem, nasz
problem. Na tej liœcie krajowej s¹ wspó³twórcy Okr¹g³ego Sto³u. Je¿eli mówimy o skreœlaniu ca³ej listy, uzasadnione jest pytanie, o co nam w³aœciwie chodzi. Zostaliœmy z tym
pytaniem, musimy sobie sami na nie odpowiedzieæ”. Komisja porozumiewawcza. Zbigniew Bujak, Na liœcie krajowej s¹ te¿ wspó³twórcy Okr¹g³ego Sto³u, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja
1989.
Po konferencji Wa³êsy. „Jesteœmy na cienkiej ga³êzi”, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu odbywaj¹cego siê w przeddzieñ wyborów: „Komisja Wspólna wyra¿a nadziejê, ¿e tocz¹ca siê kampania wyborcza
bêdzie s³u¿yæ umacnianiu porozumienia narodowego zgodnie z ustaleniami „okr¹g³ego
sto³u”, „Trybuna Ludu” z 3–4 czerwca 1989.
Abp. D¹browski – gen. Kiszczak, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.

łu”136. 8 czerwca 1989 r. odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej. Jego przebieg (sięgając 8 zamiast 2 godzin) odzwierciedlał miarę trudności, z jakimi byli zmuszeni
uporać się negocjatorzy, tworzący – na czele z Czesławem Kiszczakiem i Lechem Wałęsą
– reprezentacyjne grono, zapewniające wiarygodność zawartych uzgodnień137. Obie strony
dysponowały siłami i potencjałem na tyle znaczącym, by nawzajem się blokować i wymuszać ustępstwa, Czyniąc je miały one świadomość tego, że w przypadku fundamentalistycznego uporu, mogą zbyt wiele utracić. „My dzięki procesowi Okrągłego Stołu
z grupy mającej poparcie może 20 procent społeczeństwa staliśmy się w Polsce główną
siła polityczną – przekonywał Jacek Kuroń – Teraz broniąc tego procesu musimy ponieść
pewne straty. Gdyby nie Okrągły Stół, nie mielibyśmy jednak z czego tracić”138. Powodzenie negocjacji zależało od zdolności przeciwstawienia się radykałom, ulokowanym po
obu stronach, a podważających sens kompromisu. W rezultacie wśród „realistów” ulegało wzmocnieniu poczucie wspólnego interesu i losu139. Siła i słabości obu stron oraz
wzajemne uzależnienie przybliżały moment porozumienia. W istocie szło o wzajemne
gwarancje zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów. Dla opozycji stawką stało
się utrzymanie zdobytej pozycji, dla koalicji wartością pożądaną – gwarancja bezpieczeństwa własnego i ustrojowo-politycznego140.
Wspólny tedy interes stanowił podstawę podjętych przez Komisję Porozumiewawczą
decyzji, wyznaczając też pole lojalności141. W tym układzie stroną dysponującą słabszymi
atutami była koalicja. Stanęła ona przed koniecznością zabiegania o akceptację rozwiązania,
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Wola realizacji postanowieñ „okr¹g³ego sto³u. Robocze spotkanie strony koalicyjnej i opozycyjno-solidarnoœciowej, „Trybuna Ludu” z 7 czerwca 1989.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: W³adys³aw Baka, Zbigniew Bujak, Zbigniew
Cierpka, Stanis³aw Ciosek, W³adys³aw Frasyniuk, Andrzej Gdula, Bronis³aw Geremek,
Mieczys³aw Gil, Janusz Jarliñski, Lech Kaczyñski, Jacek Kuroñ, Aleksander Kwaœniewski, Maciej Manicki, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Józef Musio³, Józef Oleksy,
Alojzy Pietrzyk, Janusz Reykowski, Ireneusz Seku³a, Andrzej Stelmachowski, Józef Œlisz,
Stanis³aw Œliwiñski, Andrzej Wielowieyski, W³adys³aw Witek oraz przedstawiciele koœcio³a: ks. Bronis³aw Dembowski i Edward Sobieraj.
J. Kuroñ, Nikt w historii jeszcze tego nie przerabia³, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 14 czerwca 1989.
„Jednomyœlnoœæ po³¹czy³a niespodzianie przywódców „Solidarnoœci” i partyjnych „reformatorów” w sprawie rzeczywiœcie nadzwyczajnej i historycznie pilnej. Rzeczywiœcie toczy siê wielka gra i rzeczywiœcie dla jej powodzenia jedni nie mog¹ siê obejœæ bez
drugich” (J. Bocheñski, Z uczuciem siê nie igra, „Gazeta Wyborcza” z 14–16 lipca 1989.
„Ryzyko konfrontacji i przegranej stanowi³o zatem powód, dla którego rz¹dz¹cy i opozycja prowadzili ze sob¹ negocjacje; gwarancje, ¿e ¿adna ze stron nie straci wszystkiego,
stawa³y siê podstaw¹ porozumienia. Obie strony otrzymywa³y szansê udzia³u we w³adzy lub w konkurowaniu o w³adzê (...) Obopólne ograniczenie ryzyka powodowa³o, ¿e
reformatorzy i politycy umiarkowani wspó³pracowali w ustanawianiu demokracji” –
powiada S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 166.
„Umowa jest trwa³a, je¿eli odzwierciedla faktyczny uk³ad si³, bo tylko wówczas ¿adna
ze stron nie mo¿e jej z³amaæ” (J. Kuroñ, Nikt w historii jeszcze tego nie przerabia³, Wywiad dla
„Gazety Wyborczej” z 14 czerwca 1989).
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wprawdzie zgodnego z ustaleniami „okrągłostołowymi”, sprzecznymi wszakże z obowiązującym ustawodawstwem. Opozycja domagała się, by postanowienie w sprawie
wakujących mandatów podjął nowy Sejm (nie spełniający przecież wymogu kompletności). Impas został przezwyciężony, gdy potwierdzając wolę „dotrzymania zawartych porozumień i realizacji ustaleń „okrągłego stołu” z poszanowaniem obowiązującego prawa”
i wyrażając zrozumienie dla powagi sytuacji, „która grozi załamaniem zawartych porozumień i procesu reform, postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przedstawionej przez
stronę koalicyjno-rządową propozycji. Przedstawiciele OPZZ zajęli również takie stanowisko”142.
Istotą poczynionych uzgodnień było umożliwienie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na 33 nie obsadzone mandaty z listy krajowej, przy równoczesnym jednak
jej zniesieniu. W tym celu 12 czerwca 1989 r. Rada Państwa ogłosiła dekret o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji
na lata 1989–1993 oraz przyjęła uchwałę wyznaczającą stosowne okręgi wyborcze, w których o 33 mandaty miało się ubiegać 66 osób, zgłoszonych przez organy naczelne organizacji, obsadzających poprzednio listy krajowe143. Decyzja Rady Państwa wywołała
protesty. Wprawdzie nie przyjęły szerszego zasięgu, jednak miały swą wymowę. Małopolski Komitet Obywatelski „S” w oświadczeniu ogłoszonym 12 czerwca wyrażał zaniepokojenie dekretem Rady Państwa, wskazując, że naruszenie zasady praworządności
„osłabia zaufanie wyborców do „Solidarności”, a władze mogą nabrać przekonania, że
nadal można stosować wobec społeczeństwa metody manipulacji”144. Były także przypadki złożenia dymisji z członkostwa w gremiach zaangażowanych w prace wyborcze145.
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Posiedzenie Komisji Porozumiewawczej, „Trybuna Ludu” z 9 czerwca 1989.
Do art. 81 dodano m.in. p. 3: „Je¿eli z krajowej listy wyborczej wymagan¹ liczbê g³osów
otrzyma³o mniej kandydatów ni¿ liczba pos³ów wybieranych z tej listy, do nie obsadzonych mandatów przeprowadza siê ponowne g³osowanie, z tym, ¿e pos³ów w tym g³osowaniu wybiera siê w okrêgach wyborczych”. DZ. U. nr 36, poz. 198 oraz poz. 199. Sejm
zatwierdzi³ dekret Rady Pañstwa na posiedzeniu 5 lipca 1989. Spoœród 33 mandatów
PZPR mia³a obsadziæ 17, ZSL – 8, SD i PAX po 3, UCh-S – 2. PZKS nie otrzyma³
¿adnego (Zamiast listy, „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca 1989). ¯al z tego powodu wyrazi³
PZKS (Stanowisko PZKS w sprawie wyborów, „Trybuna Ludu” z 21 czerwca 1989).
Sprawa listy krajowej, „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca 1989.
Rezygnacjê z PKW z³o¿y³ Jerzy Ciemniewski oœwiadczaj¹c: „Jako cz³onek Komitetu Helsiñskiego szczególn¹ wagê przywi¹zujê do przestrzegania prawa i dlatego nie mogê uczestniczyæ w wykonywaniu dekretu, którego wydanie uznajê za niepraworz¹dne” (Ust¹pi³ z
PKW, „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca 1989). Z kolei Anatol Lawina, Zofia Wasilkowska,
Janina Zakrzewska, Andrzej Zoll (cz³onkowie PKW z ramienia „S”) uznali zmianê prawa
wyborczego dekretem Rady Pañstwa za „groŸny precedens, sprzeczny z podstawowymi
zasadami praworz¹dnoœci”, ale „powstrzymuje nas od podania siê do dymisji jedynie œwiadomoœæ dramatycznych konsekwencji, które ten krok móg³by za sob¹ poci¹gn¹æ” (Zostaj¹
w PKW, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989). Sprzeciw wobec sposobu uzupe³nienia
sk³adu Sejmu oraz s³u¿¹cej temu zmianie ordynacji wyborczej miêdzy dwoma turami
g³osowania zg³osili J. £. Grzelak, M. Nawrocki i A. Sieroszewski (kieruj¹cy kampani¹
kandydatów KO „S”), sk³adaj¹c dymisjê oraz J. Orze³ (Podali siê do dymisji, „Gazeta

18 czerwca 1989 r. odbyła się II tura wyborów, która dotyczyła przede wszystkim
kandydatów koalicji. O 295 mandatów (294 koalicyjnych) do Sejmu ubiegało się 585
kandydatów, przy czym wśród nich nie było osób, które widniały na liście krajowej146.
Z właściwości tej części elekcji wynikały też dyrektywy dla „solidarnościowej” kampanii.
„Ani nam – działaczom związkowym, ani naszym wyborcom nie powinno być obojętne,
k t o i d z i ę k i c z y i m g ł o s o m (podkr. – K. B. J.) zapełni ławy poselskie koalicji,
choć nie brak niestety przypadków, gdy nie ma w kim wybierać”147 – określił taktykę
opozycji w drugiej turze wyborów Karol Modzelewski (senator), wskazując wynikające
stąd konsekwencje dla charakteru stosunków łączących nowo wybranych posłów z elektoratem, a przede wszystkim z siłami, które uzyskały wpływ na jego zachowanie (lojalność i zobowiązania).
W skondensowanej formie cele „solidarnościowych” działań odzwierciedlały wezwania: Druga tura wyborów. Uzupełnij drużynę Wałęsy. Wybierz partnerów spośród przeciwników 148. Mając do uzyskania jeszcze jeden mandat (Inowrocław), opozycja
skoncentrowała się na podejmowaniu działań zachęcających lub zniechęcających wyborców do udzielenia poparcia kandydatom koalicyjnym. Jeśli więc w pierwszej turze sugerowano skreślanie wszystkich spoza „drużyny Wałęsy”, przed drugą, uznano tą taktykę
za błędną. Albowiem została ona zrozumiana jako chęć uderzenia w reformatorskie skrzydło koalicji, w „architektów Okrągłego Stołu”; nie była też „dobrym znakiem dla budowania demokracji, systemu dialogu i kompromisu”. Czołowy przedstawiciel opozycji, jej
ideolog i teoretyk, Adam Michnik, określając to „błędem politycznym”, powie: „Otrzymaliśmy wszakże lekcję, z której każdy z nas wyciągnie wnioski”149.
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Wyborcza” z 12 czerwca 1989). „Zwracam te¿ uwagê, ¿e uznanie legalnoœci takiej zmiany
oznacza implicite uznanie za legalne pronunciamento 13 grudnia – bo wtedy te¿ Rada
Pañstwa ³askawie zast¹pi³a Sejm” pisa³ Janusz Korwin-Mikke (Cztery tezy, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989).
„S³u¿bê publiczn¹ mo¿na skutecznie pe³niæ jedynie zachowuj¹c w ka¿dej sytuacji pe³n¹
niezale¿noœæ decyzji, nienaruszone poczucie godnoœci i integralnoœci osobistej. Trzeba
zatem znaleŸæ takie rozwi¹zanie, aby zachowaæ te wartoœci i jednoczeœnie zrealizowaæ
porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, wesprzeæ porozumienie i reformy, a jednoczeœnie nie
uchybiæ woli wyborców. Dlatego zdecydowa³em nie kandydowaæ w wyborach uzupe³niaj¹cych” – oœwiadczy³ Mieczys³aw F. Rakowski („Gazeta Wyborcza” z 13 czerwca 1989).
„Roman Malinowski, szanuj¹c wolê elektoratu wyra¿on¹ w pierwszej turze wyborów
wobec kandydatów na pos³ów z listy krajowej, nie zamierza ubiegaæ siê ponownie w drugiej turze wyborów o godnoœæ poselsk¹. Podobne suwerenne stanowisko zajêli koledzy
cz³onkowie ZSL, kandyduj¹cy na pos³ów z listy krajowej, którzy nie osi¹gnêli wymaganego prawem poparcia” (Oœwiadczenie rzecznika prasowego ZSL, „Trybuna Ludu” z 12 czerwca 1989). Kandydaci SD z listy krajowej – rezygnuj¹, „Trybuna Ludu” z 13 czerwca 1989.
K. Modzelewski, Najwy¿szy czas na politykê, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
„Gazeta Wyborcza” z 16 czerwca 1989.
A. Michnik, Wkrótce zape³ni¹ siê ³awy poselskie. Z kim usi¹dziemy, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989. W materiale zatytu³owanym Wybraæ lepszych, znalaz³ siê rysunek zawieraj¹cy has³o
umieszczone nad urn¹ wyborcz¹, któr¹ czyta zafrasowany wyborca: Nie wylewaj partii
z k¹piel¹ („Gazeta Wyborcza” z 16 czerwca 1989). Radoœæ z klêski listy krajowej objawia³a,
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W drugiej turze wyborów opozycyjne przedsięwzięcia nabrały bardziej spersonifikowanego charakteru. „Zwróćcie uwagę, że tym razem nie tylko możemy wybrać swoich
przedstawicieli, ale i dobrać sobie przeciwników (...) niektórzy okazać się mogą naszymi
przyjaciółmi. Niektórzy wręcz nimi są” – głoszono150. Wyznaczano linię demarkacyjną
między partyjnym „betonem” (opcja „konserwatywna”) a „reformatorami”. Wzywano
do eliminacji przedstawicieli grupy pierwszej. Zaś drugim, którzy legitymowali się zasługami dla „Solidarności” i „zasłużyli” na opinię „reformatorów”, ludzi otwartych i bliskich
ideałom antyreżimowym, traktowanym jako partnerzy, „którzy okażą się zdolni do ewolucji, co pozwoli zbudować ład demokratyczny”151 – zapewniano różnorodne wsparcie.
W prasie „solidarnościowej” oraz ulotkach ogłaszano listy osób, które zasługiwały na
poparcie152.
Wybrani posłowie „Solidarności” przekonywali np. wyborców „z kim chcieliby współpracować”. Pisano także: „nie jest nam obojętne, czy w Sejmie zasiądą ludzie Okrągłego
Stołu: Andrzej Gdula, Józef Oleksy, Ireneusz Sekuła i inni, czy też ci spośród działaczy
PZPR, którzy do ostatniej chwili sprzeciwiali się legalizacji „Solidarności”, zaś dzisiaj
prowokują konflikty, by móc w końcu powtórzyć scenariusz siłowego rozwiązania”153.
W drugiej grupie wymieniano Jerzego Karpacza, dyr. departamentu w MSW lub wiceministra spraw wewnętrznych – Zbigniewa Pudysza czy I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR, Janusza Kubasiewicza, Ryszarda Łukasiewicza (red. naczelny „Expressu
Wieczornego”) oraz Grzegorza Tuderka (dyr. „Budimexu”), wyrażając przy tym żal co
do braku na listach kandydatów Czesława Kiszczaka154. Listy zawierały pary kandydatów do danego mandatu partyjnego (PZPR, ZSL czy SD), z których jednemu udzielano
wsparcia, opisując jego przymioty czy zasługi, drugiemu zaś go odmawiano.
Część kandydatów, wobec których „Solidarność” okazywała przychylność, zyskiwała
osobliwą oprawę. Tadeuszowi Fiszbachowi, kandydatowi PZPR (sygnatariusz porozumień gdańskich z 1980, odwołany z funkcji I sekr. KW PZPR, względy Wałęsy), któremu pomagał KO „S” oraz Tadeuszowi Bieniowi (SD, doświadczenia Marca 1968, pomoc
dla represjonowanych) poświęcono materiał pod znamiennym tytułem: Gdañsk. Nasze
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równie¿ po II turze wyborów, Konfederacja Polski Niepodleg³ej, przypisuj¹c sobie
czêœciow¹ w tym zas³ugê, wzywa³a bowiem do skreœleñ, zaœ przed II tur¹ „do bojkotu,
z wyj¹tkiem okrêgów, w których ubiegali siê jeszcze o mandaty kandydaci „S” – g³oszono
w Oœwiadczeniu Rady Politycznej KPN z 19 czerwca 1989, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1989.
S. Bratkowski, Uwagi petitem, „Gazeta Wyborcza” z 13 czerwca 1989.
A. Michnik, Wkrótce zape³ni¹ siê ³awy poselskie. Z kim usi¹dziemy, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989.
Przed 18 czerwca „przeczytaj jednak na s. 4 tekst pt. Wybraæ lepszych. Przedstawiamy w nim
tych kandydatów koalicji, którym poszczególne KO „S” zdecydowa³y siê udzieliæ poparcia”
– pisano w tekœcie pt. Który lepszy? (s. 1), poprzedzaj¹cym materia³ pt. Wybraæ lepszych, „Gazeta
Wyborcza” z 15 czerwca oraz 16 czerwca 1989.
A. Michnik, Wkrótce zape³ni¹ siê ³awy poselskie. Z kim usi¹dziemy, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989. Tak¿e, Wybraæ lepszych, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca oraz 16 czerwca 1989.
A. Michnik, Wkrótce zape³ni¹ siê ³awy poselskie. Z kim usi¹dziemy, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989.

„³odzie podwodne”155. Z kolei z Janem Wróblem (PZPR, Warszawa-Wola) oraz Marcinem
Święcickim (PZPR; nie wspomniano o pełnieniu przezeń funkcji sekr. KC) przeprowadzono wywiady156. „Solidarnościowe” poparcie miało swoją cenę, było nią bardziej czy
mniej zdecydowane dystansowanie się od swojej organizacji157 lub opuszczenie jej szeregów158. Otwierał się zatem swoisty wyścig o „solidarnościową” przychylność159, jakkolwiek jej uzyskanie nie eliminowało obustronnych zastrzeżeń co do ew. lojalności160.
Analiza kampanii wyborczej pozwala stwierdzić, iż przedsięwzięcia podejmowane przez
koalicję zachowały styl sprzed pierwszej tury. Więcej, zauważyć można osłabienie aktywności. Wypadnie to łączyć ze swego rodzaju paraliżem, będącym skutkiem niedawnej
klęski, który wkradł się w szeregi ugrupowań reżimowych. Nade wszystko jednak o słabszym zaangażowaniu decydowało przekonanie, że wobec niższego progu wymaganego
poparcia, nie jest konieczne podjęcie wzmożonego wysiłku. Również opozycja przejawiała mniejszą aktywność. Dla opozycji stawką II tury nie była już jej egzystencja. Uzyskała
ona nadspodziewanie dużo. Nie dziwi więc stonowanie działań, pozbawienie ich znamion
totalności, a także obniżenie poziomu agresji okazywanej przeciwnikowi. Wobec pokonanego przeciwnika należało tym razem zastosować inną socjotechnikę. Więcej, wybrani
jego przedstawiciele wymagali wsparcia, albowiem „zarówno z rachunku mandatów, jak
i rachunku realnych sił wynika jasno, że opozycja parlamentarna nie zdoła uczynić ani
jednego kroku naprzód bez pozyskiwania za każdym razem sojuszników w kręgach rządzącej koalicji”161. II tura wyborów pokazała, że spadło także zainteresowanie wyborców. Spośród 27.026.146 uprawnionych głosowało 6.786.265 osób, co stanowiło 25,11%.
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„Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989.
M. Œwiêcicki, Wolê punkty zbie¿ne oraz J. Wróbel, Lepszy wróbel, Wywiady dla „Gazety
Wyborczej” z 15 czerwca 1989.
J. Wróbel na pytanie o powody pozostawania w partii odpowiedzia³: „Wzglêdy czysto
pragmatyczne. Wst¹pi³em do partii w czasach, gdy ka¿da decyzja musia³a mieæ poparcie
odpowiedniej instancji partyjnej. Osoby spoza organizacji nie mia³y praktycznie ¿adnych szans na przeforsowanie swojego stanowiska, nawet je¿eli by³o ono s³uszne” (J. Wróbel, Lepszy Wróbel, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 1989). T. Fiszbach, pose³ PZPR,
oœwiadczy³ po II turze: „nie zwa¿aj¹c na gniewne pomruki w komitecie wojewódzkim
partii, zg³osi³em zamiar kandydowania. Gdy zaœ ostrze¿ono mnie, ¿e mogê straciæ wszystko,
odpowiedzia³em: jednego nie stracê na pewno – twarzy”. Powiedzieli:..., „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1989.
Informacja o przypadkach wydalenia z PZPR osób, które korzysta³y z poparcia „S” i nie
dopuszczenie ich do II tury wyborów. Dobry partyjny, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca
1989.
„Zaczê³y siê zabiegi o poparcie „Solidarnoœci”, o uznanie za „dobrego partyjnego” – pisano (w:) Który partyjny?, „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca 1989.
„Atakuje mnie zarówno partyjny beton, jak i najbardziej radykalne od³amy „Solidarnoœci”.
Najczêstszym pytaniem, z jakim spotykam siê na spotkaniach przedwyborczych, jest
pytanie o barwy, w jakich wystêpujê. Odpowiadam wtedy, ¿e w bia³oczerwonych. Mój
klub to Polska” – stwierdza³ kandydat do mandatu PZPR, wspierany przez „S”. Jerzy
Hubert Modrzejewski, Jelenia Góra. „Nasz” kandydat na „ich” liœcie, Wywiad dla „Gazety
Wyborczej” z 16 czerwca 1989.
K. Modzelewski, Najwy¿szy czas na politykê, „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 1989.
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Skład Sejmu odwzorowywał uzgodnienia „okrągłego stołu”. Na 460 mandatów w Sejmie, koalicji przypadło 299 (65%), w tym PZPR – 173 (37,6%), ZSL – 76 (16,5%), SD –
27s (5,9%), PAX, PZKS i UChS – (23) 5% zaś opozycji – 161 mandatów (35%).
Z analizy statystycznej wypadnie wysnuć wniosek co do odwrotnego ułożenia głosów
poparcia w stosunku do struktury parlamentu. Tak więc na 161 kandydatów opozycji
głosowało 16,5 mln (63%), gdy na 297 (w okręgach wyborczych; bez dwóch z listy
krajowej) koalicję 9,7mln (37%) wyborców, co oznaczało że za jednym mandatem koalicyjnym stało 32 659, zaś opozycyjnym – 102 484 wyborców162.
„Miażdżące” zwycięstwo opozycja odniosła w wyborach do Senatu. W II turze spośród 100, pozostało do obsadzenia 8 mandatów, z czego 7 przypadło kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Jeden zdołał zdobyć kandydat niezależny, Henryk
Stokłosa, człowiek majętny, prowadzący kampanię z dużym rozmachem, angażujący w tym
celu poważne środki finansowe163. Emocje wzbudzała sprawa Jana Józefa Lipskiego
konkurującego o mandat senatorski z kandydatem, który był popierany przez lokalne
struktury „Solidarności” RI oraz cieszył się sympatią biskupa radomskiego; mandat senatora zdobył ostatecznie Lipski, uzyskując 115 475 (67,7% głosów ważnych) głosów,
gdy jego konkurent – Jan Pająk – 46 399 (27,7%)164.
Szczególną cechą drugiej części elekcji był fakt, że „Solidarność” uzyskała znaczny
wpływ na jej rezultaty. Większość przez nią popieranych kandydatów koalicyjnych odniosła zwycięstwo165. Ponadto legitymowali się oni większym stosunkowo poparciem.
Opozycja oceniała ich liczbę na 55 posłów166, co oznaczało że w 560-osobowym Zgromadzeniu Narodowym dysponowała lub miała wpływ na 315 mandatów (161 mandatów KO „S” w Sejmie, 99 w Senacie oraz 55 koalicyjnych, których posiadaczami były
osoby doznające przychylności „S”).
Wybory parlamentarne w Polsce mieściły się w typie określanym jako critical elections167,
charakterystycznym dla nadzwyczajnej sytuacji politycznej, kiedy wyborcy nie wiążą swych
preferencji z miejscem zajmowanym w strukturze społecznej, ani z trwale wyznawanym
systemem wartości. Przede wszystkim tworzyły ją okoliczności, w jakich znalazła się
Polska: kryzys gospodarczy i polityczny. Porządek realnosocjalistyczny wyczerpał swą
społeczno-ekonomiczną i polityczną ofertę. Zbiegało się to z dominującymi nastrojami,
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K. Leski, Kto za nimi stoi?, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1989.
Stok³osa sta³ siê przedmiotem ataków ze strony „Solidarnoœci”, staraj¹cej siê go skompromitowaæ (podejrzane pochodzenie jego kapita³ów, powi¹zanie z nomenklatur¹, „kupowanie” wyborców); okreœlenia „miliarder”, „w³aœciciel kilku prywatnych firm”. Wedle jego
konkurenta, Piotra Baumgarta – „Po prostu kupowa³ ludzi. Mnie na to nie by³o staæ”
(P. Baumgart, „Postawi³ mnie tu Lech”, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 8 czerwca 1989).
Obwieszczenie PKW z 20 czerwca 1989, „Trybuna Ludu” z 21 czerwca 1989.
Por. R. Chruœciak, Wybory parlamentarne i prezydenckie, Przeobra¿enia ustrojowe w Polsce, (w:)
Przeobra¿enia ustrojowe w Polsce, red. E. Zieliñski. Warszawa 1993, s. 134.
K. Leski, Kto za nimi stoi?, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1989.
J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze spo³eczeñstwa polskiego w latach 1989–1995,
Warszawa 1997, s. 36.

wyrażającymi się w sprzeciwie wobec ewentualności jego podtrzymania168. W rzeczywistości wyborcy wyrazili sprzeciw wobec realnego socjalizmu, który dodatkowo, w rezultacie kampanii wyborczej prowadzonej przez „Solidarność”, jawił się jako porządek
niezdolny do spełnienia nadziei społeczeństwa.

168

„Powszechne wœród badanych (powy¿ej 90%) jest przekonanie, ¿e o wynikach wyborów
zadecydowa³o przede wszystkim niezadowolenie ludzi z sytuacji w kraju. Wybory by³y
okazj¹ do zademonstrowania braku zaufania do w³adzy i dezaprobaty jej dzia³alnoœci oraz
poparcia dla „Solidarnoœci”. Zdaniem prawie 70% respondentów nowy uk³ad si³ w parlamencie, czyli wprowadzenie tam kandydatów popieranych przez „Solidarnoœæ” stwarza
nadziejê na poprawê sytuacji w kraju” (Opinie o wynikach pierwszej tury wyborów do
Sejmu i Senatu. Komunikat z badañ CBOS, czerwiec 1989 r.).
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Rozdział III

WYBORY PREZYDENTA

1. Pamięć o „okrągłym stole”
4 lipca 1989 r. inauguracyjne posiedzenie rozpoczął Sejm i Senat, wybierając na marszałków Mikołaja Kozakiewicza (ZSL) oraz Andrzeja Stelmachowskiego (OKP). Poprzedziło je powołanie wspólnego poselsko-senatorskiego klubu „solidarnościowego” –
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, którego – na wniosek Lecha Wałęsy – przewodniczącym wybrano Bronisława Geremka, wiceprzewodniczącym – Andrzeja Wielowieyskiego. Posiedzenie klubu okazało się ważne nie tylko ze względu na sygnały
zapowiadające sposób jego dalszego funkcjonowania, lecz także na istotność podjętych
spraw, które dotykały obyczajów, jak i kwestii ustrojowo-politycznych. Parlamentarzyści
„solidarnościowi” pozostawali pod wrażeniem odniesionego zwycięstwa. Wszelako mieli
świadomość ofiary złożonej wcześniej z demokracji (sposób kierowania KO „S” czy
konstruowania list kandydatów) na rzecz skuteczności i efektywności swego ugrupowania. Właśnie dlatego ujawnili – w trakcie pierwszego (23 czerwca) oraz drugiego (1 lipca)
posiedzenia – osobliwą wrażliwość wobec ewentualnych zagrożeń. Nie kryli niepokojów
co do mechanizmów podejmowania decyzji, wpływających na sposób postępowania oraz
zakres ich swobody w parlamencie. „Klub nie ma zaufania do nikogo, boi się manipulacji
i czuje potrzebę wyrażania pryncypialnego stanowiska, szczególnie, gdy w grę wchodzi
poczucie moralne” – pisano o atmosferze panującej w OKP u początku jego działalności.
Nie potrafił nierzadko zapanować nad klubem jego przewodniczący, mimo prowadzenia
obrad „żelazną ręką”1.
Rezultatem wyczulenia na kwestie moralno-polityczne były m.in. wysiłki na rzecz zmiany
roty ślubowania, jaką mieli złożyć parlamentarzyści u progu kadencji. Uznano za niemożliwe utrzymanie dotychczasowej formuły, wedle której poseł ślubował „uroczyście jako
poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje
obowiązki poselskie, pracować dla dobra Narodu Polskiego i pogłębiać jego jedność, przyczyniać się do umacniania więzi władzy państwowej z ludem pracującym miast i wsi,
czynić wszystko dla utrwalenia niepodległości i suwerenności, dla pomyślnego, socjalistycznego rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”2.
Na wstępie pojawiły się przeszkody prawno-konstytucyjne, będące wyrazem nieporadności oraz fundamentalizmu parlamentarzystów „solidarnościowych”. To sprawiło,
1

2
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E. Milewicz, Obywatelski Klub parlamentarny. Czy zadusimy siê demokracj¹?, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca 1989. Tej¿e, Jak wybraæ prezydenta, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1989.
Ustawa z 31 lipca 1985 r. o obowi¹zkach i prawach pos³ów na Sejm PRL. Dz. U. nr 37
z 21 lipca 1985, poz. 173.

że ich propozycje miały niejednokrotnie charakter destrukcyjny. Wśród nich znalazła się
np. sugestia opuszczenia sali obrad w czasie głosowania czy złożenia przysięgi wedle
starej formuły, by przyjąć ustawę o nowej, jednocześnie unieważniając poprzednią, a następnie złożyć nowe ślubowanie. Kwestionowano uprawnienia Rady Państwa do zmiany
roty. Negocjacje w sprawie roty prowadził z Radą Państwa ks. Alojzy Orszulik. W rezultacie, w tym samym dniu, 1 lipca, przyjęła ona dekret o zmianie ustawy o obowiązkach
i prawach posłów na Sejm PRL, zawierający wyłącznie treść nowego ślubowania poselskiego: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla
pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej”3.
Deputowani „solidarnościowi” podjęli problem, który wywołał już wcześniej rozliczne
spory, polemiki oraz działania, mogące w ogóle podważyć zarówno ustalenia „okrągłego
stołu”, jak i efekt niedawnych wyborów. Rzecz tyczyła urzędu prezydenta, którego funkcje obejmowały m.in. wnioskowanie o powołanie lub odwołanie prezesa Rady Ministrów.
Zanim powstał Klub, „Solidarność” oraz Lech Wałęsa ogłosili – 17 czerwca 1989 r.,
a więc w przeddzień II tury wyborów – że „nie podjęli decyzji w sprawie stosunku do
ewentualnego zgłoszenia kandydatur na urząd prezydenta”4. W rzeczywistości w obozie
opozycji narastał sprzeciw wobec kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego. Wyrażał się on
początkowo w kwestionowaniu opinii formułowanych przez przedstawicieli strony partyjno-rządowej, że połączenie osoby Jaruzelskiego, jako członka PZPR, z urzędem prezydenta
stanowi konsekwencję obrad „okrągłego stołu”5. Janusz Onyszkiewicz w oświadczeniu
dla prasy (nie dopuszczonym do głównego wydania DTV) zakwestionował rządowo-partyjną interpretację, wskazując na to, iż umowa ani aneksy „nie zawierają takiego zapisu”, zaś rozstrzygnięcie musi „brać pod uwagę wolę polskiego społeczeństwa”6. Z kolei
Adam Michnik, odnosząc się na łamach kierowanej przez siebie gazety do kwestii wyboru Jaruzelskiego, zaprzeczył, by strona opozycyjna zobowiązała się „głosować na tego
kandydata”7. Wiarygodność oświadczenia podważała informacja zawarta w poufnym
raporcie z 6 czerwca 1989 r. „osoby poza podejrzeniami”, sprzyjającej wszak opozycji,
utrzymującej z nią żywe kontakty – ambasadora USA w Polsce Johna Davisa: „Zgodnie
z najrozsądniejszym scenariuszem liderzy „Solidarności” uznają, że niepisana część poro-

3
4
5

6
7

Dz. U. nr 42 z 3 lipca 1989, poz. 230.
P. Pacewicz, Super-Prezydent? Naruszenie politycznej umowy, „Gazeta Wyborcza” z 18 czerwca 1989.
„Pierwotny uk³ad – zawarty przy Okr¹g³ym Stole – przewidywa³ prezydenta koalicyjnego. Impas zacz¹³ siê od tego, ¿e strona opozycyjna zw¹tpi³a w to ustalenie, mówi¹c wasz
prezydent, ale nie ten. To wykracza poza œcis³e przestrzeganie tego uk³adu (...) w podtekœcie,
czy te¿ z kontekstu wynika³o jednoznacznie, ¿e mówi¹c o prezydencie, miano na myœli
genera³a Jaruzelskiego” – przywo³ywa³ „przes³anie” zawartej umowy J. Oleksy (minister,
cz³onek Rady Ministrów): O prezydencie, partii i wyborach, Wywiad dla „Gazety Wyborczej”
z 17 lipca 1989.
Oœwiadczenie Janusza Onyszkiewicza. Nie ma takiego zapisu, „Gazeta Wyborcza” z 13 czerwca 1989.
A. Michnik, Warunki kontraktu, „Gazeta Wyborcza” z 16 maja 1989.
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zumień Okrągłego Stołu zobowiązuje ich do zaakceptowania prezydentury Jaruzelskiego
i nie chcąc jeszcze bardziej naruszać i tak chwiejnej równowagi politycznej, spełnią obietnicę. Na szczęście, żeby zapewnić niezbędny wynik głosowania, mogą odwołać się do
przyjętej właśnie przez „Solidarność” dyscypliny partyjnej...”8
Sprzeciw wobec kandydatury Jaruzelskiego przeradzał się w niezgodę na to, by prezydentem została osoba wywodząca się z obozu reżimowego. Miał on związek z wynikami
wyborów, które skłaniały znaczną część opozycji do odejścia od ducha „okrągłostołowego” kontraktu. Tryumf osłabiał realizm, skłaniając do porzucenia ewolucji na rzecz przyśpieszenia kroków wiodących do władzy. Te nastroje udzielały się deputowanym
skupionym w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. Atmosferę towarzyszącą dyskusjom w czasie obrad 1 lipca 1989 r., oddawały słowa: „Nasz Klub ma jeszcze jedną
uderzającą cechę: sukces wyborczy dał niektórym posłom i senatorom takie poczucie
siły, jak w 1981 r., kiedy wydawało się, że dziesięciomilionowemu Związkowi nic nie
zagrozi. Widać to było w trakcie dyskusji o prezydencie”9.
Przebieg pierwszych posiedzeń OKP w skondensowanej formie odzwierciedlał nastroje oraz oczekiwania obozu „solidarnościowego”, nie skrywającego dążenia do najpełniejszego spożytkowania zwycięstwa. Tendencja ta ulegała zintensyfikowaniu wraz ze
zbliżaniem się momentu wyboru prezydenta. W tej kwestii rozważano, ewentualność
wystawienia własnego kandydata, proponując Lecha Wałęsę. On sam uznał to za niewybaczalną brawurę, jakkolwiek jednocześnie opowiedział się (23 czerwca) za tym, by
głosować przeciw kandydatowi koalicyjnemu; „a jeżeli koalicja przeprowadzi swego
kandydata, to demokratycznie wygrała”. Tę propozycję poparła „znaczna część obecnych”10. W trakcie kolejnego posiedzenia (1 lipca) dopuszczano możliwość zgłoszenia
kandydata kompromisowego – Aleksandra Gieysztora, Jana Szczepańskiego czy Tadeusza Fiszbacha, a także rozważano sposób zachowania się wobec kandydata koalicyjnego: głosowanie przeciw; wstrzymanie się; wyjście z sali; dopuszczenie do wyrażania
poparcia wedle „własnego uznania”.
Jednakże część opozycji wzywała do zachowania umiaru i realizmu, jak też nie zapominała o zasadzie pacta servanda sunt. Ryszard Bugaj przypomniał, iż urząd prezydenta
„został skrojony” pod konkretnego kandydata. Lech Wałęsa deklarował, że zachowa się
uczciwie i wiarygodnie, albowiem „przy Okrągłym Stole zaaprobował oddanie 65% i zamierza tego dotrzymać”, co znaczyło także nie sprzeciwianie się prezydentowi koalicyjnemu („Robiłem sobie zdjęcie z Wami – dziś sobie zrobię z Kiszczakiem”), oczekując że
zagwarantuje on wyjście z kryzysu11. Natomiast Karol Modzelewski, nawiązując do po-

8
9
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11
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Raporty ambasadora USA w Warszawie, cz.III. Raporty ambasadora..., dz.cyt.
E. Milewicz, Obywatelski Klub parlamentarny. Czy zadusimy siê demokracj¹?, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca 1989.
E. Milewicz, Powsta³ Obywatelski Klub Parlamentarny. Jak wybraæ prezydenta, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1989.
Jednak¿e sam Wa³êsa w kwestii swojej kandydatury na prezydenta wykazywa³ wahania,
albowiem w wywiadzie udzielonym 5 lipca „Gazecie Wyborczej” takiej ewentualnoœci
definitywnie nie wyklucza³, stwierdzaj¹c: „Pewne rzeczy dziej¹ siê poza nami, wobec tego

mysłu wystawieniu kandydata „solidarnościowego”, wzywał do powściągania nadmiernych roszczeń, zauważając: że „wyborcy, na których powołują się posłowie i senatorowie, są ostrożni i ławą do „Solidarności” nie ciągną”. Podniósł jednocześnie fakt braku
wiedzy co do ewentualnego zachowania się elektoratu „w razie przesilenia”. Jacek Kuroń
przestrzegał przed wystawieniem przez opozycję własnego kandydata, ponieważ oznaczałoby to „otwarty atak na władzę” albo wybór „prezydenta-symbolu”. Wystąpienie
przeciw kandydatowi koalicyjnemu, wprawdzie skutkowałoby „prawdopodobnie” jego
klęską, jednakże – jak przewidywał Kuroń – postawiłoby opozycję wobec sytuacji, której
by nie sprostała, a jej sukces okazałby się problematyczny. W konkluzji uznał potrzebę
udzielenia poparcia kandydatowi, „który zagwarantuje nam rząd „solidarnościowy”. Z kolei
Adam Michnik przestrzegał przed wchodzeniem do rządu, „w którym będziemy dekoracją”, opowiadając się za prezydentem, który „nam da rząd”, albowiem – jak przekonywał
– „mamy wielką szansę; taka koniunktura zdarza się po raz pierwszy od 70 lat”. Jednakże
zgoda na to, by prezydentem został wybrany kandydat koalicji obwarowana została warunkiem trudnym doprawdy do spełnienia: „odetnie się (on – uwaga KBJ) od stalinizmu
i potępi wprowadzenie stanu wojennego” – oczekiwał Włodzimierz Bojarski12.
Oznaczało to konieczność poddania się przez kandydata koalicyjnego ekspiacji. Ten
akt, ważny zapewne w wymiarze moralnym, jak i demokratycznej procedury, w rzeczywistości wiódł do odrodzenia obrazu tragicznych wydarzeń. Zakładał poddanie kandydata publicznemu osądowi, w którym nie miałby znaczenia dokonany przezeń przełom
polityczny, lecz dominowało dążenie do odwetu, przepojone wrogością. Skutkiem byłoby
osłabienie jego pozycji, co wiodłoby wreszcie do uczynienia go „więźniem” opozycji. Ów
argument miał obusieczny wydźwięk, ponieważ dotykał kontraktu zawartego przy „okrągłym stole” przez prominentnych działaczy opozycji, zasiadających wszak w parlamencie. Przed jego eksponowaniem nie wahała się wszelako opozycja pozaparlamentarna,
uczestnicząc w demonstracjach ulicznych organizowanych na znak protestu przeciw
wysuwaniu kandydatów na prezydenta spośród osób „odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego”13.

12

13

i w tej sprawie nie ma absolutnej pewnoœci, czy w ostatniej chwili coœ siê nie zmieni (...)
Mo¿e za jakiœ czas”. Wa³êsa dla „Gazety Wyborczej” z 6 lipca 1989.
E. Milewicz, Obywatelski Klub Parlamentarny. Czy zadusimy siê demokracj¹?, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca 1989.
3 lipca demonstracjê zorganizowa³a KPN. Dosz³o do staræ z milicj¹, broni¹c¹ dostêpu do
Sejmu oraz gmachu KC PZPR, w rezultacie których dwaj demonstranci zostali ranni;
lider KPN, L. Moczulski zosta³ uprzednio zatrzymany przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa.
(Zatrzymanie Leszka Moczulskiego, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca). 5 lipca Senat zaprotestowa³
przeciw „pobiciu i aresztowaniu (...) uczestników pokojowej manifestacji”. (W Senacie,
„Gazeta Wyborcza” z 6 lipca).
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2. Spory wokół kandydata
Wątpliwości nurtujące opozycję co do wyboru prezydenta nie zanikły, nie pozostając
bez wpływu na zachowanie się koalicji. Przede wszystkim sam zainteresowany, nie krył
zaniepokojenia, ale też zniecierpliwienia wobec zgłaszanych zastrzeżeń. Miał świadomość
tego, że opinia publiczna kojarzyła go „częściej ze stanem wojennym, a dużo rzadziej z linią
reform”, jednocześnie przywoływał on swą determinację w obronie dokonanego zwrotu, dla którego przesądzającą była decyzja partii rządzącej, a także wskazywał na rolę jaka
jej i jej przedstawicielom (w tym jemu, jako ewentualnemu prezydentowi) przypada w procesie zmiany. Odrzucał myśl o poddaniu się publicznemu aktowi skruchy.
Dystansował się od chęci „korzystania z politycznych protez i okrężnych dróg” przybliżających go do urzędu, na co nie pozwalało mu „zarówno poczucie obywatelskiej,
państwowej odpowiedzialności, jak i żołnierskiej, i po prostu ludzkiej godności”. W trakcie XIII posiedzenia KC PZPR (30 czerwca) oświadczył, że nie zamierza kandydować na
urząd prezydenta i zarekomendował nań Czesława Kiszczaka, jako tego, kto „potrafi
sprostać zaszczytnym, lecz jakże odpowiedzialnym obowiązkom (...) potrafi stanąć skutecznie w obronie nadrzędnych interesów socjalistycznego państwa, ale dowiódł też, że
w poszukiwaniu porozumienia narodowego nie szczędzi sił, umie pozyskać zaufanie partnerów”. W ten sposób I sekretarz KC PZPR uczynił krok, który był próbą osiągnięcia
zarówno celów moralnych, jak i politycznych, wyrażających taktykę swoistego szantażu
adresowanego do członków własnej partii oraz opozycji. Władze partii oraz Klub Poselski PZPR podtrzymały udzielane mu poparcie14, jakkolwiek ten ostatni począł demonstrować dążenia emancypacyjne, deklarując zastosowanie dyscypliny partyjnej tylko
w najważniejszych dla państwa sprawach15.
Niezmienną postawę zachowało wojsko (3 lipca) oczekując, że zwierzchnictwo nad
bezpieczeństwem Polski (przewodniczący Komitetu Obrony Kraju i Zwierzchnik Sił Zbrojnych PRL) – a ono mieściło się w obszarze prerogatyw prezydenta – obejmie osoba
„posiadająca odpowiednie kompetencje oraz dająca konstytucyjne gwarancje bezpieczne-
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15
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Obrady pierwszej czêœci XIII Plenum KC PZPR. „Trybuna Ludu” z 1–2 lipca 1989.
Cz³onkowie Rady Konsultacyjnej przy Przewodnicz¹cym Rady Pañstwa na jej ostatnim
posiedzeniu, 17 lipca 1989, zwracali siê do Jaruzelskiego, „aby zrewidowa³ swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie kandydowania na urz¹d prezydenta (...) Podkreœlano,
¿e proces g³êbokich, demokratycznych przemian, œciœle zwi¹zany z osob¹ gen. W. Jaruzelskiego, wymaga sprawnej i kompetentnej kontynuacji, a tak¿e zrozumienia i gwarancji na arenie miêdzynarodowej” (Rada Konsultacyjna przy przewodnicz¹cym Rady Pañstwa
zakoñczy³a dzia³alnoœæ, „Trybuna Ludu” z 18 lipca 1989).
Marek Król, spiker (rzecznik Klubu PZPR), red. naczelny poznañskiego tygodnika
„Wprost”, poinformowa³ o odrzuceniu przez pos³ów mechanicznej dyscypliny (Koalicja
za Jaruzelskim, „Gazeta Wyborcza” z 30 czerwca – 2 lipca 1989). Z kolei Marian Orzechowski, przewodnicz¹cy Klubu Poselskiego PZPR powiedzia³: „Do tej pory Sejm by³
struktur¹ przeznaczon¹ w istocie do realizacji decyzji, które zapada³y poza nim. Dziœ
jest nowa sytuacja. Poselski klub partyjny chce byæ wspó³twórc¹ nowej rzeczywistoœci”.
M. Orzechowski, Szok po pora¿ce, Wywiad (udzielony 6 lipca) dla „Gazety Wyborczej” z 18 lipca 1989.

go rozwoju państwa”16. Sygnalizowano więc, że siły zbrojne, a w każdym razie ich
kierownicze gremia, nie pozostaną obojętne wobec dalszego przebiegu wydarzeń związanych z wyborem prezydenta. Ten sygnał miał swoją wymowę dla opozycji, jak i koalicjantów, którzy w okresie poprzedzającym posiedzenie Zgromadzenia Narodowego nie
kryli wahań wobec kandydatury Jaruzelskiego. Przekładały się one na dążenia do odegrania samodzielnej roli, ale też uzyskania lepszej pozycji przetargowej w negocjacjach
poprzedzających powołanie rządu. Ze strony Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
wychodziły niejednolite oświadczenia – od zamiaru poparcia, wymagającego zatwierdzenia przez Klub (Roman Malinowski, prezes ZSL), do zgłoszenia postulatu, by wybory
objęły więcej niż jednego kandydata (Aleksander Bentkowski, przewodniczący Klubu
ZSL), czy wyrażania wątpliwości co do szans Jaruzelskiego przy równoczesnym sygnalizowaniu, iż część ludowców wystąpi przeciwko niemu (Aleksander Łuczak, czł.
prezydium NK ZSL). Niepewne pozostawało Stronnictwo Demokratyczne, które początkowo wstrzymywało się ze złożeniem stosownej deklaracji. W jego szeregach zrodził się
postulat wysunięcia własnego kandydata. „Stawianie sprawy „albo któryś z generałów,
albo chaos” – mówił Tadeusz Bień – jest nieporozumieniem typowym dla stalinowskiego
betonu”17.
Czas poprzedzający wybór prezydenta charakteryzował się znaczną niepewnością zarówno co do jego terminu jak i trybu. W sprawie pierwszej przewidywano, że będzie on
jak najrychlejszy. Punktem orientacyjnym stała się wizyta Georga Busha, prezydenta USA,
w Polsce zapowiedziana na okres od 9 do 11 lipca18; ostatecznie elekcja prezydenta PRL

16

17
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Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wojskowej MON, „Trybuna Ludu” z 4 lipca 1989. Z konferencji prasowej rzecznika rz¹du. Wojsko chce prezydenta, „Gazeta Wyborcza” z 28 czerwca
1989.
SD: chce SD-eka, „Gazeta Wyborcza” z 6 lipca 1989. Vide: ZSL: chce mieæ wybór..., dz.cyt.;
Koalicja za Jaruzelskim, „Gazeta Wyborcza” z 30 czerwca – 2 lipca 1989; Prezydent za tydzieñ?,
„Gazeta Wyborcza” z 13 lipca 1989.
W Stanach Zjednoczonych AP pojawi³y siê w¹tpliwoœci, „czy prezydent powinien odwiedzaæ kraj, który znajduje siê w stanie takiego kryzysu” (zwi¹zanego z wyborem prezydenta – uwaga KBJ) s¹dzi³ Jan Nowak-Jeziorañski, U progu IV Rzeczypospolitej, „Gazeta
Wyborcza” z 6 lipca 1989. Bush spotka³ siê z W. Jaruzelskim i M. F. Rakowskim 10 lipca.
Tymczasem ambasador USA w Polsce John Davis pisa³ 27 czerwca 1989 w tajnym
raporcie: „Dzisiejsza Polska wkroczy³a na drogê innej rewolucji – tym razem pokojowej i rozwa¿nej. Pod moralnym i politycznym przywództwem Lecha Wa³êsy i Jana
Paw³a II, przy wspó³pracy niepopularnego, lecz niezbêdnego genera³a Jaruzelskiego,
wykorzystuj¹c mo¿liwoœci, jakie daje pierestrojka, Polacy zapuœcili siê na niezbadany
teren, próbuj¹c przejœæ od leninowskiej dyktatury do zrazu czêœciowej, potem pe³nej
demokracji (...) Obie strony polskiego politycznego równania s¹ œwiadome, ¿e uczestnicz¹ w wa¿nej i niepewnej rozgrywce”. Raporty ambasadora USA w Warszawie Johna Davisa
cz. IV.). Z tego oraz pozosta³ych raportów wynika³o raczej zatroskanie sytuacj¹ w Polsce
oraz przebija³o przekonanie, ¿e wybór Jaruzelskiego na prezydenta stanowi gwarancjê
zachowania spokoju i równowagi w Polsce i tej czêœci Europy. Radzi³ on dalej: „Jaruzelskiego nale¿y w nied³ugim czasie zaprosiæ do USA jako postaæ symbolizuj¹c¹ nowe (...)
stosunki amerykañsko-polskie oraz na dowód naszego poparcia dla politycznych reform,
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miała się odbyć po jego wyjeździe, jednakże przed 22 lipca (święto Odrodzenia). W sprawie regulaminu rozważana była możliwość zastosowania jego przedwojennej wersji,
przewidującej brak debaty nad kandydaturami oraz jawne głosowanie, z możliwością
jego wielokrotnego przeprowadzenia. Jeśli w klubach koalicyjnych przeważyło stanowisko, by elekcja prezydenta nawiązywała do procedury przedwojennej, to członkowie
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego opowiadali się w większości za przesłuchaniem
kandydata oraz tajnością aktu głosowania. Miarą kontrowersji był fakt, że jeszcze w przeddzień posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, tj. 18 lipca w międzyklubowym zespole
parlamentarnym brak było zgody co do kształtu regulaminu.
W rzeczywistości spory proceduralne, jakkolwiek dotyczyły ważnych kwestii, przesłaniały istotę całej sprawy. Sprowadzała się ona do pytania, czy opozycja, mając na
względzie przede wszystkim rezultat wyborów jest w stanie przejąć pełnię władzy, a więc
obsadzić urząd prezydenta oraz stworzyć rząd? Wydaje się, iż opozycja poczęła realniej
postrzegać prerogatywy prezydenta. Po wtóre, brać pod uwagę niepewność wyników
elekcji własnego kandydata w Zgromadzeniu Narodowym, wszak opanowanym przez
deputowanych koalicji, jakkolwiek nie zachowujących już pełnej wobec siebie lojalności.
Po trzecie, w opozycji coraz wyraźniej uświadamiano sobie ryzyko utraty uzyskanej
uprzednio pozycji, o ile odstąpi się od dotrzymywania „okrągłostołowego” kontraktu
i respektowania jego politycznych ustaleń19. W rezultacie zaprzestała ona jego podważania, przesuwając w czasie realizację programu maksymalistycznego, zawierającego się
w utworzeniu „solidarnościowego” rządu. Przybliżeniu tej perspektywy miało jednak służyć
żądanie upokorzenia kandydata poprzez publiczne „przesłuchanie”. Gdy zaś regulamin je
wykluczał, zaakceptowano wprawdzie kandydata, jednakże dążono do tego, by jego
wyniesienie na urząd łączyło się z uzyskaniem minimalnego poparcia. W ten sposób na
wstępie zyskałby on słabą legitymację, dającą podstawy do oczekiwania, że zachowa
uległość wobec ewentualnego żądania powołania rządu „solidarnościowego”.
Ową strategię potwierdzał artykuł zatytułowany Wasz prezydent, nasz premier, opublikowany 3 lipca, którego autor Adam Michnik, akceptując oddanie urzędu prezydenta
kandydatowi koalicyjnemu, opowiedział się za tym, by opozycja – spełniając przesłanie
wyborców i zapewniając równowagę sił – objęła stanowisko premiera. Autor twierdził,
że propozycja ta jest wyłącznie jego inicjatywą, jednakże fakt, iż myśl taka pojawiła się

19
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którym on patronowa³ (prawdopodobnie jego wizyta, oczywiœcie ni¿sza rang¹, powinna poprzedziæ listopadow¹ wizytê Wa³êsy, wydarzenie, które z pewnoœci¹ wywo³a szeroki rezonans)”. Raporty ambasadora..., dz.cyt.
„Opozycyjna krytyka zauwa¿a przewa¿nie ogrom w³adzy, jaka jest zwi¹zana z tym urzêdem. Warto jednak zwróciæ uwagê na faktyczne ograniczenie tych kompetencji” – pisano w „Gazecie Wyborczej”. Zwracano uwagê na fakt, ¿e ma³o prawdopodobne s¹ niedemokratyczne metody kszta³towania sytuacji w Polsce (stan wojenny, „bratnia pomoc”),
„zaœ pokojowe rozwi¹zanie parlamentu oznacza³oby kolejne wybory, przed którymi ju¿
chyba nie bêdzie wstêpnej umowy, kto ile weŸmie”. E. Skalski, Jaruzelski powiedzia³: tak!
Wasz prezydent, „Gazeta Wyborcza” z 19 lipca 1989.

już wcześniej, każe mniemać, że dla części opozycji nie była zaskakująca, tym bardziej że
zbiegała się ze scenariuszem dochodzenia do władzy20.
Z tą strategią korespondowało oświadczenie Lecha Wałęsy z 14 lipca, potwierdzającego zrozumienie skutków, jakie niosło pogłębianie kryzysu konstytucyjnego wyrażającego
się „opóźnieniem w obsadzeniu urzędu prezydenckiego”21. Stwierdzając, że „przeciąganie tej sytuacji powoduje dodatkowe zagrożenia”, domagał się „bezzwłocznego” dokonania
wyboru prezydenta. Dystansował się od ujawnianego przez część polityków „Solidarności” braku respektu dla ustaleń dokonanych przy „okrągłym stole”, oświadczając: „Prezydentem może zostać jedynie osoba spośród koalicji partyjno-rządowej. Wynika to
z wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Polski”. Przywódca „Solidarności” deklarował współpracę „z każdym prezydentem wybranym na tę kadencję – bez względu na to
czy będzie nim generał Wojciech Jaruzelski, czy generał Czesław Kiszczak, czy też inny
przedstawiciel koalicji”. W oświadczeniu odniósł się on także do ustaleń „okrągłego stołu”, wyrażając nadzieję, iż nowo wybrany prezydent „przyczyni się do wprowadzenia”
ich „w życie”, zapewni, że „w następnej kadencji społeczeństwo polskie uzyska realny
wpływ na osobę prezydenta w drodze bezpośrednich wyborów prezydenckich, realizujących prawa i obowiązki obywateli”22.
Oświadczenie Wałęsy miało swoją wymowę. Przypominając ustalenia „okrągłego stołu”, czyniło z nich płaszczyznę wzajemnych zobowiązań. Wszak dotąd to strona reżimowa z większą determinacją demonstrowała wolę lojalnego ich wypełniania. Natomiast
opozycja częściej ujawniała skłonność do ich instrumentalizowania, nie mówiąc o przemilczaniu czy manipulowaniu ich treścią. Źródła odmiennego podejścia do zawartego
kontraktu wydają się zrozumiałe. Skrupulatne bowiem jego wypełnianie służyło ugrupowaniom koalicyjnym, zabezpieczając i stabilizując – co najmniej w przewidywalnym czasie – ich pozycję, zaś jak najrychlejsze od niego odejście przybliżało moment objęcia
władzy przez opozycję. Jednakowoż wtedy – na skutek przeprowadzonego rachunku
strat i zysków, uwzględniającego przede wszystkim poziom dezintegracji w obozie koali-
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Wedle Jacka Bocheñskiego Adam Michnik wszed³ swoim tekstem w „sedno” sprawy,
albowiem „zosta³a mi jasno i bez ogródek wy³o¿ona podstawowa kalkulacja polityczna”
(S³owo, „Gazeta Wyborcza” z 7–9 lipca 1989). Z kolei brak rozeznania co do istoty projektu Michnika objawi³ J. Nowak-Jeziorañski, informuj¹c, i¿ w Waszyngtonie „zosta³a
ona odebrana jako dowód, ¿e „Solidarnoœæ” zosta³a równie g³êboko podzielona, jak
i partia (...) jego koncepcja nie przemawia mi do przekonania” (J. Nowak-Jeziorañski,
U progu IV Rzeczypospolitej, „Gazeta Wyborcza” z 6 lipca 1989).
Jacek WoŸniakowski zg³osi³ projekt – wymagaj¹cy zmiany Konstytucji, wszak mo¿liwej –
który pozwala³ unikn¹æ dalszych k³opotów z wyborem prezydenta, a mianowicie przed³u¿enia kadencji Rady Pañstwa, przy zachowaniu przewodnictwa przez W. Jaruzelskiego, jakkolwiek w odmienionym sk³adzie „zgodnie z proporcj¹ si³ w parlamencie”. Projektodawca uzasadnia³: „Czy w³aœnie z tym nie mo¿emy poczekaæ zamiast pchaæ siê
w kryzys? Có¿ to za fatalizm? Czy polskie zami³owanie do symboli (¿e niby prezydentura to symbol odnowy, a Rada Pañstwa – symbol cofania siê) musi przybieraæ formy
psychopatyczne”. J. WoŸniakowski, Moratorium, „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 1989.
Oœwiadczenie Lecha Wa³êsy, „Trybuna Ludu” z 15–16 lipca 1989.
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cji – uznała ona, że czas ten jeszcze nie nadszedł. Zapewniała, że godzi się na kandydata
koalicji, co nie znaczyło, iżby drzwi do urzędu prezydenta zostały dlań zupełnie otwarte...
Sygnały o osłabieniu opozycyjnego sprzeciwu skłoniły dominującą w koalicji partię
do nasilenia wysiłków sondażowo-promocyjnych. Wojciech Jaruzelski nie wycofał swej
rezygnacji z ubiegania się o fotel prezydenta, jednakże to on nadal kreowany był na kandydata koalicji, doznając nie zanikającego poparcia ze strony swej partii. 14 lipca spotkał
się on z Klubami Poselskimi ZSL, SD, PAX, UCh-S i PZKS. Trzy ostatnie kluby niezmiennie udzielały mu poparcia. Natomiast ZSL i SD nie ujawniały w tej kwestii całkowitej jednolitości, ponieważ część posłów wysuwała zastrzeżenia co do jego przeszłości,
jakkolwiek ich opór malał. Głównym powodem wahań pozostawała kwestia kształtu
„koalicyjnego” współdziałania, a przede wszystkim jego owoców. Szło o to – głosił komunikat z posiedzenia Centralnej Komisji Współdziałania (18 lipca) – by „zapewnić nową
jakość i wyższą efektywność w stosunkach między wszystkimi jego uczestnikami”23.
Partie te sugerowały że są pożądanym, więcej – niezastąpionym aktualnie partnerem
i domagały się zapewnienia udziału w przetargu politycznym. Ceną za poparcie udzielone
kandydatowi PZPR-owskiemu miały być ministerialne teki w przyszłym rządzie24.
Z sondaży i konsultacji przeprowadzonych z sojusznikami, Wojciech Jaruzelski miał podstawy sądzić, iż może liczyć na ich wsparcie w staraniach o urząd prezydenta. Natomiast
definitywnego wyjaśnienia oczekiwało nastawienie opozycji. W jej stosunku do przywódcy PZPR przeważała bowiem negacja, wzmacniana fundamentalizmem nie pozwalającym na kompromis. Wypadnie tedy uznać za objaw szczególnej odwagi, ale też determinacji
w urzeczywistnianiu celów politycznych, podjęcie przezeń decyzji udania się do posłów
zgrupowanych w OKP, nie kryjących napastliwości i agresji25. W trakcie spotkania (17 lipca), w którym uczestniczył także Czesław Kiszczak, nad nastawieniem obu stron ciążyła
przeszłość, której wizja oraz jej interpretacja dzieliła, uniemożliwiając nawiązanie dialogu
wiodącego do porozumienia. Spotkanie zdominowało pytania nt. stanu wojennego, osobistej odpowiedzialności jego animatorów i organizatorów etc. „Na niektóre z pytań (było
ich kilkadziesiąt – uwaga KBJ) pytający doskonale znali odpowiedzi, na inne z góry można było przewidzieć, że generałowie nie będą mogli odpowiedzieć. W kuluarach ocenia-
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Posiedzenie Centralnej Komisji Wspó³dzia³ania (18 lipca), „Trybuna Ludu” z 19 lipca 1989.
J. Szawiec, sekretarz CK SD oczekuj¹c rych³ego powo³ania rz¹du, mówi³: „I naprawdê nie
chodzi o to, czy SD wprowadzi doñ dwóch czy trzech ministrów” (Prezydent za tydzieñ?,
„Gazeta Wyborcza” z 13 lipca 1989). Natomiast Roman Malinowski podczas konferencji prasowej 14 lipca udzielaj¹c poparcia Jaruzelskiemu, wybiega³ w przysz³oœæ, wskazuj¹c, ¿e kszta³t przysz³ego rz¹du bêdzie uzale¿niony „od rezultatów rozmów dotycz¹cych przedstawicieli ZSL, jak i uwzglêdnienia za³o¿eñ programowych Stronnictwa
w programie rz¹du” („Trybuna Ludu” z 15–16 lipca 1989).
„W. Jaruzelski posiada³ wiedzê na temat braku spo³ecznego poparcia oraz mia³ œwiadomoœæ trudnoœci, jakie przed nim stoj¹. Podjêcie siê misji, która w opinii wiêkszoœci
skazana by³a na niepowodzenie, wynika³o nie tylko z doœwiadczeñ, jak i jego charakteru.
Wedle w³asnego przekonania by³ cz³owiekiem nawyk³ym do pokonywania trudnoœci,
o ile to mia³o s³u¿yæ s³usznej ( w jego odczuciu) sprawie” – powiada A. Kasiñska-Metryka, Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989–1999, Kielce 2000, s. 70.

no, że ani zestaw pytań, ani też odpowiedzi nie świadczą o dobrym przygotowaniu obu
stron do spotkania” – tak komentowano „przesłuchanie” generałów przez posłów OKP26.
Kandydat (kandydaci) bronił dokonanych w przeszłości wyborów, zaś opozycja nie wykazała baczenia na wymogi realizmu, zapoznając znaczenia dokonanego przez przeciwnika politycznego zwrotu, reanimując polityczny konflikt sprzed obrad „okrągłego stołu”
i wręcz utwierdzając się w „sprzeciwie wobec kandydatury Jaruzelskiego”27.
Niemniej owa jednolitość zbiorowej negacji28 ustąpiła poszukiwaniu sposobów łagodniejszej ekspresji antyreżimowych racji i określeniu taktyki, jaką zamierzała zastosować
opozycja na forum Zgromadzenia Narodowego. 18 lipca 1989 r. w trakcie zebrania Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zastanawiano się m.in. nad wyzyskaniem możliwości będących skutkiem „niepewności” koalicji co do rezultatów prezydenckiej elekcji. „Aby
je wykorzystać, m u s i m y p a m i ę t a ć, ż e p r z y ś w i e c a j ą n a m p e w n e
c e l e i d o n i c h d o b i e r a ć ś r o d k i, a n i e m ó w i ć o r a c j a c h m or a l n y c h” (wyróż. K. B. J.) – stwierdził Andrzej Celiński, skłaniając się ku pragmatyzmowi. Wątek ten był obecny w wystąpieniach części dyskutantów, sugerujących
udzielenie poparcia kandydatowi koalicyjnemu „w zamian za zyski polityczne”. Karol
Modzelewski, konstatując „rozpięcie między realiami polityki a wolą wyborców”, pytał:
„czy jesteśmy zainteresowani, żeby w obliczu napięć społecznych przedłużać kryzys
parlamentarny”. Z kolei Jacek Kuroń nie krył, że „Nam się opłaca, żeby ich prezydent był
możliwie mocny wobec tamtych sił”. Wszelako umacnianie pozycji „wobec tamtych sił”,
którymi w wywodzie Kuronia była bliska „rozbiciu” partia, nie oznaczało wzmocnienia prezydenta w ogóle. Albowiem po drugiej stronie owego stosunku plasowała się opozycja.
Ona zaś, nie mogąc zablokować wyboru prezydenta z nie darzonego sympatią obozu,
zmierzała do rozluźnienia jego więzów z własnym zapleczem. Nie zaprzestając dążeń do
upokorzenia elekta i demonstrując siłę wystarczającą, by wpływać na stopień uzyskanego przezeń poparcia, nie kryła ona zamiaru uczynienia zeń narzędzia urzeczywistniania jej
celów. Okazując nieprzychylność wobec człowieka reżimu, dochowywała wierności głoszonym zasadom moralnym, pozostając aktywnym uczestnikiem gry politycznej.
Zważywszy fakt, iż w ówczesnej konfiguracji nie było jeszcze możliwe osiągnięcie
celu maksymalnego – pełni władzy – pozostawało doprowadzenie do stanu, w którym
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Ostatnia przymiarka, „Gazeta Wyborcza” z 18 lipca 1989.
E. Skalski, Jaruzelski powiedzia³: tak. Wasz prezydent, „Gazeta Wyborcza” z 19 lipca 1989.
Warto przytoczyæ fragment relacji z posiedzenia OKP opublikowanej w organie PZPR:
„Jedyne na co mo¿emy liczyæ – uzupe³ni³ pos. W. Kulerski – to na tych ludzi z koalicji,
którzy potrafili przeforsowaæ ideê „okr¹g³ego sto³u”, a nastêpnie doprowadzili do legalizacji zwi¹zku. „My to wywalczyliœmy w³asn¹ postaw¹”, powie ktoœ. Tak, ale tylko
czêœciowo”. Dalej w omówieniu spotkania w OKP pisano: „W drugiej po³owie tego
spotkania zmieni³a siê jego tonacja, jakby przekroczona zosta³a pewna bariera. By³o to
widoczne w tonacji zadawanych pytañ i w wypowiedziach. G e n e r a ³ a p o ¿ e g n a n o
b r a w a m i” (wyró¿. – KBJ). Obradowa³y kluby poselskie, OKP, „Trybuna Ludu” z 19 lipca
1989.
Przywodzi ona na skojarzenia z mechanizmami, w³aœciwymi zbiorowoœciom podlegaj¹cym ma³o wyrafinowanym emocjom, opisanymi przez: Gustave’a Le Bon, Psychologia
t³umu, Warszawa 1986.
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prezydent zawdzięczałby wybór opozycji. W konkluzji Jacek Kuroń, stwierdzając, że
w obecnej chwili porozumienie „coś za coś”, dotyczące „naszego” rządu, było niemożliwe, albowiem „teraz nie jesteśmy do tego gotowi psychicznie (...) ale to i tak przed nami
stanie”, sugerował: „W żadnym razie jednak nie powinniśmy przeszkadzać koalicji w wyborze generała”. W rezultacie w OKP odrzucono wniosek przewidujący zastosowanie dyscypliny, nakazującej głosowanie przeciwko kandydaturze Jaruzelskiego. Nie znalazł też
poparcia pomysł przeciągania kryzysu prezydenckiego. Konsekwencją mogłoby być rozwiązanie parlamentu, a następnie rozpisanie następnych wyborów, których rezultatów
nie była pewna opozycja. W zamian nie sformułowano jasnej dyrektywy, co do zachowania się deputowanych opozycji. Jedynie dopuszczono do publicznego wyartykułowania
formuły (S. Niesiołowski, W. Kulerski, M. Ustasiak, J. Madej, J. Król), wedle której deputowani mieli zachować się „zgodnie z własnym sumieniem i wolą wyborców”, a jednocześnie nie będą „utrudniać koalicji wyboru jej kandydata”29. Nie zrezygnowano wszakże
z dążenia, by elektorzy nie dokonywali wyboru w opozycji do przyjętej taktyki, mającej
na względzie cele strategiczne.
Rozważając przebieg zdarzeń towarzyszących elekcji prezydenckiej, nie można pominąć postawy kościoła katolickiego, którego przedstawiciele powstrzymywali się od publicznego formułowania stanowiska. Wydaje się u źródeł owej powściągliwości leżały
różne czynniki. „Solidarność”, formacja najbliższa ideowo, święciła tryumfy, wyraźnie
pięła się ku pełnemu sukcesowi politycznemu, nie było więc potrzeby okazywania jej
osobliwej przychylności czy wsparcia, tym bardziej, że to nie jej przedstawiciel bezpośrednio pretendował do urzędu. Czynnikiem hamującym aktywny udział kościoła, który
mimo uzyskanych korzyści nie przejawiał skłonności do okazywania względów przedstawicielowi reżimu, był fakt wznowienia 17 lipca 1989 r. stosunków dyplomatycznych
między Polską a Watykanem. Było to skutkiem ustawy regulującej stosunki prawne między państwem a kościołem katolickim oraz – jak stwierdzał Sekretariat Episkopatu Polski – przemian społeczno-politycznych „w naszym kraju”30.
W rezultacie przeprowadzonych sondaży Wojciech Jaruzelski uzyskał w miarę kompletną wiedzę na temat stanowiska liczących się sił politycznych w odniesieniu do siebie
jako kandydata na prezydenta, stopnia możliwego poparcia oraz szans na objęcie urzędu.
Miał świadomość utrzymywania się negatywnego nastawienia, nierzadko wyrażanego
„w sposób emocjonalny”. Objawy negacji łączył on z „otwartością i demokratyzacją życia politycznego”. Uznał jednak, iż są one równoważone pozytywnymi opiniami formułowanymi przez ugrupowania koalicyjne, stanowiskiem wojska, zachętą osób „o uznanym
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E. Skalski, Jaruzelski powiedzia³: tak. Wasz prezydent, „Gazeta Wyborcza”. Warto przytoczyæ
fragment relacji z posiedzenia OKP opublikowanej w organie PZPR: „cz³onkowie OKP
wyjaœnili sobie, i¿ wstrzymanie siê od g³osu oznacza w praktyce g³osowanie przeciwko,
gdy¿ os³abia szanse zdobycia przez kandydata na prezydenta koniecznej w parlamencie
wiêkszoœci, zaœ opuszczenie sali obrad na czas g³osowania, czyli uchylenie siê od niego,
szanse te zwiêksza. Ten drugi sposób „g³osowania” zaproponowa³ marsza³ek Senatu Andrzej Stelmachowski” (Obradowa³y kluby poselskie, OKP, „Trybuna Ludu” z 19 lipca 1989).
Polska – Watykan, „Gazeta Wyborcza” z 18 lipca 1989.

społecznie autorytecie”31. Wskazał on równocześnie na czynniki, które przesądziły o zmianie jego uprzedniej decyzji o nie kandydowaniu: zachowanie „ciągłości w funkcjonowaniu
państwa” i jego stabilności, aspekty międzynarodowe, sprzeczność uchylenia się „od odpowiedzialności w tak szczególnym momencie” z powinnością „polityka i żołnierza, z logiką
mojej służby społecznej ostatnich lat”. Tym samym wydobywał on argumenty ważne zarówno ze względów osobistych, jak i społeczno-politycznych. Niezależnie od tego, na ile
jego wcześniejsza odmowa kandydowania miała charakter taktyki, graniczącej z szantażem, oświadczenie o podjęciu decyzji o kandydowaniu charakteryzowało się godnością
oraz swoistym honorem – właściwym wedle niego – żołnierzowi. Oświadczenie zawierało argumenty objaśniające jego decyzję, jednakże były one adresowane także do
przeciwników, nie kryjących wobec niego niechęci. Mając właśnie na uwadze możliwość
uzyskania niekorzystnego rezultatu, apelował o udzielenie wtedy poparcia Czesławowi
Kiszczakowi.

3. Przebieg elekcji
19 lipca 1989 r. odbyły się wybory prezydenta PRL – wzorowane na regulaminie
z 1922 r. – których wariantowe zasady były jeszcze rozstrzygane na wstępie posiedzenia
Zgromadzenia Narodowego. Spór dotyczył: 1) możliwości „przesłuchania” (zadawania
kandydatowi pytań – 256 głosów) czy składania jedynie opinii klubów o kandydacie –
290); 2) trybu głosowania – jawne (409 posłów i senatorów) czy tajne (130). Kandydaturę Wojciecha Jaruzelskiego zgłosił w imieniu klubu PZPR (obowiązywała dyscyplina),
jego przewodniczący Marian Orzechowski, wyrażając przekonanie, iż nowo wybrany
prezydent będzie „prezydentem wszystkich Polaków”.
Bronisław Geremek (OKP), uwydatniając fakt niespełnienia demokratycznych zasad
(m.in. ograniczenie do jednego kandydata) i oczekując ich urzeczywistnienia w przyszłości (za cztery lata), wskazał na to, iż warunki wewnętrzne i zewnętrzne przesądzają o tym,
„że prezydentem może zostać jedynie osoba reprezentująca rządzącą koalicję”. Przywołując ustalenia klubowe, przewidujące swobodę zachowania się posłów opozycyjnych,
zapewniał: „naszymi decyzjami nie będzie kierowała ani zapamiętałość, ani nienawiść, ani
nawet poczucie nie wyrównanych jeszcze rachunków, rachunków krzywd”. Wskazując
na korzenie opozycji i uwydatniając wierność „naszemu ruchowi”, oczekiwał od przyszłego prezydenta, że „będzie działał na rzecz realizacji przyrzeczeń demokratyzacji (...)
przemian w naszym kraju”. Stanowisko OKP miało być uzależnione od tego, „czy służyć
on będzie interesom całego kraju, czy będzie wspierał i realizował tę szansę przemian,
która się teraz zarysowała w naszym kraju”32.
Aleksander Bentkowski, występując w imieniu klubu ZSL, poinformował, że „klub
nasz nie w całości popiera” kandydaturę W. Jaruzelskiego na prezydenta, albowiem nie
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Np. poparcia udzielili prof. Józef Gierowski oraz mec. W³adys³aw Si³a-Nowicki, cz³onkowie koñcz¹cej w³aœnie dzia³alnoœæ Rady Konsultacyjnej przy przewodnicz¹cym Rady
Pañstwa. Opowiadam siê za genera³em Jaruzelskim, „Trybuna Ludu” z 18 lipca 1989.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 19 lipca 1989 r., ³am 34.
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„wszyscy ludowcy są przekonani czy kolejny rząd powołany z inicjatywy prezydenta raz
jeszcze nie podejmie próby wyprowadzenia kraju z kryzysu, wspierając się na krzywdzie
chłopa”. Jednakże wyraził nadzieję, iż nowy prezydent „wzniesie się ponad podziały
i różnice ideologiczne, polityczne i ekonomiczne, stanie się prezydentem wszystkich Polaków (...), którego jedynym drogowskazem jest dobro narodu i dobro ojczyzny”.
Liczne zastrzeżenia sformułował Jan Janowski z SD, czyniąc dalszy krok na drodze
dystansowania się wobec dotychczasowego sojusznika. Oczekiwał, że następne wybory
prezydenckie będą powszechne, zaś prezydent nie będzie pełnił „żadnych funkcji partyjnych”, a rząd będzie „imiennie rozliczany ze swoich działań”. Nawiązał on jednocześnie
do trudności ze znalezieniem kandydata „równocześnie zabezpieczającego interesy państwa i cieszącego się zaufaniem większości społeczeństwa”. Przypomniał więc o zastrzeżeniach kierowanych przez członków SD-owskiego klubu pod adresem Jaruzelskiego:
działalność w partyjno-państwowych gremiach kierowniczych (BP KC PZPR oraz Rada
Ministrów) w latach 1968–1980 oraz zakres jego odpowiedzialności, „represyjne” skutki
stanu wojennego i „zaprzepaszczenie tamtych lat dla radykalnego zreformowania naszej
gospodarki”. Jednakże „znaczna” większość Klubu SD zadeklarowała – wedle Janowskiego – poparcie dla kandydata. Warunkiem głosowania nań było zapewnienie wspierania
„najważniejszych punktów” programu stronnictwa: 1) nowa konstytucja, nie rozwiązanie parlamentu przed jej uchwaleniem, pełne zasady demokracji parlamentarnej, trójpodział władzy; 2) pełny pluralizm polityczny poprzez uchwalenie w bieżącym roku ustawy
o partiach politycznych; 3) możliwość przekazania Sejmowi przez prezydenta uprawnień
w zakresie samorządu terytorialnego; 4) przebudowa wymiaru sprawiedliwości; 5) zapewnienie konstytucyjnych, prawnych i ekonomicznych warunków dla tworzenia się i rozwoju wszelkich form własności, pobudzanie gospodarki poprzez reprywatyzację,
równouprawnienie podmiotów gospodarczych, uspołecznienie własności państwowej.
Nie stawiając warunków oraz okazując ostrożną aprobatę, poparcia udzieliły Jaruzelskiemu PAX (Józef Wójcik), UCh-S (Tadeusz Nowicki) oraz PZKS (Ryszard Gajewski).
Głosowanie, 19 lipca, odbywające się za pośrednictwem kart („za”, „przeciw”,
„wstrzymujący się”) składanych do urny (użytej po raz pierwszy po wojnie), jak i liczenie głosów odbywało się publicznie (kamery telewizyjne, fotoreporterzy). Nie obyło się
przy tym bez demonstracji, których celem było zamanifestowanie stosunku do kandydata, jak i procedury wyborczej. Jeden z posłów opozycyjnych, wrzucając kartę do urny,
zawołał: „Jestem za Lechem Wałęsą”, zaś czterech dalszych nadesłało oświadczenie –
odczytane na głos – które zawierało odmowę udziału w głosowaniu, uzasadnione faktem ograniczenia rywalizacji do jednego kandydata33. Na 544 głosów oddanych, w tym
537 ważnych (7 nieważnych), za kandydaturą Wojciecha Jaruzelskiego opowiedziało się
270 osób, przeciwko – 233, zaś 34 wstrzymało się od głosowania34. Bezwzględna większość
wynosząca 269 głosów ważnych plus jeden, stanowiła zatem wymagane minimum dla
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Pierwszy to Gabriel Janowski; czwórka – Marek Jurek, Lech Kozaczko, Zdzis³aw Nowicki
i Mieczys³aw Ustasiak. K. Leski, Genera³ Wojciech Jaruzelski prezydentem. O jeden g³os..., „Gazeta Wyborcza” z 20 lipca 1989.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 19 lipca 1989 r., ³am 55.

wyboru prezydenta. Kandydat je osiągnął, ślubując następnie „uroczyście narodowi polskiemu, że postanowieniom Konstytucji wierności” dochowa. Nowo wybrany prezydent
deklarował na wstępie współpracę z Sejmem, Senatem i klubami parlamentarnymi. Opowiedział się za przebudową gospodarki, ukształtowaniem nowego, „demokratycznego
ładu”, rychłym powołaniem rządu „porozumienia narodowego”, dostrzegając w demokracji „siłę, dźwignię rozwoju Polski”, wskazał na niedzowność „podjęcia” prac nad nową
konstytucją. Wyraził pragnienie bycia prezydentem „porozumienia, reprezentantem wszystkich Polaków”, pozyskania „zaufania i tych, którzy wyrażają sprzeciw lub niechęć wobec
mojej osoby. Nie jest to zadanie łatwe. Podejmę je, choć nie jest pozbawione goryczy”.
Kreśląc natomiast zadania na przyszłość, wyrażał zamiar zachowania wierności kanonom socjalistycznym, jakkolwiek poddanym przeobrażeniom w sposób, umożliwiający
Polsce zapisanie się „cennym wkładem w historię XX wieku”. Temu miała też służyć
„przebudowa socjalistycznej formacji”35.
Analiza rezultatów głosowania pozwala stwierdzić, że charakteryzowało się rzetelnością procedury, ale też uczciwością samych elektorów, w znacznym stopniu kierujących
się własnymi przekonaniami. Koalicja nie wykazała jednolitości: 268 głosów – za, 11 –
przeciw, 16 – wstrzymujące się, oraz 4 – nieobecni. Największą dyscyplinę objawili posłowie PAX, UCh-S oraz PZKS, udzielając w całości poparcia kandydatowi (23 posłów).
Spośród 173 PZPR-owców, 171 posłów poparło Jaruzelskiego, zaś jeden (Marian Czerwiński) wyłamał się z przyjętej uprzednio dyscypliny, głosując przeciw; jeden nieobecny.
Za Jaruzelskim głosowało 54 PSL-owców, 6 – przeciw, 13 – się wstrzymało (trzech
nieobecnych). 20 posłów z SD opowiedziało się za kandydatem koalicji, 4 – przeciw, 3 –
się wstrzymało.
W tej sytuacji rzeczywiście decydującym czynnikiem, przesądzającym o wyborze prezydenta okazało się zachowanie posłów z OKP. Jeden głos „za” oddał senator Stanisław
Bernatowicz (Suwałki), 222 deputowanych – przeciw, 18 – wstrzymało się, 7 – głosy
nieważne36 (11 deputowanych nieobecnych)37. Szczególnie ważące okazywały się tedy
głosy „nieważne”, odmowa udziału w głosowaniu oraz „nieobecność”, albowiem obniżyły
niezbędne do wyboru minimum głosów („bezwzględna większość głosów ważnych”).
W tej sytuacji głosy „wstrzymujące”, jak i „przeciwne” miały praktycznie podobny skutek.
Ostatecznie opozycja dopuściła wybór kandydata koalicji, jakkolwiek jego zwycięstwo
nie mogło sięgnąć przekonywających rozmiarów. W trakcie samego głosowania deputowani podejmowali decyzje, które ukazywały dramatyzm wyborów politycznych i moralnych. Wszelako, sądząc z jego rezultatów, uwzględniając sformułowaną przez opozycję
taktykę, od której zachowania zależny okazał się wybór prezydenta, mając także na uwadze przebieg głosowania, uprawnioną wydaje się teza o zastosowaniu w obrębie OKP
precyzyjnego mechanizmu sterowania i kontroli, eliminującego przypadek.
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Zgromadzenie Narodowe dokona³o wyboru. Wojciech Jaruzelski prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Rzeczpospolita” z 20 lipca 1989; K. Leski, Genera³ Wojciech Jaruzelski prezydentem. O jeden g³os..., „Gazeta Wyborcza” z 20 lipca 1989.
Byli to: W. Kulerski, A. Mi³kowski, A. Paszyñski, A. Stelmachowski, S. Stomma, W. Trzeciakowski, A. Wielowieyski, Jak kto g³osowa³, „Gazeta Wyborcza” z 21–23 lipca 1989.
Tam¿e.
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Kwestią otwartą pozostaje w jakim stopniu był to efekt nauk, których nie szczędził
opozycyjnym elektorom ambasador USA w Polsce. „Wczoraj jadłem kolację z paroma
czołowymi solidarnościowymi członkami parlamentu – pisał John Davis 23 czerwca
1989 roku w poufnym raporcie nt. Jak wybraæ Jaruzelskiego, nie g³osuj¹c na niego? Czy bêdzie
kandydowa³? – i zapisałem im kilka liczb na naszym firmowym pudełku zapałek. Wprowadziłem ich też w tajniki zachodniej praktyki politycznej zwanej liczeniem głosów (...)
Do wyboru potrzebna jest (zwykła) większość obecnych. Ergo, jeśli znaczna część solidarnościowych senatorów i posłów zachoruje lub z innych powodów okaże się w dniu
wyborów niezdolna do udziału w posiedzeniu, kworum i tak będzie, i to takie, w którym
koalicyjna większość będzie tak przeważająca, że tylko naprawdę szerokie złamanie dyscypliny partyjnej mogłoby udaremnić wybór Jaruzelskiego. Obecni na sali solidarnościowi posłowie i senatorzy będą mogli bezpiecznie wstrzymać się od głosu”38.
Ich decyzje wyborcze stanowiły zatem próbę pogodzenia moralno-historycznych wątpliwości z realizmem politycznym. Wiktor Kulerski wskazał, iż jego wstrzymanie się od
oddania głosu wynikało z postępującego zmniejszania się szans na wybór kandydata
koalicji. Wskutek bowiem jawnych wyborów „znaczna liczba posłów z ZSL-u i naszych
wystraszyła się opinii publicznej i postanowiła głosować przeciw (...) Gwałtownie więc
zmalały szanse gen. Jaruzelskiego. Ze względu na następstwa, jakie by spowodowało
odrzucenie kandydatury generała, zdecydowałem się nie głosować przeciw (...) następstwem byłoby rozwiązanie parlamentu i co dalej? Nie mamy czasu na przedłużający się
kryzys prezydencki, na ryzyko chaosu (...) Mając do wyboru między własnym komfortem psychicznym a odpowiedzialnością za to, co się dzieje w kraju – postąpiłem wbrew
swojemu dobremu samopoczuciu i z ryzykiem narażenia się opinii publicznej. Gdybym
oddał głos ważny, generał przepadłby w wyborach. Nie wybaczyłbym sobie tego”39.
Siłą presji społecznej uzasadniał natomiast swoje zachowanie Karol Modzelewski, który oświadczył: „głosowałem przeciwko. Tchórzliwie”40. „Część społeczeństwa – wyjaśniał – która stanowi nasze oparcie, zaaprobowała kompromis Okrągłego Stołu, ale nie
jest skłonna zmienić swojego stosunku do ludzi odpowiedzialnych za stan wojenny. Sto-
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Raporty ambasadora USA w Warszawie Johna Davisa, cz. IV. W streszczeniu dokumentu
ambasador pisa³: „Wiêkszoœæ przywódców „Solidarnoœci” wydaje siê przekonana, ¿e
jeœli kraj unikn¹æ ma wojny domowej, Jaruzelski musi zostaæ prezydentem. Jednak bardzo nie chc¹ oddaæ na niego g³osu i s¹ otwarci na sugestie, jak poradziæ sobie z tym
zadaniem tak, by nie musieli tego robiæ”. Raporty ambasadora..., dz.cyt.
Na przes³anki dzia³ania deputowanych oddaj¹cych g³osy „niewa¿ne” wskaza³ te¿ A. Wielowieyski opowiadaj¹c o przebiegu ostatnich 15–20 minut przed g³osowaniem na prezydenta. „Wtedy dowiedzia³ siê od przedstawicieli Klubu Poselskiego ZSL, ¿e wbrew wczeœniejszym jego prognozom co najmniej kilkanaœcie osób z ZSL bêdzie g³osowaæ przeciw
gen. Jaruzelskiemu. W kuluarach mo¿na siê by³o dowiedzieæ, ¿e podobnie bêdzie w SD”.
E. Milewicz, Obywatelski Klub Parlamentarny. Czy tworzyæ rz¹d, „Gazeta Wyborcza” z 21–23
lipca 1989.
J. Kuroñ wyzna³, i¿ zrobi³ podobnie z „tchórzostwa i to nie przed wyborcami, ale przed
klubem”. E. Milewicz, Obywatelski Klub Parlamentarny. Czy tworzyæ rz¹d, „Gazeta Wyborcza” z 21–23 lipca 1989.

imy w obliczu bardzo silnych uczuć. I dlatego głosowałem przeciw. Ponieważ postawy
społeczne, to też są realia polityczne”. Jednocześnie wyraził on szacunek dla tych posłów,
którzy wykazali zdolność wzniesienia się ponad emocje, zachowując się na przekór niedostatkowi realizmu. „Z drugiej strony – kontynuował wywód – realizm polityczny każe
sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby kandydatura Jaruzelskiego upadła. Poza nim i gen.
Kiszczakiem ekipa kierownicza nie ma innego kandydata, który mógłby kontrolować
wojsko i milicję, miał zaufanie Moskwy”. Przypominając, że urząd prezydenta miał „kluczowe znaczenie w kompromisie Okrągłego Stołu”, wskazywał, że jego nie obsadzenie
„rozsadza ten kompromis w przededniu wielkich napięć społecznych”. Poczucie realizmu
kazało Modzelewskiemu wyrazić uznanie dla tych spośród opozycyjnych posłów, którzy
oddając głosy „nieważne”, przyczynili się do wyboru Jaruzelskiego na prezydenta. „Chcę
wyrazić wielki szacunek dla tych posłów i senatorów z naszego Klubu – oświadczył
senator – którzy mieli odwagę cywilną oddać głosy nieważne. To oni sprawili, że tzw.
kryzys prezydencki został zakończony i nie będzie pogłębiał bardzo już poważnych zagrożeń, przed jakimi stoi naród”41.
Przyczynienie się do wyboru prezydenta wywołało protesty. Bezpośrednio po obradach Zgromadzenia Narodowego, w trakcie zebrania Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, nierzadko w ostrej formie, wyrażano sprzeciw wobec uczynieniu koalicji „prezentu”
przez opozycję. „Przestaliśmy być opozycją, bo wybraliśmy głowę państwa. Przedstawiciele ruchów kontestatorskich w koalicji czują się wystrychnięci na dudka” – zobrazował
zdarzenie Jan M. Rokita. W rezultacie krytykowane osoby zostały zmuszone do przedstawiania racji uzasadniających swą postawę. Jednocześnie protestowano „przeciw podejmowanym próbom rozliczania za to, kto jak głosował”42.
Nastrój, któremu ulegli deputowani udzielił się szerszym kręgom „Solidarności”. W Pile
21 lipca poddano „przesłuchaniom” posła i senatora, każąc im przedstawić powody, dla
których „przyczynili się” do wyboru Jaruzelskiego oraz skłoniono ich do oświadczenia,
że ich decyzja „podjęta była bez żadnych nacisków ze strony innych członków OKP”43.
W zakładach Wrocławia członkowie „Solidarności” „powszechnie” wyrażali niezadowolenie z „defensywnej” postawy „naszych” deputowanych, a „przede wszystkim z nie
wystawienia naszego kandydata na prezydenta i z siedmiu nieważnych głosów oddanych
przez członków OKP”44. 25 lipca powołano Stołeczny Komitet Obrony Interesów Wyborców, który zbierał podpisy pod wnioskiem zawierającym żądanie odebrania mandatów tym posłom i senatorom OKP, którzy oddając głosy nieważne przyczynili się do
zwycięstwa Jaruzelskiego45.
41
42

43
44
45

Dlaczego tak g³osowa³em, „Gazeta Wyborcza” z 21–23 lipca 1989.
E. Milewicz, Obywatelski Klub Parlamentarny. Czy tworzyæ rz¹d, „Gazeta Wyborcza” z 21–23
lipca 1989; Obywatelski Klub Parlamentarny. Wci¹¿ o g³osowaniu, „Gazeta Wyborcza” z 28–30
lipca 1989.
Przes³uchanie w Pile, „Gazeta Wyborcza” z 24 lipca 1989.
Szeœciu gniewnych, „Gazeta Wyborcza” z 25 lipca 1989.
J. Modlinger, Odwo³aæ senatora, „Gazeta Wyborcza” z 4–6 sierpnia 1989. List ¿¹daj¹cy
wyci¹gniêcia konsekwencji wobec deputowanych oddaj¹cych g³osy niewa¿ne wystosowa³ NZS Uniwersytetu Œl¹skiego do B. Geremka. Tam¿e.
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Wprawdzie owe protesty miały charakter incydentalny, nie wpływając w poważniejszej mierze na kierunek i dynamikę działań opozycji, niemniej sygnalizowały stan nastrojów części członków „Solidarności. Można byłoby w nich dopatrzyć się reminiscencji
PRL-owskiego prawa, przewidującego odwoływalność posłów, ale przede wszystkim
pozostałości charakterystycznej dla realnego socjalizmu tendencji wymuszającej konformizm i nie dopuszczającej do przejawiania samodzielności i suwerenności w myśleniu
i działaniu. Po wtóre, stawiały przed grupami przywódczymi wyzwania co do ich roli
w kształtowaniu wzorców demokratycznej kultury politycznej.
Godzi się przy tym stwierdzić, iż objawom niezadowolenia przejawianym przez część
opozycji nie zapobiegło oświadczenie Lecha Wałęsy z 19 lipca, zawierające w istocie
polityczny komentarz, adresowany zarówno do nowo obranego prezydenta, koalicji, jak
i opozycji oraz społeczeństwa. Obok uzasadnienia, ukazującego powody wyłonienia prezydenta, stanowiło też próbę zarysowania płaszczyzny oraz granic współpracy opozycji
z prezydentem. Potwierdzał, że jej celem miało być „ewolucyjne przekształcanie rzeczywistości politycznej, społecznej i gospodarczej w Polsce”. Wyrażając zrozumienie dla
faktu, że „wybór ten może nie odpowiadać wielu naszym rodakom (...) rzeczywistym
preferencjom i opcjom politycznym społeczeństwa”, jednakże – wskazywał – o tym zadecydował parlament, będący efektem „umowy politycznej Okrągłego Stołu”. Uznał, że
uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, sprawiły, iż „w chwili obecnej prezydentem
mogła zostać jedynie osoba reprezentująca koalicję rządowo-partyjną”.
Wałęsa mimo wzrastającego dystansu do „okrągłego stołu”, uczynił zeń punkt odniesienia dla kierowanych do prezydenta oczekiwań, stwierdzając, że nowy prezydent winien wykorzystać swój urząd „dla kontynuowania, a nawet przyspieszenia przemian
zachodzących w Polsce, że przyczyni się do wprowadzenia w życie ustaleń Okrągłego
Stołu i że realizować będzie politykę polskiej racji stanu wykraczającą poza partykularne
interesy jednej partii”. Formułowane przez przywódcę opozycji oczekiwania korespondowały z programem nowego prezydenta, wydobywały też roszczenia, lokowane w kontrakcie „okrągłostołowym”. Wszak dotąd dominująca partia reżimu odeń nie odstępowała.
Równocześnie czyniono prezydenta odpowiedzialnym za „doprowadzenie” do wolnych
wyborów parlamentarnych (w ciągu najbliższych czterech lat) oraz do powszechnych
wyborów prezydenckich następnej kadencji. Oświadczenie zamykało zapewnienie: „Ostateczna ocena, jaką historia wystawi gen. Jaruzelskiemu – zależy w głównej mierze od
jego postawy w najbliższych latach” oraz życzenia: „Życzę też Panu i Polsce, by prezydent Rzeczypospolitej wybrany w następnej kadencji objął urząd głosami wszystkich
Polaków, na miarę przysługujących nam praw obywatelskich”46.

46
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Oœwiadczenie Lecha Wa³êsy, „Gazeta Wyborcza” z 20 lipca 1989 i 28 lipca 1989 r. Osobiste
(sk³adaj¹c wizytê) gratulacje W. Jaruzelskiemu z³o¿y³ prymas Polski Józef Glemp, którego prezydent poinformowa³ o dzia³aniach zwi¹zanych z powo³aniem rz¹du.

Rozdział IV

PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI POWOŁANIA RZĄDU

1. „Solidarność” na rozdrożu
Odniesione przez „Solidarność” sukcesy stawiały przed nią pytanie co do form wpływania na sposób wyłaniania i sprawowania władzy. Generalnie podtrzymywano zamiar
spełniania jedynie funkcji sprowadzanej do skutecznej kontroli parlamentarnej oraz podejmowania wysiłków na rzecz „przekształcenia” systemu politycznego, społecznego
i gospodarczego. Mimo demonstrowanej zdolności do „podjęcia odpowiedzialności (...)
a także uformowania rządu”, odrzucano – wobec braku „bardziej demokratycznego otoczenia” – możliwość uczestnictwa w jego tworzeniu lub członkostwa1. Oznaczało to taktykę „przeczekania”. Jej przesłanką był rachunek sił politycznych, uwzględniający potencjał
i zdolności mobilizacyjne opozycji oraz koalicji, który sygnalizował symptomy postępującej
słabości i dezintegracji tej ostatniej. Owa taktyka wynikała początkowo z przekonania (niechętnie upublicznianego) o niezdolności opozycji sprostania wymaganiom bezpośredniego rządzenia, a przede wszystkim z poczucia realnej siły w parlamencie, uniemożliwiającej
samodzielne utworzenie rządu. Z drugiej zaś zawierała się w ambicji odgrywania roli recenzenta i kontrolera poczynań władz, obciążanych odpowiedzialnością za kryzys. Na nich
ciążyła powinność wyjścia zeń i rozpoczęcia reform. Działania tedy opozycji, które ułatwiałyby osiągnięcie tego celu, uznano za niewskazane. Jednocześnie przedsięwzięcia
naprawcze, inicjowane przez przedstawicieli dotychczasowej ekipy, były traktowane jako
konserwujące, antyreformatorskie, a więc nie zasługujące na wsparcie2, ponieważ przyczyniałyby się do jej legitymizacji.
Wstrzemięźliwość w objęciu rządu ulegała stępieniu, zaś siła argumentów przemawiających przeciwko takiej ewentualności – osłabieniu. Przyczyniały się do tego czynniki
natury psychologicznej oraz politycznej, związane m.in. z wpływem na wybór prezydenta. Wraz z ujawniającą się słabością koalicji oraz jej erozją, materializowało się objęcie
przez opozycję władzy. Ową tendencję wyraził Adam Michnik w artykule pt. Wasz prezy-

1

2

B. Geremek, Najpierw reformy, potem rz¹d, Wywiad udzielony E. Smolarowi z polskiej
sekcji BBC. „Gazeta Wyborcza” z 22 czerwca 1989. Por. Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ”.
Program wyborczy, „Gazeta Wyborcza” z 10 maja 1989.
Nie ukrywa³ owej intencji czo³owy przedstawiciel opozycji, który omawiaj¹c efekty swoich rozmów w Wielkiej Brytanii, zapowiedzia³: „Chodzi o gospodarcz¹ pomoc dla reform,
a nie o kredyty dla rz¹du. Bo jeœli siê wspiera reformy, to znaczy nie wspiera siê starych
struktur rz¹dzenia i gospodarowania”. B. Geremek, Najpierw reformy, potem rz¹d, Wywiad
udzielony E. Smolarowi z polskiej sekcji BBC, „Gazeta Wyborcza” z 22 czerwca 1989.
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dent, nasz premier, opublikowanym 3 lipca 1989 r. w „Gazecie Wyborczej” (w przeddzień
posiedzenia Sejmu). Sformułowane przezeń wnioski, sugerujące sposób obsadzenia dwóch
najważniejszych stanowisk w państwie, zaskoczyły znaczną część opozycji – jakkolwiek
zręby owego pomysłu zostały przedstawione na posiedzeniu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego 1 lipca – jednakże mieściły się w optymalnym scenariuszu pokonania przez
nią drogi wiodącej do władzy. Artykuł wywołał dyskusję, w trakcie której rozważano
warunki, szanse oraz skutki zrealizowania propozycji.
Analiza wystąpień, odnoszących się do tej idei, pozwala stwierdzić ujawnienie się dwóch
opcji ukazujących perspektywę wkroczenia w obszar władzy. Pierwsza wiązała się z niepokojem o aktualny stan społeczeństwa i państwa. Jej wyraziciele wskazywali na fakt, iż
postępującemu kryzysowi oraz wzrastającemu zniecierpliwieniu społecznemu zdolny jest
sprostać jedynie rząd „obdarzony zaufaniem społecznym i zaufaniem tzw. świata finansów” – którym dysponuje jedynie „Solidarność” – oraz doznający poparcia również ze
strony dotychczasowej koalicji, którą należy przekonać, że „powołanie go leży w jej interesie” (Jacek Kuroń). To podejście, osadzone w filozofii „okrągłego stołu”, nakazywało
poszukiwanie obszarów współpracy i consensusu, wykazując punkty styczne z forsowaną
przez PZPR ideą „wielkiej koalicji”. Nie wywołało ono jednak większego odzewu z jej
strony (Sławomir Wiatr: „autorska” propozycja Michnika, a nie OKP”), co wypadnie tłumaczyć dystansem wobec przedsięwzięcia nie będącego inicjatywą oficjalną, a przede wszystkim podważającą jej dotychczasową pozycję. Sojusznicy partii odnieśli się do niej z uwagą
(Jan Janowski, SD: „niezwykle interesująca”; Aleksander Łuczak, ZSL: „niezwykle istotna”), wyrażając nadzieję, że ich ambicje polityczne nie zostaną zlekceważone3.
Wyraźnie rysowała się też opcja, każąca jak najrychlej przejąć władzę. „Ugrzęźnięcie”
ugrupowań antyreżimowych w opozycji, w oczekiwaniu na sprzyjające okoliczności oraz
przysposobienie własnych kadr do rządzenia, mogło im zaszkodzić. Zdołały przecież bez
przygotowania osiągnąć wyjątkowe zwycięstwo wyborcze. „Bierzmy teraz odpowiedzialność za rząd ocalenia kraju w swoje ręce, już teraz w lipcu 1989” – przekonywał Edmund
Jan Osmańczyk, który upatrując w nim gwarancję „stabilności i pracowitości naszej pluralistycznej obywatelskiej społeczności”, uznał iż „Szkoda każdego dnia tego przełomowego
roku dla Europy i tylu narodów jej środkowo-wschodniego regionu. C z a s p r a c u j e
n a n a s z ą n i e k o r z y ś ć (podkr. KBJ). Przed nami wielki czas obywatelskiej próby
i wielkiej obywatelskiej wiary w samych siebie”4. Propozycja „naszego premiera”, a w każdym razie jej szybkie urzeczywistnienie wywołała wątpliwości, które nie dotyczyły idei,
lecz momentu jej spełnienia, ewentualnie zakresu korzyści (strat), które stałyby się udziałem opozycji. Kierowano się tedy głównie względami pragmatycznymi. Określano ją jako
„zła – (ponieważ – uwaga KBJ) – jeszcze nie nadszedł czas” (Janusz Onyszkiewicz);
brak „większości parlamentarnej”, która działałaby na korzyść „Solidarności”, w rezultacie

3

4
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Wasz prezydent, nasz premier. Co s¹dz¹ pos³owie?, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca 1989. Ideê
„rz¹du zaufania narodowego”, posiadaj¹cego poparcie zarówno PZPR, jak ca³ego OKP
„wraz z kierownictwem „Solidarnoœci” przedstawi³ Jacek Kuroñ na posiedzeniu OKP
20 lipca. (J. Kuroñ, 10 tez, „Gazeta Wyborcza” z 25 lipca 1989.
E. J. Osmañczyk, Czy braæ w³adzê?, „Gazeta Wyborcza” z 10 lipca 1989.

„będziemy obarczani za wszelkie niepowodzenia, nie mając pełnych mocy wykonawczych” (Jan Lityński) 5.
Po wielorakie argumenty podważające zasadność propozycji Michnika sięgnął Karol
Modzelewski, którego zastrzeżenia odbijały stanowisko dużej części opozycji. Sądził on,
iż rząd powołany przez „Solidarność” pozostawałby koalicyjnym, różniącym się od „wielkiej koalicji” proponowanej przez Jaruzelskiego jedynie tym, iż opozycja otrzymałaby
„nieco więcej tek” oraz urząd premiera (miast wicepremiera); byłaby to więc różnica
„raczej ilościowa niż jakościowa”. Powołanie rządu wymagałoby – kontynuował on –
zawarcia sojuszu z PZPR, „a może także” z ZSL i SD oraz oddania kluczowych stanowisk ministerialnych (wojsko, bezpieczeństwo wewnętrzne i sprawy międzynarodowe) –
pozostających, stosownie do ustaleń „okrągłego stołu”, w gestii prezydenta – „komunistom”, którzy „mają poparcie wojska i nie budzą wątpliwości w Układzie Warszawskim”.
Powierzenie misji utworzenia rządu politykowi opozycji uzależnia go od rządowego aparatu władzy. „»Obcy« premier będzie traktowany przez nomenklaturę tak samo, jak »obcy«
ministrowie” – stwierdzał dalej Modzelewski – sugerując, iż „posłuch rządowego aparatu
może zagwarantować »naszemu« premierowi tylko »ich« prezydent”. Władza sprawowana przez Radę Ministrów byłaby „koncesjonowaną, jeśli nie wręcz pozorną”, sprowadzoną „do uwiarygodnienia obecnej władzy kosztem „Solidarności”, której autorytet uległby
„szybkiemu zużyciu”. W konkluzji Modzelewski uznał, iż projekt Michnika, będący wariantem „wielkiej koalicji”, niesie zbyt wielkie ryzyko. Wprawdzie potrzebny jest rząd,
„który będzie miał w społeczeństwie posłuch niezbędny do przeprowadzenia niepopularnych decyzji”, dla uzyskania którego konieczny jest autorytet. Nim zaś dysponuje „raczej
„Solidarność” niż obóz władzy”. Jednakże nie nadszedł moment, kiedy „naród i państwo
są w stanie śmiertelnego zagrożenia, przed którym nie ma innego ratunku”, jak przejęcie
władzy przez „Solidarność”. Na koniec zostały sformułowane dwa podstawowe warunki, umożliwiające „rozwiązanie tej kwadratury koła”, ale pokazujące też stan przygotowania opozycji do „zmierzenia się z władzą”: 1) szczegółowy i realny plan przedsięwzięć
gospodarczych rokujący „w niedługim czasie widoczne efekty”; 2) „opanowanie mechanizmów gwarantujących realne, a nie fasadowe współrządzenie”6.

5
6

Wasz prezydent, nasz premier. Co s¹dz¹ pos³owie?, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca 1989.
K. Modzelewski, Nie róbmy rz¹du, nie idŸmy st¹d, „Gazeta Wyborcza” z 6 lipca 1989.
Z tymi konstatacjami korespondowa³y wypowiedzi Andrzeja Stelmachowskiego („jestem
zwolennikiem budowy nowych zrêbów od podstaw, a niekoniecznie od samego szczytu”) oraz Janusza Zió³kowskiego („œmia³y acz karko³omny pomys³ (...) wi¹¿e siê z tym ogromne ryzyko (...) „Solidarnoœæ” mo¿e siê wypaliæ w tym przedsiêwziêciu. Niewiele uzyskuj¹c,
a trac¹c to co najwa¿niejsze: zaufanie spo³eczne”) Polemiki z Adamem Michnikiem. Koncepcje na
wyrost, „Gazeta Wyborcza” z 6 lipca 1989. Jan Nowak-Jeziorañski uwa¿a³, i¿ nowy rz¹d
mia³by „przeciw sobie ca³¹ nomenklaturê, a wiêc ca³y aparat, który podlega³by ministrom, a w rzeczywistoœci otrzymywa³ rozkazy sekretariatu KC” (J. Nowak-Jeziorañski, U progu IV Rzeczypospolitej, „Gazeta Wyborcza” z 6 lipca 1989). Wedle Jacka
Bocheñskiego rz¹d lub wspó³rz¹d „Solidarnoœci” by³by „w obecnych warunkach fikcj¹”
(J. Bocheñski, S³owa, „Gazeta Wyborcza” z 7–9 lipca 1989).
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Wprawdzie generalnie idea Michnika nie zyskała bezwarunkowego wsparcia, jednakże
spotkała się ze zrozumieniem. Sens bowiem opinii wyrażających sprzeciw sprowadzał
się do określenia warunków i momentu, kiedy przejęcie władzy przez „Solidarność” stałoby się „nieuniknione”. W rzeczywistości chodziło o samodzielne – lub przy zachowaniu
jej niepodważalnej hegemonii – objęcie władzy, warunkowane sprzyjającymi okolicznościami. W ich kreowaniu „Solidarność” nie pozostawała bierna. Prowadziła skuteczną
grę polityczną. Z jednej strony zabiegała o tworzenie klimatu niezgody na podtrzymywanie dotychczasowego systemu rządów, z drugiej strony stymulowała czynniki „nieuchronnie” zbliżające ją do władzy.
Idea „waszego prezydenta, naszego premiera”, określona nawet mianem „inteligentnego żartu, a może i pomysłu, ale możliwego do zrealizowania w państwie o demokratycznych stosunkach wewnętrznych”7, odzwierciedlała dążenia „Solidarności”. Okolicznością
ostatecznie pozwalającą porzucić wątpliwości i obawy oraz odsłonić rzeczywisty sens
działań kierownictwa opozycji był przebieg oraz efekty elekcji prezydenta. Jeszcze w trakcie
posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego 20 lipca 1989 r. przeważały wahania, skłaniając jego członków do niepodejmowania decyzji co do udziału w rządzie –
jakkolwiek wzrastała grupa zwolenników jego stworzenia przez opozycję – oraz podtrzymania jedynie „współpracy parlamentarnej” z koalicją, która miała służyć wprowadzeniu
parlamentaryzmu i gospodarki rynkowej w Polsce „bez użycia przemocy”8.
24 lipca 1989 r. nowo wybrany prezydent rozpoczął konsultacje w sprawie powołania
rządu, rozmawiając na wstępie z szefami partii sojuszniczych – Romanem Malinowskim
(ZSL) i Jerzym Jóźwiakiem (SD), którzy zaaprobowali koncepcję wielkiej koalicji z udziałem
opozycji. W następnym dniu spotkał się on osobno z przewodniczącymi NSZZ „Solidarność” (Lech Wałęsa), OPZZ (Alfred Miodowicz), stowarzyszenia PAX (Zenon Komender),
Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (Janusz Maksymiuk), „Solidarności”
Rolników Indywidualnych (Józef Ślisz). Dalsze konsultacje z udziałem „szefów” UCh-S,
PZKS, PRON, OPZZ i PAN odbyły się 26 lipca.
Z natury rzeczy najważniejszym rozmówcą prezydenta był Lech Wałęsa. który nie
zaaprobował idei „wielkiej koalicji”, jakkolwiek uznał ją za racjonalną głównie z punktu
widzenia swego interlokutora, który nie odrzucał a priori innych rozwiązań. Jednakowoż
jedynym pozytywnym rezultatem spotkania była zgoda na propozycję Jaruzelskiego powołania „ciała”, porównywalnego z PRON-em, tworzonego – wedle Wałęsy – przez
„inne siły społeczne, które by czuwały nad realizacją porozumień i nad reformami”. Wynik
spotkania, trwającego blisko dwie godziny, został przesądzony na wstępie, kiedy przewodniczący „Solidarności” wręczył Jaruzelskiemu stanowisko sygnowane przez siebie,
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M. Gil, Którêdy do rz¹du, „Gazeta Wyborcza” z 18 lipca 1989.
Tak podsumowa³ rezultaty posiedzenia OKP Janusz Onyszkiewicz, który przywo³a³ przewa¿aj¹c¹ wœród parlamentarzystów opozycji opinie, i¿ „nie jesteœmy przygotowani, ¿e
trzeba mieæ do tego kadrê, trzeba mieæ do tego dok³adny program, który do tej pory by³
programem opozycyjnym, programem kontroli rz¹du, a nie programem pozytywnym na
dziœ. Mamy program oczywiœcie na jutro”. Posiedzenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego,
„Trybuna Ludu” z 21–23 lipca 1989.

które w rzeczywistości było ultimatum, dopuszczającym jedynie powołanie rządu przez
opozycję. Na wstępie autor nawiązał do zwycięstwa wyborczego opozycji, „za którą
opowiedziała się większość społeczeństwa”, czemu – jak stwierdził – nie odpowiada
skład Sejmu, „wyznaczony przez nadal wiążącą umowę zawartą przy Okrągłym Stole”.
Z konstatacji o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju oraz o narastających napięciach społecznych został wyprowadzony wniosek o konieczności przyjęcia „śmiałych
i zdecydowanych” rozwiązań dotyczących sprawowania władzy. „Jedyną rozsądną decyzją byłoby przekazanie rządu tym siłom, które korzystają z poparcia większości społeczeństwa”, co przekonywałoby go do tego, iż proces zmian jest nieodwracalny. Po wtóre –
z szybkimi i gruntownymi reformami łączą się koszty, do poniesienia których zdolna jest
przekonać jedynie ta siła polityczna, która zyskała jego zaufanie. „Kiedy opozycja wygrywa wybory tak mocno, przejmuje rząd – dowodził Wałęsa – Jeśli koalicja do tego nie
dorosła, zostajemy opozycją i tworzymy gabinet cieni. A l b o w s z y s t k o, a l b o n i c”
(wyróżnienie – KBJ).
Wałęsa, stwierdzając brak gotowości ze strony koalicji „obecnie sprawującej władzy”
na przyjęcie proponowanego przezeń rozwiązania, uznał iż winna ona ponosić „całkowitą
odpowiedzialność” za powołanie nowego rządu. Deklarował nie sprzeciwianie się udziałowi w nim poszczególnych osób wywodzących się z opozycji „na własny rachunek”, jednakże oświadczył: „nie będzie to oznaczać udziału „Solidarności” w rządzie”. Oświadczenie
kończyło sformułowanie, kondensujące istotę działań opozycji: „Ze swej strony zamierzam
powołać gabinet cieni, aby przygotować się do rozwiązań, które wcześniej czy później
staną się nieuchronne”9.
26 lipca podczas posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zaakceptowano
stanowisko Wałęsy, jakkolwiek nie obyło się bez wyrażania wątpliwości co do trybu podejmowania decyzji. Krytykowano mianowicie zaskakiwanie parlamentarzystów opozycji
nie uzgadnianymi wcześniej rozstrzygnięciami, dopatrując się w tym manipulacji. Wszelako opinie jakie tam formułowano nie odbiegały od jego stanowiska, niektóre zawierały
bardziej zdecydowane tony. Klub przegłosował decyzję o nie skierowaniu swego przedstawiciela do rządu oraz nie uznał „za pożyteczne wejście osób związanych „Solidarnością” do
rządu”10.
„Solidarność”, przywołując sukces odniesiony w wyborach, potraktowała go jako legitymację do zawłaszczenia zaufaniem społecznym. Uczyniła to w szczególnych warunkach określonych przebiegiem elekcji prezydenta, na którą miała wpływ, uznając za możliwe
zademonstrowanie swych intencji politycznych, których spełnienie prowadziło do zmarginalizowania przeciwnika – partnera consensusu. Mieścił się w tym wyraźny sygnał,
zapowiadający zrzucenie gorsetu umowy „okrągłego stołu” jako nie przystającej do nowych
warunków oraz monopolizowanie sceny politycznej. Nie było wreszcie przypadkiem, iż
wtedy właśnie został upubliczniony postulat renegocjowania ustaleń „okrągłego stołu”,
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K. Leski, Wszystko albo nic; Stanowisko Wa³êsy: Gabinet cieni, „Gazeta Wyborcza” z 26 lipca
1989. Tak¿e, Przed utworzeniem rz¹du – mówi¹ uczestnicy konsultacji, „Trybuna Ludu” z 26 lipca
1989.
E. Milewicz, Wybrano nas, ¿ebyœmy zmienili system, „Gazeta Wyborcza” z 27 lipca 1989.
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które nie odpowiadając „obecnemu układowi sił”, sprawiają, że „obecnie czujemy się „więźniami” tamtych porozumień”11.
Godzi się stwierdzić, iż realizowana przez gremia kierownicze opozycji, a Wałęsę
w szczególności polityka, nie była w pełni akceptowana. Za interesujący wypadnie uznać
wywód Andrzeja Szczypiorskiego, ukazujący niekonsekwencje „Solidarności”, ale przede
wszystkim obnażający moralno-etyczny sztafaż kryjący jej rzeczywiste intencje. Wywód
Szczypiorskiego zawiera elementy zasługujące na wydobycie. Sygnalizuje, sięgający początków „Solidarności”, sposób demonstrowania przez jej działaczy swych interesów i dążeń, mający znamiona manipulacji, skrywającej rzeczywiste intencje, co potwierdzało wcale
udane i efektywne wkroczenie opozycji na obszar polityki. W tym zaś druga strona, czyli
partia wykazywała nieporadność, że nie powiedzieć naiwność, wyrażającą się w oczekiwaniu, iż jej interesy będą respektowane, choćby ze względu na wykazaną przez nią
kompromisowość i lojalność.
Na wstępie tekstu, opublikowanego w momencie udzielania przez „Solidarność” negatywnej odpowiedzi na wysuniętą przez Jaruzelskiego ofertę „wielkiej koalicji”, noszącego
znamienny tytuł „I chciałabym, i boję się...”, autor skonstatował, iż opozycja w parlamencie „wypracowuje sobie mozolnie status półdziewicy”, której nie staje odwagi, by
sprostać uprzednio wytworzonej przy swoim udziale sytuacji. Szczypiorski traktował
jako złudzenie stanowisko „Solidarności”, że „jeśli nie wejdzie do rządu koalicyjnego, jeśli
nie utworzy rządu z własnym premierem na czele – to nie będzie ponosiła odpowiedzialności”. Decydując się na wybory i udział w życiu politycznym, „wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za państwo”. Jest to również zobowiązanie wobec wyborców, którzy
wprawdzie „nie do końca wiedzą, jakiego rządu chcą, ale świetnie wiedzą, jakiego nie chcą”.
Uwzględniając fakt, że rząd stworzony przez „tamtą stronę” będzie pozbawiony zaufania,
opozycja nie może pozostawać bierną. Nie może też ona twierdzić, że jest nieprzygotowana
do udziału w rządzie, nie może też wskazywać na brak programu jako przyczynę bierności
w jego tworzeniu. „Jak się nie miało programu, to trzeba było nie siadać do Okrągłego
Stołu i nie stawać do wyborów. Teraz jest po „herbacie” – konkludował Szczypiorski,
wyszydzając obraz opozycji, eksponujący jej przywiązanie do humanistycznych i narodowych wartości. „Chodzi po prostu o własny wizerunek. O tę urodę rycerską, o tę aureolę
nad głową. Podobamy się narodowi jako nieprzejednani szermierze wolności i demokracji
(...) Poza tym przywykliśmy od lat wypowiadać słowo »nie«” – twierdził on, podnosząc
fakt, iż „uczestnicząc w rządzie może będziemy musieli używać innego języka w kwestiach tej samej wolności i demokracji, nie mówiąc o sposobach realizacji naszych ideałów”12. Aliści sposób postępowania kierownictwa „Solidarności” wskazywał, iż opinia
o „lenistwie umysłowym” czy braku „odwagi” i „bierności” opozycji, a także niedostatku strategii politycznej okazała się nietrafna, zaś jej zachowanie, osobliwie liderów z Lechem Wałęsą miała w dużym stopniu znamiona kamuflażu skrywającego przemyślaną
taktykę.
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A. Paszyñski, Akcja Ratunkowa, „Gazeta Wyborcza” z 26 lipca 1989.
A. Szczypiorski, I chcia³abym, i bojê siê..., „Gazeta Wyborcza” z 26 lipca 1989.

2. Polityczne pożytki z „urynkowienia”
Obszarem, który wobec spiętrzenia problemów przeszłości, odzwierciedlających permanentny kryzys, a także tych, które pojawiały się jako skutek zapoczątkowanej zmiany
politycznej, była gospodarka. Dla „Solidarności” oraz koalicji (rządu) analiza jej kondycji
niosła jednak przeciwstawne wnioski, jakkolwiek obie strony traktowały ją z podobną
wstrzemięźliwością. Jej źródłem była przede wszystkim świadomość skomplikowanej
natury wyzwań społecznych i politycznych, jakie niesie ewentualna reforma gospodarcza. W przypadku „Solidarności” dodatkowym czynnikiem była słabość jej koncepcji
społeczno-gospodarczych. Nie jest przypadkiem, że ustalenia dotyczące polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych, pomieszczone w porozumieniach „okrągłego stołu”, nie zawierały równie precyzyjnych i „nowatorskich” rozstrzygnięć, jak część
polityczna. Wśród postulatów naprawczych znalazła się opinia o uznaniu za „konieczne
oparcie całej gospodarki, w tym także żywnościowej, na zasadach rynkowych”, a także
postulat zapobiegania „nadmiernemu wzrostowi cen po ich urynkowieniu” oraz skutecznym przeciwdziałaniu „rażącym różnicom cen detalicznych w różnych regionach kraju
(...) w ramach procedury indeksacyjnej”13.
Koalicja, głównie PZPR miała świadomość niesprawności panujących dotąd mechanizmów wytwarzania oraz alokacji dóbr. Sprawując nadal władzę, zachowała pamięć oporu okazywanego przez społeczeństwo wobec wcześniej podejmowanych wysiłków
naprawczych (Por. przebieg i wyniki referendum z 29 grudnia 1987 r.). Równocześnie
usiłowała – w każdym razie jej reformatorskie skrzydło – zrzucić doktrynalne ograniczenia,
dążąc do poddania rewizji systemu nakazowo-rozdzielczego, czemu sprzyjał – paradoksalnie – spadek możliwości sterowania procesami gospodarczymi. W rezultacie ulegały pogłębieniu zjawiska typowe dla „rozregulowanej” gospodarki – spadek dynamiki produkcji,
malejąca ilość zapasów, wzrost kursu dolara, niedobory na rynku, a w ślad za tym wzrost
cen na artykuły „strategiczne” (żywność) oraz inflacja.
Zjawiska te miały w dużym stopniu charakter żywiołowy, sygnalizując niezdolność
sprostania im „tradycyjnymi” w realnym socjalizmie metodami. Ten fakt jednak wywołał
różnorodną reakcję. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponowało
uspokoić mnożące się protesty poprzez zamrożenie cen do czasu powstania nowego
rządu, domagając się równocześnie przyśpieszenia prac nad wprowadzeniem pełnej indeksacji. Tym samym opowiadało się za oddzieleniem kwestii gospodarczych od politycznych.
Z kolei „Solidarność” ujmowała cały problem w perspektywie politycznej. Nie wahała
się tedy go wykorzystać w urzeczywistnianiu taktyki antyreżimowej. Obiektywnie sprzyjał
jej stan nastrojów społecznych, którego odzwierciedleniem były strajki wybuchające w różnych branżach i miejscach Polski. Niejako równolegle, a szczególnie po wyborach parlamentarnych, nasiliły się wystąpienia, nasycone osobliwym dramatyzmem, zawierające
totalną krytykę polityki rządu. „Gwałtownie narastająca inflacja wpędza w nędzę coraz
większą część społeczeństwa. Rośnie napięcie. Ludzi pracy ogarnia coraz większe oburzenie. Sytuacja jest niebezpieczna” – stwierdzało Prezydium Krajowej Komisji „S”
13

Porozumienia „okr¹g³ego sto³u”, „Rzeczpospolita” z 7 kwietnia 1989.
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w oświadczeniu w sprawie podwyżek cen, zapowiadając przedstawienie „w najbliższych
dniach” stanowiska „w sprawie ochrony pracowników przed skutkami inflacji” oraz
zapewniając, że „będzie się przy tym kierować interesem ludzi pracy, a n i e d o r a ź n y m
i n t e r e s e m p o l i t y c z n y m” (wyróżnienie – KBJ). Sformułowano przy tym
sugestie, iż rząd realizując politykę podwyżek, „opóźniając i utrudniając wprowadzenie
indeksacji” oraz przyczyniając się do „pogorszenia sytuacji ludzi pracy”, prowadzi swoistą „grę”14. Jej sens miał polegać na próbie przeniesienia „odpowiedzialności za trudną
sytuację gospodarczą” z koalicji na „Solidarność” i przekonania społeczeństwa, by – przed
obradami Sejmu – skojarzyło trudności rynkowe i wysokie ceny „z rodzącą się demokracją”15. Imputując rządowi M. F. Rakowskiego nieuczciwość, oskarżano go o „prowokację
polityczną”, po którą sięgnął na dwa tygodnie przed swoim ustąpieniem16 oraz domagano się „rozliczenia polityki rządu” i postawienia go przed Trybunałem Stanu17.
Owa interpretacja intencji rządu, sugerująca stosowanie przezeń metod zalecanych przez
mistrza Machiavellego miała znamiona manipulacji. Zmierzała ona do ukrycia po pierwsze, własnych słabości koncepcyjnych, po wtóre – rzeczywistych intencji „Solidarności”.
Koalicja, osobliwie PZPR, w łonie której istotnie zmiana polityczna wywoływała wątpliwości przyjmujące nawet formę oskarżeń o zdradę socjalizmu, nie była jednak zainteresowana tym, by w chwili kiedy ważyły się jej losy oraz miejsce w strukturze władzy
mnożyć obszary konfliktu oraz kreować obraz swojej indolencji; działo się to przecież
u początku „prezydenckiego pata” oraz przed wyłonieniem nowego rządu. Ponadto argumentacja antyreżimowa była obarczona jednostronnością, ponieważ demokratyczna zmiana
nie była zasługą jedynie opozycji.
Opozycja korzystała ze swych uprawnień. Poddawała totalnej krytyce rząd oraz cały
panujący dotąd system polityczny, odżegnywała się od odpowiedzialności za jego funkcjonowanie, nie formułując przy tym – co najmniej z jego braku lub nie dopracowania –
programu pozytywnego. „Oceniamy, że rząd nie panuje nad sytuacją gospodarczą” –
oświadczyło Prezydium KKW „S”, obradujące pod przewodnictwem Lecha Wałęsy
w Gdańsku, 28 czerwca, stwierdzając dalej, iż „nie przedstawił (rząd – uwaga KBJ) też
społeczeństwu ani pełnego wyjaśnienia podjętych decyzji cenowych, ani programu poprawy gospodarki” i domagając się „bezzwłocznego wprowadzenia regulacji prawnych
dotyczących indeksacji” oraz orzekając, że „decyzje dotyczące urynkowienia gospodarki
winny być podejmowane z całą rozwagą”. Oświadczenie zostało ogłoszone w momencie
udostępnienia związkom zawodowym do konsultacji rządowego projektu urynkowienia
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Obni¿ka poziomu ¿ycia. Oœwiadczenie Prezydium KKW „S”, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca
1989.
H. Wujec, (Komentarz), „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 1989.
Uchwa³y „S” zak³adów z regionów dolnoœl¹skiego, wa³brzyskiego, szczeciñskiego, Warszawy, „Gazeta Wyborcza” z 29 czerwca 1989.
Oœwiadczenie KKW („Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989) oraz wyst¹pienie Cezarego Józefiaka na posiedzeniu Senatu, oceniaj¹cego decyzjê rz¹du jako „skrajnie” nieodpowiedzialn¹ i niebezpieczn¹ oraz podyktowan¹ „egoizmem odchodz¹cej ekipy, która w ten sposób
stara siê zmniejszyæ ogromny deficyt bud¿etowy”. Domaga³ siê on postawienia rz¹du
przed Trybuna³em Stanu (W obliczu klêski, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia 1989).

gospodarki żywnościowej. Po wtóre, w posiedzeniu Prezydium KKW „S” uczestniczyli
ministrowie Józef Oleksy i Andrzej Wróblewski, którzy wyjaśniając przesłanki rządowych zamierzeń dostosowawczych, wyrażali przekonanie, iż „ratowanie gospodarki jest
wspólną sprawą rządu i opozycji, rządu i związków zawodowych”. Wskazywali dalej, że
tworzenie nowego ładu ekonomicznego, którego fundamenty prawne były efektem inicjatyw rządu Rakowskiego, „wymaga czasu i zrozumienia”, zaś podwyżki cen nie są
„substytutem reform”, lecz nieuniknioną „negatywną konsekwencją obecnego stanu gospodarki”18.
W istocie zapowiadana przez rząd operacja „urynkowienia”, poprzedzona zamrożeniem cen i płac w okresie od 1 do 31 lipca, została podjęta wbrew bieżącym interesom
ancien régime’u. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły znoszące się nawzajem naciski.
Z jednej strony przekonanie o zasadności jej przeprowadzenia, wyrażał rząd – biorący za
nią „pełną odpowiedzialność” i twierdzący, że została ona „dobrze przygotowana” – wspierany przez władze PZPR oraz jej klub poselski. Jakkolwiek w gronie tym nie skrywano też
obaw oraz świadomości ryzyka, wskazując na „nieufność” oraz „powierzchowne i uproszczone” jej rozumienie19. Najogólniej w kierownictwie PZPR dominowało poparcie dla jak
„najszybszego” przestawienia gospodarki na zasady rynkowe. Jednocześnie ujawniły się
zastrzeżenia co do trybu realizacji całego przedsięwzięcia oraz jego skutków, z których
część pokrywała się z treścią „solidarnościowych” sprzeciwów. Np. Władysław Baka,
sekretarz KC PZPR w trakcie drugiej części XIII posiedzenia KC PZPR, 28–29 lipca
1989 r., referując stanowisko kierowanej przez siebie Komisji Polityki Społeczno-Ekonomicznej KC PZPR, wyraził pogląd, iż urynkowienie powinno się „dokonać tak szybko jak
to jest tylko możliwe, ale jednocześnie tak bezpiecznie jak to jest niezbędne”. Postulował
on „bardziej energiczne niż to miało miejsce w przeszłości dokonanie, przeprowadzenie
demonopolizacji” w sferze skupu produkcji i obrotu towarami żywnościowymi, a także
eliminację „biurokratycznych przepisów” utrudniających pracę rolników20. Do urynkowienia gospodarki żywnościowej parło wreszcie koalicyjne lobby rolnicze, którego przedstawiciele zorganizowani w ZSL i Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych protestowali przeciwko odwlekaniu decyzji dotyczących „pełnego urynkowienia kompleksu żywnościowego, za którym opowiadaliśmy się od dawna”21.

18
19

20

21

Posiedzenie Prezydium KKW NSZZ „Solidarnoœæ”. „Trybuna Ludu” z 29 czerwca 1989.
Obradowa³o Biuro Polityczne KC PZPR; Zebranie Klubu Poselskiego. Za urynkowieniem – bez odk³adania. „Trybuna Ludu” z 26 lipca 1989.
W. Baka, Sytuacja gospodarcza i kierunki jej poprawy. Referat na XIII posiedzeniu KC PZPR, „Trybuna Ludu” z 31 lipca 1989. W zwi¹zku jednak z ró¿nic¹ pogl¹dów z rz¹dem w „sprawie
koncepcji i metod” rozwi¹zywania problemów spo³eczno-gospodarczych z³o¿y³ on rezygnacjê z funkcji sekretarza KC PZPR. Mankamenty wedle niego to: niedopracowanie
operacji i niedostatek os³on spo³ecznych, nios¹cych destabilizacjê i zagro¿enie ca³ego
nowego ³adu politycznego, nie wykorzystanie czasu, jaki up³yn¹³ od momentu pojawienia
siê problemu („okr¹g³y stó³”), decyzjê o tak donios³ym znaczeniu powinien podj¹æ parlament, a przeprowadziæ nowy rz¹d. Baka mówi NIE!, „Gazeta Wyborcza” z 25 lipca 1989.
Wspólne posiedzenie prezydiów NK ZSL i KZRKiOR, „Trybuna Ludu” z 30 czerwca 1989.
26 VII Klub Poselski PSL opowiedzia³ siê za „urynkowieniem” z dniem 1 VIII 1989.
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Niekonsekwentne stanowisko ujawniła „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Starała się zachować lojalność wobec taktyki „Solidarności” pracowniczej, nie powstrzymując
się jednak przed ujawnieniem odmiennych dążeń, które nie pokrywały się z oczekiwaniami „starszej siostry”22. Albowiem oczekiwała podniesienia opłacalności produkcji rolnej,
a to znaczyło w konsekwencji wzrost cen na artykuły żywnościowe, eo ipso okazywała
wobec liberalizacji rynku „rzeczowe” zainteresowanie23. W rezultacie nie demonstrowała
apriorycznej niechęci wobec przedsięwzięć rządu. Przejawiała też skłonność do negocjacji z jego przedstawicielami, oczekując odeń – jak stwierdzano po rozmowach 11 lipca –
konkretnych propozycji zmierzających do „szybkiej poprawy zaopatrzenia i stworzenia
motywacji pro produkcyjnych dla rolników”. Podejście rolniczej „S” charakteryzowało
się większą rzeczowością również wtedy, gdy jej przedstawiciele formułowali zastrzeżenia, wskazując na zaniechanie przez rząd działań o charakterze systemowym, zmierzających
do demonopolizacji i prywatyzacji instytucji obsługujących rolnictwo (skup, przetwórstwo,
handel, przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby rolnictwa, bankowość); w odpowiedzi
„strona rządowa argumentowała, że głębsze reformy nie są możliwe bez zmiany całego
systemu prawa cywilnego”24.
29 lipca 1989 roku Rada Ministrów podjęła decyzje, przewidujące zniesienie z dniem
1 sierpnia dotychczas obowiązujących mechanizmów kształtowania rynku żywnościowego. Mechanizmy te, osadzone w systemie nakazowo-rozdzielczym, odzwierciedlały z jednej
strony ideę socjalistycznego planowania, każącego sterować i kontrolować wszelkimi
przejawami życia gospodarczego, w tym zaopatrzenia ludności, prowadząc do degradacji
rynku. Po wtóre, odbijały kondycję gospodarki znajdującej się w stanie kryzysowym
i niezdolnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. Na wstępie znoszono
wszelkie administracyjne ograniczenia w skupie i obrocie płodami rolnymi (konkurencja,
zmniejszenie strat), następnie uchylono reglamentację sprzedaży towarów żywnościowych, co oznaczało zniesienie kartek „przydziałowych” na poszczególne artykuły. Wreszcie
22

23

24
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W artykule opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” zwracano uwagê na fakt, ¿e m.in.
zobowi¹zania rz¹du wobec rolników dotycz¹ce cen skupu, powoduj¹ wzrost cen ¿ywnoœci. Ceny, p³ace, rynek. Kwadratura ko³a, „Gazeta Wyborcza” z 24 lipca 1989.
„S” Rolników Indywidualnych sprzeciwi³a siê 28 czerwca 1989 r. podwy¿ce (z 15 czerwca)
cen niektórych œrodków produkcji rolnej „bez odpowiedniego podniesienia cen skupu”
oraz wezwa³a – nie uzyskuj¹c w toku rozmów z rz¹dem, 22 czerwca, zadawalaj¹cych
wyników – rolników indywidualnych do kontynuowania protestu przeciw nieop³acalnoœci produkcji rolnej oraz do powstrzymania siê od p³acenia I i II raty zobowi¹zañ pieniê¿nych. Uchwa³a rolniczej „Solidarnoœci”, „Trybuna Ludu” z 29 czerwca 1989.
Czy bêdzie co jeœæ, „Gazeta Wyborcza” z 12 lipca 1989. Jerzy Dietel, senator z listy „S” oraz
doradca „S” RI sprzeciwia³ siê propozycji rz¹dowej, uwa¿aj¹c ¿e jest ona „nie do przyjêcia”,
twierdz¹c dalej: „urynkowienie nie mo¿e ograniczyæ siê do liberalizacji cen przy zachowaniu istniej¹cych struktur instytucjonalnych”. J. Dietel, Droga do rynku, „Gazeta Wyborcza” z 26 lipca 1989. W tym kierunku zmierza³y najogólniej przemyœlenia Komisji Polityki
Spo³eczno-Ekonomicznej KC PZPR, która zwróci³a siê do Klubu Poselskiego, aby w „trybie
pilnym” wniós³ na forum parlamentu sprawê przekszta³ceñ stosunków w³asnoœciowych,
w tym prywatyzacji w³asnoœci pañstwowej. W KC PZPR: prywatyzowaæ!, „Gazeta Wyborcza” z 28–30 lipca 1989.

likwidowano administracyjne metody regulowania cen, zachowując ceny urzędowe jedynie na niektóre towary (podstawowe gatunki mleka, sera oraz chleba); tym samym ceny
ulegały uwolnieniu. Rozporządzenie przewidywało zastosowanie – „w celu wyrównania
zwiększenia wydatków na zakup podstawowych artykułów żywnościowych” – szeregu
rozwiązań osłonowych (dodatki pieniężne do płac, rent i emerytur etc.), zapowiadając
w następnej fazie ostateczne rozliczenie wzrostu kosztów utrzymania w ramach tzw.
indeksacji25.
Podjęte przez dobiegający swych dni rząd decyzje wprowadzające mechanizmy rynkowe, wprawdzie obciążone pośpiechem i nie uwzględniające w pełni zagrożeń, jawiły
się jako rzeczywiście przełomowe. Tymczasem dla tworzenia klimatu wokół całego przedsięwzięcia osobliwe znaczenie miały opinie wyrażane przez „Solidarność”. Wszak decyzja podważała podstawowe kanony realnego socjalizmu. Zatem decyzje rządowe przybliżały
gospodarkę polską – co najmniej w segmencie rynkowym – do rozwiązań modelowych,
oczyszczając tym samym pole manewru dla następnej ekipy26. Jednakże związek wcześniej „nie wypracował i nie zajął stanowiska w tej sprawie”27, przeciwnie demonstrował
niezmiennie antyrządowe nastawienie28.
W reakcji „Solidarności” na „urynkowienie” przeważało przede wszystkim dążenie do
ukazania niezdolności rządu do systemowego rozwiązania problemu. Związek, deklarując
wsparcie dla przedsięwzięć zmierzających do wprowadzenia mechanizmów rynkowych
do gospodarki polskiej i traktując je jako „konieczny element reformy”, przekonywał
w przeddzień „uwolnienia” cen, iż owa operacja nie różni się od tych, jakie podejmowano
w przeszłości. „Stanowczo” więc protestował przeciw rządowi, twierdząc że „całkowicie
nie przygotował tej operacji”, której wprowadzenie „stanie się pozorem urynkowienia”.
Albowiem nie stworzył warunków dla zwiększenia produkcji, „szczególnie zwierzęcej”,
nie zapewnił warunków dla konkurencyjności (nie zlikwidowano „monopolistycznej dys25
26

27
28

Urynkowienie gospodarki ¿ywnoœciowej. Decyzje Rady Ministrów, „Trybuna Ludu” z 31 lipca
1989.
M. F. Rakowski w trakcie posiedzenia (22 listopada) komisji powo³anej dla oceny jego
rz¹du wskaza³, ¿e by³ on z ducha i przekonañ reformatorski, zapocz¹tkowuj¹c wszystkie
wa¿niejsze poczynania kontynuowane przez aktualny rz¹d. Uzna³ za swój b³¹d polityczny
decyzjê o „urynkowieniu”, albowiem nale¿a³o ja pozostawiæ nastêpnej ekipie (W Sejmie.
Oni konsultowali, „Gazeta Wyborcza” z 23 listopada 1989). „Ostatni¹ merytoryczn¹ decyzj¹
znajduj¹cego siê w stanie dymisji gabinetu M. F. Rakowskiego by³o uwolnienie od 1 sierpnia 1989 cen ¿ywnoœci – oœwiadczy³ cz³owiek „poza podejrzeniami”, którego trudno
pos¹dzaæ o sympatie do partii (jej ekipy rz¹dowej), której onegdaj by³ cz³onkiem – Sama
decyzja by³a s³uszna, jednak ówczesny rz¹d nie zrobi³ ju¿ nic, bo nie by³ pewnie w stanie,
aby równoczeœnie powstrzymaæ wzrost p³ac”. L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany,
Warszawa 1992, s. 36.
E. Skalski, (Komentarz), „Gazeta Wyborcza” z 26 lipca 1989.
Kierownictwo zwi¹zku nie sprzyja³o te¿ rozpowszechnianiu g³osów odzwierciedlaj¹cych choæby zrozumienie dla z³o¿onoœci i wyj¹tkowoœci ca³ego przedsiêwziêcia. „To
kwadratura ko³a – okreœli³ Jacek Kuroñ – problem cenowo-p³acowy. Wszyscy s¹ przeciw
podwy¿kom cen ¿ywnoœci, ale nie sposób ich wstrzymywaæ...” Ceny, p³ace, rynek. Kwadratura ko³a, „Gazeta Wyborcza” z 24 lipca 1989.
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trybucji”) oraz nie zmniejszono uciążliwości „zakupów w zamian za zniesienie kartek”.
„Solidarność” oświadczyła, że nie może „wziąć odpowiedzialności za społeczne skutki”
operacji, kiedy przewidywane rekompensaty nie równoważą wzrostu cen; „w takiej sytuacji grozi wybuch uzasadnionego społecznego oburzenia”29.
Tym samym „Solidarność” przywoływała obraz działań minionych rządów, które równowagę na rynku usiłowały osiągać poprzez drastyczne podwyżki cen artykułów żywnościowych, co generowało kolejne konflikty społeczno-polityczne. W tej perspektywie
protest „Solidarności” miał wydźwięk polityczny, wskazując na niezmienność – w stosunku do przeszłości – procedur naprawczych rządu, niezdolnego do uporania się z bieżącymi
trudnościami gospodarczymi oraz nie będącego w stanie skutecznie odrzucić skompromitowanego porządku ustrojowo-politycznego.
Sprawa stosunku do „urynkowienia” ujawniła wszakże, sięgające genezy, trudności
związku z określeniem swej tożsamości. Nie skrywane ambicje do przejęcia władzy politycznej kolidowały z powinnościami tradunionistycznymi30. Wszelako ich spełnianie
również nie obywało się bez komplikacji. Przywódcy związku, a przede wszystkim jego
przedstawiciele w parlamencie mieli świadomość ekonomicznych skutków, jakie wiązały
się z indeksacją, która miała zrekompensować operację „cenową”. „Solidarność” traktowała jednak indeksację jako zdobycz socjalną i polityczną, wymuszoną na rządzie, domagając się jej „szybkiego” wprowadzenia „na zasadach ustalonych przy Okrągłym
Stole”31.
Natomiast koalicja, ściślej PZPR, poczuwała się do obowiązku wypełnienia przyjętych
zobowiązań. Ostatecznie Sejm, 31 lipca uchwalił ustawę o indeksacji w wersji niekorzystnej dla gospodarki (inflacjogenną), tj. powszechną32, która nie uwzględniała poczynionych dotąd podwyżek płac (uzyskanych m.in. w wyniku strajków). Stało się tak wbrew
zastrzeżeniom wyrażanym przez przedstawicieli PZPR (M. Święcicki, W. Ziółkowska)
i SD, opowiadającym się za indeksacją wyrównawczą (wariant II), pomniejszoną o dokonane podwyżki33.
Przeważyła tym samym presja „Solidarności” (także OPZZ oraz ZSL, domagającego
się wyrównania parytetu dochodów wsi i miasta), której kierownictwo wymusiło po29
30

31
32

33
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Oœwiadczenie KKW, „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989.
Lech Wa³êsa, przemawiaj¹c 30 lipca na dziedziñcu koœcio³a œw. Brygidy w Gdañsku, nie
przeczy³ zarzutom zaniedbywania przez „Solidarnoœæ” dzia³alnoœci zwi¹zkowej, oœwiadczaj¹c, ¿e powinna ona „walczyæ, by jak najwiêcej „wycisn¹æ”, jakkolwiek równoczeœnie
uzna³, ¿e „obecnie nie ma z czego”. „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989.
Oœwiadczenie KKW, „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989.
W rezultacie dla czêœci przedsiêbiorstw by³a to indeksacja podwójna: uzyskane lub wymuszone podwy¿ki wynagrodzeñ podlega³y nastêpnie automatycznej rekompensacie;
w sierpniu 1989 r. ceny wzros³y o ok. 40%, zaœ p³ace o blisko 90%, co w po³¹czeniu
z podnoszeniem przeciêtnej p³acy w sferze bud¿etowej do poziomu 97% œredniego wynagrodzenia w sferze produkcyjnej powodowa³o „ostry kryzys” w finansach publicznych.
L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992, s. 36–37.
Za wariantem I, przewiduj¹cym ponadto wyrównanie pe³ne i kwotowe wzrostu cen
w sierpniu i we wrzeœniu, opowiedzia³o siê 335 pos³ów, 29 przeciw (w tym 7 z OKP),
50 wstrzyma³o siê. Indeksacja powszechna, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia 1989.

nadto na posłach OKP podporządkowanie się decyzjom władz związkowych34. O kolizji
między dążeniem do uchronienia gospodarki przed zagrożeniami a interesem związku
zdają się przekonywać rozterki Jerzego Osiatyńskiego, który w imieniu klubu „solidarnościowego” opowiedział się w czasie obrad parlamentu za indeksacją powszechną, mimo
nie skrywanych wcześniej wątpliwości35. „Ze względu na wrzenie strajkowe, które czuje
Krajowa Komisja „Solidarności”, zamierzamy z a r ż n ą ć g o s p o d a r k ę n a o łt a r z u p o l i t y k i (wyróż. KBJ) – stwierdzał on w trakcie zebrania OKP 31 lipca – Za
to właśnie chcemy postawić rząd przed Trybunałem Stanu (...) i tragedią jest to, że na
początku musimy zrobić to samo. Nie można przeprowadzać reform gospodarczych
w sytuacji strajkowej, więc jestem gotów tę ofiarę ponieść. Dylemat jest jak najbardziej
realny”36. Posłowie dokonali wyboru, posiłkując się wprawdzie różnymi argumentami,
jednakże w tym przypadku miała przeważyć perspektywa zachowania spokoju społecznego37. Posłowie „solidarnościowi” realizowali dyrektywę kierownictwa związku, które demonstrowało determinację artykułowania celów socjalnych, wszelako swoje działania
łączyło z dążeniem do przejęcia władzy. Indeksacja stanowiła bowiem – poprzez eksponowanie faktu rozmijania się przedsięwzięć podejmowanych przez dotychczasową ekipę
z interesami „ludzi pracy” – formę politycznego uderzenia w ancien régime38, wpływającego na atmosferę towarzyszącą tworzeniu nowego rządu.
34

35

36
37

38

Na posiedzeniu KKW „S”, 29 lipca, w¹tpliwoœci co do zasadnoœci indeksacji powszechnej
wyra¿ali Karol Modzelewski (zwiêkszenie inflacji i pog³êbienie ró¿nic miêdzy pracownikami), Ryszard Bugaj („nie mo¿e poprzeæ” ustawy, „jakiej domaga siê Zwi¹zek”) oraz
Jacek Kuroñ („ostrzega³, ¿e projekt indeksacji zalecany przez Zwi¹zek nie uzyska wiêkszoœci w Sejmie”). Mimo tych zastrze¿eñ cz³onkowie KKW „S” wypowiedzieli siê „zdecydowanie” za „pe³n¹” indeksacj¹, której „domagaj¹ siê” za³ogi. „Solidarnoœæ” – licz¹ siê racje
za³óg, „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989.
„Je¿eli pójdziemy tym tropem (indeksacji powszechnej – uwaga KBJ) – mówi³ J. Osiatyñski na posiedzeniu OKP 25 lipca 1989 r. – to we wrzeœniu bêd¹ ju¿ tylko pieni¹dze.
Przecie¿ dostawy na rynek spadaj¹. Wyborcy musz¹ zrozumieæ dylemat: albo reforma
rynkowa i koszty, jakie trzeba ponieœæ, chocia¿ nie s¹ przez nas zawinione – albo niekontrolowany wyp³yw pieni¹dza i burzenie gospodarki” (Indeksacja nie ma dobrego wyjœcia, „Gazeta Wyborcza” z 26 lipca 1989). Podczas posiedzenia OKP, 9 sierpnia, K. Modzelewski
wspomina³, ¿e indeksacja powszechna nie zyska³a poparcia Klubu (zaledwie 4 osoby), który
opowiedzia³ siê za ni¹ w g³osowaniu sejmowym wykonuj¹c dyspozycje KKW „S” (Gdzie
podejmowane s¹ decyzje?, „Gazeta Wyborcza” z 10 sierpnia 1989).
A. Bikont, Zar¿n¹æ gospodarkê na o³tarzu polityki? Dyskusja w OKP, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia
1989.
Anna Radziwi³³ w trakcie posiedzenia Senatu (1 sierpnia) – który przyj¹³ 40 g³osami uchwa³ê
„o braku zastrze¿eñ” do ustawy o indeksacji, ale równoczeœnie wyra¿aj¹c¹ jej negatywn¹
ocenê – mówi³a o lêku przed wyborcami, „a st¹d krok do nieufnoœci wobec spo³eczeñstwa”. Lêk przed wyborcami. W Senacie o indeksacji, „Gazeta Wyborcza” z 2 VIII 1989.
„Zwracamy siê do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, by w najbli¿szym czasie
doprowadzi³ do uchwalenia ustawy o indeksacji, respektuj¹c stanowisko Zwi¹zku w tej
podstawowej dla ludzi pracy sprawie” – oœwiadczy³a KKW „S”, zobowi¹zuj¹c pos³ów z OKP
do „rozliczenia polityki rz¹du premiera M. Rakowskiego”. Oœwiadczenie KKW „S”, „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989.
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3. NIE! wobec rządu Czesława Kiszczaka i PZPR;
„Solidarności” marsz ku władzy
Za tym, by jego podstawę stanowiła tzw. „wielka koalicja”, obejmująca siły polityczne
reprezentowane w parlamencie optowała PZPR, która oczekiwała iż w jej obrębie zachowa decydującą rolę. W tym też kierunku zmierzały propozycje prezydenta, który widział
w nowym rządzie symbol odejścia od monopolu na rzecz pluralizmu oraz wyraz wierności wobec ducha „okrągłego stołu” i potwierdzający „dobitnie drogę porozumienia, reform, odnowy”39. Na premiera wysunął Czesława Kiszczaka40, który – ze względu na
zasługi w doprowadzeniu do „okrągłego stołu” – wydawał się być kandydatem możliwym
do zaakceptowania przez opozycję.
Jednakże zanim został on formalnie desygnowany na premiera, pojawiły się okoliczności utrudniające jego misję. Po pierwsze, mimo zabiegów poczynionych 31 lipca na
forum OKP (osobiste powiadomienie jego przewodniczącego o prawdopodobnym kandydowaniu), natrafił na sprzeciw opozycji, która podtrzymała negatywny stosunek do
koalicji oraz zamiar samodzielnego powołania rządu, odmawiając wejścia do rządu tworzonego przez przedstawiciela PZPR. Akcentem wzmacniającym siłę protestu było
oświadczenie Lecha Wałęsy z 1 sierpnia: „Byłem za kandydaturą gen. Kiszczaka na prezydenta. Jestem przeciw kandydaturze gen. Kiszczaka na premiera”41. Gwarancji na uzyskanie pewnego wsparcia nie zapewniały też partie koalicyjne, które sięgały po różnorodne
preteksty, by zamanifestować dystans wobec prezydenckiej inicjatywy, przede wszystkim jednak prowadząc „grę” obliczoną na skłonienie głównych adwersarzy do przedstawienia odpowiednio atrakcyjnej oferty. Posłowie SD poczuli się „zlekceważeni” nie
poinformowaniem o zamiarze desygnowania nowego premiera, zaś ZSL-owcy wskazywali na współodpowiedzialność kandydata za stan wojenny oraz brak kwalifikacji do
zapanowania nad problemami gospodarczymi42. Wreszcie nie wszyscy posłowie z Klubu
PZPR dawali rękojmię lojalności.
Okres poprzedzający zgłoszenie przez prezydenta kandydatury Kiszczaka tj. 2 sierpnia, wypełniony spotkaniami klubowymi oraz bezpośrednimi negocjacjami, był nasycony
39
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W. Jaruzelski, „Pierwszym warunkiem sprostania wyzwaniom jest wyzbycie siê lêku przed nimi”
(Wyst¹pienie na 2. czêœci XIII posiedzenia KC PZPR, 28–29 lipca 1989), „Trybuna Ludu”
z 31 lipca 1989.
Kandydatura Kiszczaka by³a trzeci¹ z kolei. Pierwsz¹ by³ W³adys³aw Baka (profesor ekonomii, sekretarz KC PZPR), drug¹ – Roman Malinowski (prezes NK ZSL), którzy odmówili z tego powodu, ¿e „rz¹d, który mia³ powstaæ mia³ byæ rz¹dem ma³ej, a nie du¿ej
koalicji” (M. Kozakiewicz, Marsza³ek Sejmu o wyborze premiera i nowym rz¹dzie, Wywiad dla
„Trybuny Ludu” z 10 sierpnia 1989). Wspominano tak¿e o kandydaturze Aleksandra Kwaœniewskiego. Klub PZPR, „Gazeta Wyborcza” z 17 sierpnia 1989.
K. Leski, Kto premierem? Wa¿¹ siê szanse Kiszczaka. Wa³êsa przeciw, „Gazeta Wyborcza” z 2 sierpnia 1989.
SD lekcewa¿one...ZSL niepokorne, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia 1989. „Teraz w Sejmie
bêdzie koalicja interesu, a nie koalicja wynikaj¹ca z jakiegoœ zapisu” – zapowiada³ przewodnicz¹cy Klubu Poselskiego ZSL, Aleksander Bentkowski, ZSL czy PSL?, Wywiad
dla „Gazety Wyborczej” z 14–16 lipca 1989.

nerwowością i klimatem niepewności. Sam kandydat wykazał na wstępie wolę współpracy z opozycją, opowiadając się za powołaniem sejmowo-senackiej komisji nadzwyczajnej do kontroli działalności rządu – której utworzenia domagała się opozycja – jakkolwiek
równocześnie uznał, że rząd Rakowskiego zapoczątkował słuszne działania, które nowy
rząd winien kontynuować. Wyrazem ciągłości był też zamiar powołania na wicepremiera
Ireneusza Sekuły.
Na parlamentarne losy prezydenckiej inicjatywy zaważyły wydarzenia, pokazujące niechęć opozycji do zaakceptowania alternatywnego układu. Sygnalizowały one nadmierną
pewność opozycji, jej fundamentalizm i brak skłonności do zabiegania o wsparcie dla
swych inicjatyw. Po pierwsze 2 sierpnia, została przyjęta 206 głosami uchwała (169 –
przeciw, 31 – wstrzymujące się), nakazująca doprowadzenie do „rozliczenia polityki rządu
premiera M. Rakowskiego„43, której projekt zgłosił w imieniu Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego – wykonując dyrektywę Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”
z 29 lipca44 – Ryszard Bugaj. Powołanie nadzwyczajnej komisji sejmowej dla oceny działalności rządu Mieczysława F. Rakowskiego miało – czego nie ukrywano – znamiona
odwetu politycznego. Poprzedzała to lawina zarzutów (przede wszystkim w kwestii Stoczni
Gdańskiej45), karzących przewidywać treść werdyktu. Ten zaś z natury rzeczy nie mógł
pominąć „sojuszników”, uczestniczących w poddawanym ocenie rządzie46.
Mniejszy ciężar gatunkowy miał incydent, który jednak w warunkach załamujących
się starych oraz rodzących się dopiero sojuszy okazał się brzemienny w skutki. ZSL
poczuło się dotknięte pomówieniem o kłamstwo wysuniętym przez posła z OKP (Antoniego Furtaka), w trakcie posiedzenia Sejmu, pod adresem wicepremiera ustępującego rządu (Kazimierza Olesiaka z ZSL). W efekcie głosowało ono, wprawdzie niejednolicie, za
powołaniem Kiszczaka na premiera. Również posłowie SD w większości udzielili poparcia
wnioskowi prezydenckiemu47. W rezultacie mimo sprzeciwu opozycji, której przedstawi43
44
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Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 2 sierpnia 1989 r., ³am 203.
Oœwiadczenie KKW. „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989. Wczeœniej OKP „negatywnie”
oceni³ dzia³alnoœæ rz¹du M. F. Rakowskiego „szczególnie w sferze polityki gospodarczej
i spo³ecznej”, uwa¿aj¹c za „w³aœciwe powo³anie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej, która
winna siê zaj¹æ zbadaniem dzia³añ rz¹du w celu rozwa¿enia mo¿liwoœci skierowania sprawy do Trybuna³u Stanu”. Oœwiadczenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Rz¹d
w Trybunale, „Gazeta Wyborcza” z 28–30 lipca 1989.
Godzi siê wspomnieæ, i¿ w Programie wyborczym KO „Solidarnoœci” domagano siê zbadania przez „niezale¿n¹ od rz¹du komisjê” decyzji o likwidacji Stoczni Gdañskiej. Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ”. Program wyborczy, „Gazeta Wyborcza” z 10 maja 1989.
Na czele Komisji Nadzwyczajnej ds.. Oceny Dzia³alnoœci Ustêpuj¹cego Rz¹du, która
zainaugurowa³a dzia³alnoœæ 10 sierpnia, stan¹³ jako przewodnicz¹cy Ryszard Bugaj (OKP),
cz³onkami Prezydium zostali Teresa Liszcz (ZSL), Bogdan Osiñski (SD) oraz Janusz
Trzciñski (PZPR). Przy otwartej kurtynie, „Gazeta Wyborcza” z 11–14 sierpnia 1989.
Czêœæ pos³ów SD swoje poparcie dla Kiszczaka mia³a wi¹zaæ z homili¹ prymasa Polski
Józefa Glempa (E. Milewicz, Cienie gabinetu, „Gazeta Wyborcza” z 3 sierpnia 1989; E. Milewicz, Kto scementowa³ koalicjê?, „Gazeta Wyborcza” z 4–6 sierpnia 1989). Natomiast pos³owie ZSL wyra¿ali dodatkowo w kuluarach sejmowych ¿al o niekonsekwentne dzia³anie
OKP („wystrychniêcie na dudka” w wyborach prezydenckich) oraz poczuli siê obra¿eni
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ciel (B. Geremek) wskazywał, że „żadne roszady w ramach dotychczasowego monopolu
politycznego nie rozwiążą sytuacji” oraz zapewniał, że „opozycja jest w stanie sformować rząd ocalenia narodowego”, przewagą 237 głosów Sejm powołał nowego premiera
(173 głosów przeciw, w tym 5 z PZPR, 21 z ZSL oraz 3 z SD)48.
Przebieg wydarzeń poprzedzających głosowanie, jak i jego rezultaty sygnalizowały
pojawienie się elementów, z których część wcześniej już występowała lub wiązała się
z kształtowaniem nowej konfiguracji politycznej. Przede wszystkim wyraziście rysowała
się tendencja wyrażająca się w traceniu przez PZPR pozycji dominującej. Jej dotychczasowi
sojusznicy swoje wybory warunkowali rachubami na zaspokojenie dążeń do zachowania swej
pozycji w strukturze władzy, zapewniającej skuteczne artykułowanie i urzeczywistnianie
ich interesów, oczekując równocześnie, że ich podmiotowe ambicje nie zostaną zlekceważone. Nie uległo natomiast zmianie dążenie „Solidarności” do przejęcia władzy, uzasadniane
względami moralnymi oraz ideowo-politycznymi. Kwestią otwartą pozostawało po jakie
sięgnie środki, by ów marsz przyśpieszyć.
W tej sytuacji rozmowy podjęte przez nowego premiera zmierzające do skompletowania ekipy mogły przynieść oczekiwane rezultaty wyłącznie pod warunkiem uzyskania
wystarczającego poparcia w parlamencie. Na wstępie spotkał się on z generalną odmową
ze strony opozycji, której przedstawiciele przywoływali różne racje: „decyzja OKP”
(Z. Kuratowska); „nie” wobec rządu pod kierownictwem PZPR (B. Geremek); rząd utworzony pod kierownictwem PZPR „nie uzyska” poparcia społecznego (J. Kuroń); względy
osobiste, merytoryczne oraz stanowisko OKP, a także prawdopodobieństwo kontynuacji
dotychczasowej polityki gospodarczej (R. Bugaj)49. Tak więc koncepcję „wielkiej koalicji”, na czele której stałaby PZPR, opozycja parlamentarna odrzucała. Wszelako jej prominentni przedstawiciele, poza domaganiem się tego, by to ona samodzielnie sformowała
rząd, nie zabiegali o stworzenie odpowiednio szerokiej podstawy w Sejmie, pozwalającej
urzeczywistnić ów postulat. Ich działanie charakteryzowało się pasywnością. Taktyka sprowadzała się do oczekiwania na wyczerpanie się zdolności kreatywnych nowego premiera.
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zlekcewa¿eniem ich oferty stworzenia wspólnej koalicji OKP i ZSL, któr¹ opozycja
(1 sierpnia) postanowi³a siê nie zajmowaæ, gdy¿ „propozycja nie mia³a nawet pó³oficjalnego charakteru” (K. Leski, Kto premierem? Wa¿¹ siê losy Kiszczaka. Wa³êsa – przeciw, „Gazeta
Wyborcza” z 2 sierpnia 1989). Prób¹ za³agodzenia powsta³ej niezrêcznoœci by³o oœwiadczenie Jana Lityñskiego, który obarczy³ win¹ dziennikarza za niew³aœciwy przekaz z obrad
OKP, stwierdzaj¹c: „problem stworzenia nowej parlamentarnej wiêkszoœci pos³owie
OKP traktuj¹ jak najpowa¿niej. OKP zdecydowa³ natomiast, ¿e do dyskusji na ten temat
powróci w póŸniejszym terminie” (J. Lityñski, Koalicja OKP i ZSL?, „Gazeta Wyborcza”
z 3 sierpnia 1989).
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 2 sierpnia 1989 r., ³am 219;
E. Milewicz, Cienie gabinetu, „Gazeta Wyborcza” z 3 sierpnia 1989.
Kiszczak spotka³ siê tak¿e z A. Wielowieyskim i W. Trzeciakowskim, którzy – jak s¹dziæ
mo¿na – równie¿ negatywnie odnieœli siê do udzia³u „solidarnoœciowej” opozycji w rz¹dzie, a tak¿e z Aleksandrem Gieysztorem, prezesem PAN (J. Modlinger, Po rozmowach
z gen. Kiszczakiem, „Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1989). Odmownie zareagowa³ W. Si³a-Nowicki (Oœwiadczenie, „Gazeta Wyborcza” z 19–20 sierpnia 1989), ale te¿ M. Wilczek,
dotychczasowy minister przemys³u. „Gazeta Wyborcza” z 9 sierpnia 1989.

Przełom nastąpił za sprawą Lecha Wałęsy, który ogłaszając 7 sierpnia 1989 r. oświadczenie w sprawie formowania nowego rządu, zaskoczył swą inicjatywą niemal wszystkich
aktorów sceny politycznej. Punktem wyjścia stała się ocena minionego 45-lecia, w którym
„jedna partia” zdominowała władzę, co w warunkach „monopolu systemu społeczno-gospodarczego” miało być przyczyną „głębokiego” kryzysu ekonomicznego, politycznego
oraz moralnego. W rezultacie – jak konstatował – „pozostają” niezaspokojone „podstawowe” potrzeby narodu w sferze materialnej, a także – „mimo poprawy” – jego „prawo
do podmiotowości”. Wałęsa stwierdził – posiłkując się sformułowaniami, które nie odpowiadały właściwościom procedury desygnowania premiera – że „o s t a t n i e d e c yz j e p o d j ę t e p r z e z w ł a d z e (wyróżnienie – KBJ)” w sprawie desygnowania
nowego premiera, dowodzą „w sposób oczywisty, że dotychczasowy monopol ma być zachowany”.
Celem ukazania dramatyczności sytuacji Wałęsa skonstatował, że w jej efekcie postępuje „kryzys zaufania”, zaś społeczeństwo utwierdza się w swych obawach, „że nic
w istocie się nie zmieniło, że brak nadziei na przyszłość”. Wałęsa, podtrzymując wątpliwości opozycji, odmawiał zdolności sprostania owej sytuacji człowiekowi, który wywodził
się z dotychczasowego układu, ogłaszając: „raz jeszcze stanowczo opowiadam się przeciwko formowaniu przez generała Czesława Kiszczaka nowego rządu”. Za jedyne rozwiązanie polityczne „w obecnej sytuacji” uznał on powołanie Rady Ministrów „w oparciu
o koalicję „Solidarności”, ZSL i SD, o co będę zabiegał”50.
Po pierwsze, oświadczenie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” utwierdzało w przekonaniu gdzie umiejscowione jest nowe centrum dyspozycji politycznej. Związek zdolny
jest, mimo, iż przyczyny, dla których się wcześniej powstrzymywał od przejęcia władzy
nie zanikły, stworzyć rząd dysponujący wystarczającym poparciem w parlamencie, bez
względu na sprzeciw PZPR. Partia została potraktowana jako czynnik nie dość ważący
na bieg zdarzeń, nie gwarantujący rozwiązania permanentnego kryzysu, a także nie dysponujący atrakcyjnymi atutami, by być konkurencyjnym partnerem w grze politycznej.
Wałęsa zakreślił linię demarkacyjną oddzielającą miniony „skompromitowany” porządek
oraz teraźniejszość z jego pozostałościami od przyszłości. Ta zaś rysowała się niepewnie,
o ile nie zostaną wyeliminowane obciążenia przeszłości. Zwracając się z koalicyjną ofertą,
pozwalał jej adresatom nabrać przekonania, że ich dotychczasowa „kolaboracja” zostanie
zapomniana i staną się istotnymi podmiotami nowego układu politycznego. Tym samym
pod egidą „Solidarności” została podjęta inicjatywa, która urzeczywistniała ważne cele
socjotechnicznie. Paraliżowała PZPR, ukazując nieskuteczność jej wysiłków oraz utratę
wiodącej pozycji, zmuszała ją do defensywy.
Oferta Wałęsy trafiała na podatny grunt oczekiwań dotychczasowych sojuszników
„siły przewodniej”, pragnących odciąć się od „nie swojej” przeszłości i poszukujących
ujścia dla swych ambicji, które – jak sugerowali – były dotąd tłumione. Wysyłane przez
nich sygnały, odzwierciedlające chęć odwrócenia sojuszniczych wektorów, zostały dostrzeżone, więcej pojawiła się oferta, zawierająca sugestię wspólnego zablokowania wysiłków ich wieloletniego partnera i stworzenia nowego układu politycznego. Odpowiedź

50

„Trybuna Ludu” z 8 sierpnia 1989.
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ZSL i SD była zachęcająca, sugerowała przychylne rozważenie oferty, jakkolwiek jednocześnie odzwierciedlała zaskoczenie co do formy jej zgłoszenia. Odniósł się do tego Wałęsa stwierdzając, że jego stanowisko „w sprawie przyszłego rządu znane było już od
wielu dni tym wszystkim, którzy chcieli je poznać”51. Kwestia ta nie miała większego
znaczenia, zważywszy fakt zgłoszenia przez te partie gotowości podjęcia negocjacji52.
Rozpoczął je 10 sierpnia – w imieniu Lecha Wałęsy – Jarosław Kaczyński53.
Konsternację, pomieszaną z poczuciem narastającej bezsilności oraz irytację odzwierciedlało stanowisko Biura Politycznego KC PZPR z 8 sierpnia. Uznało ono, że oświadczenie Wałęsy „komplikuje” szybkie sformowanie „tak potrzebnego krajowi, sprawnego,
skutecznego i kompetentnego gabinetu”. Dopatrując się w nim „kolejnego” utrudnienia
misji Kiszczaka, sugerowano niestałość oraz niewiarygodność opozycji, która „wcześniej
odrzuciła koncepcję wielkiej koalicji, zdecydowanie odmawiając udziału swoich przedstawicieli”. Kierownictwo partii zachowało powściągliwość wobec dotychczasowych sojuszników. Nie chcąc zapewne zamykać drogi do odrodzenia współpracy, nie odniosło się
do kwestii motywów ich decyzji. W nowej inicjatywie dopatrzyło się źródeł dążeń do
„rozbicia koalicji PZPR, ZSL i SD lub co najmniej znacznego utrudnienia ich politycznej
współpracy”. Widząc w niej niebezpieczeństwo „otwarcia kryzysu rządowego”, nie służącego „stabilizowaniu sytuacji w kraju”, kierownictwo partii interpretowało ją ponadto
jako przejaw dążenia do „przekreślenia dorobku „okrągłego stołu” i postawienia pod
znakiem zapytania trwałości osiągniętych porozumień”. W stwierdzeniu tym zawierała się
zawoalowana groźba, ufundowana na obawach przeżywanych przez opozycję, że podważenie przyjętych u progu wiosny ustaleń (lub ich części) może przynieść niekorzystne
dla niej skutki.
W stanowisku Biura Politycznego dopatrzyć się można także braku gotowości do
rezygnacji z roli depozytariusza ważnych wartości ideowo-politycznych. Organizacjom
partyjnym zalecano tedy, by w ich działalności dominowała zasada „porozumienia i walki”, której pierwsza część miała dotyczyć wszystkich sił, które kierują się „dobrem narodu
i państwa”, przy równoczesnym poszanowaniu „różnorodności ich poglądów”. Natomiast druga miała odnosić się do wszelkich działań wymierzonych „przeciw socjalizmo-
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Rzecznik SD wyra¿a³ ¿al, ¿e „propozycja nie zosta³a przedstawiona wczeœniej”, zaœ
przedstawiciel ZSL zwraca³ uwagê, ¿e „oferta dotar³a do naszej partii za poœrednictwem
PAP”. Pierwsze reakcje, „Gazeta Wyborcza” z 9 sierpnia 1989.
9 sierpnia w trakcie posiedzenia Klubu ZSL wyra¿ano w¹tpliwoœci co do losu misji Kiszczaka, przewiduj¹c tak¿e jego rych³y upadek, zaœ Prezydium NK ZSL zadeklarowa³o
gotowoœæ podjêcia rozmów. Natomiast w³adze stronnictwa i klubu SD pozytywn¹ odpowiedŸ na ofertê uzasadnia³y „dobrem narodu”, zg³aszaj¹c gotowoœæ udzia³u „w ka¿dym
rz¹dzie zaufania narodowego”, daj¹cego „realne nadzieje na prze³amanie dotychczasowego impasu i poprawê sytuacji gospodarczej” Klub Poselski odmawia poparcia. „Gazeta Wyborcza” z 10 maja 1989. Por. Prezydium NK ZSL. O urynkowieniu, rz¹dzie i partii ch³opskiej;
Prezydium CK SD. Powaga sytuacji wymaga jak najszybszego powo³ania rz¹du, „Trybuna Ludu”
z 10 sierpnia 1989.
Rozmowy z Tadeuszem Rymszewiczem (SD) a nastêpnie z Bogdanem Królewskim (ZSL).
Rozmowy z SD i ZSL, „Gazeta Wyborcza” z 11–14 sierpnia 1989.

wi i prawnemu porządkowi PRL”54, których podstawowym kanonem pozostawała wszak
zapisana w Konstytucji PRL „przewodnia rola PZPR (art. 3 p.1).
Sprzeciw wobec tworzenia rządu przez Kiszczaka, będącego formą „reprodukcji
starego układu”, odzwierciedlał nastroje panujące w opozycji. Wszelako inicjatywa Wałęsy zaskoczyła jej przedstawicieli w parlamencie, nie kryjących dezaprobaty dla sposobu pobierania decyzji. Rozgoryczeni członkowie OKP, zebrani 9 sierpnia, przypominali
demonstrowaną dotąd niechęć do udziału w rządzie, wyrażali sprzeciw wobec instrumentalizowania ich roli i całego Klubu, który – jak stwierdzano – jest „gorzej traktowany
niż klub partyjny” (R. Bugaj). To zaś rodziło pytanie „gdzie podejmowane są decyzje” (K.
Modzelewski). Stawiano pytanie co do konsekwencji w stosunku do osoby Kiszczaka, którego
kandydaturę na prezydenta Wałęsa akceptował, a nie godzi się, by został premierem.
W czyim imieniu została złożona oferta: OKP, „Solidarności”, czy własnym, albowiem
„niektórzy przywódcy pracowali w konspiracji i nie umieją ułożyć sobie pracy z parlamentem” (L. Kozioł).
Wątpliwości sprowadzały się zatem do niedostatku demokracji, jakkolwiek wskazywano też na nie przygotowanie opozycji do stworzenia rządu, ponieważ nie dysponowała
ona alternatywnym programem gospodarczym (K. Modzelewski). Jednakże analiza przebiegu sporu każe sformułować wniosek, że inicjatywa Wałęsy odzwierciedlała dążenia
„solidarnościowych” parlamentarzystów. Również członkowie władz „Solidarności” (posiedzenie Prezydium KKW „S”, 8 sierpnia), powołując się na „opinie” członków związku
wskazywali na „pilną potrzebę” powołania przez OKP „w koalicji” z ZSL i SD „rządu
cieszącego się zaufaniem społeczeństwa, który byłby w stanie dokonać pełnych reform
ustrojowych i gospodarczych”55.
Żądanie, by „Solidarność” powołała rząd, gwarantujący „lepszą” przyszłość („inną”)
zbiegały się – jak sugerowali przedstawiciele opozycji, wykorzystując argumenty, po które niejednokrotnie sięgał w przeszłości reżim – z nastrojami „ludzi pracy” dotkniętych
kryzysem. Okolicznością sprzyjającą roszczeniom opozycji stawał się stan nastrojów
społeczeństwa, którego znaczne segmenty zostały dotknięte operacją „urynkowienia”.
Poczucia pogorszenia się sytuacji materialnej nie była w stanie zrównoważyć indeksacja.
Faktem jest, iż władze związku oficjalnie odżegnywały się od organizowania strajków,
podnosząc że były one skutkiem żywiołowych inicjatyw. Jednakże analiza działań podejmowanych przez poszczególne jego ogniwa skłania do sformułowania poglądu, że owe
akcje cieszyły się aprobatą i przyzwoleniem. Z początkiem sierpnia trwały lub rozpoczęły
się akcje protestacyjne w różnych regionach i branżach56. Spektakularne były te, które miały zasięg ogólnopolski: w drogownictwie, komunikacji autobusowej, warsztatach kolejo-
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Obradowa³o Biuro Polityczne KC PZPR, „Trybuna Ludu” z 9 sierpnia 1989.
Gdzie podejmowane s¹ decyzje?, „Gazeta Wyborcza” z 10 sierpnia 1989; Zaskoczenie i w¹tpliwoœci.
Obywatelski Klub Parlamentarny o przysz³ym rz¹dzie i oœwiadczeniu Lecha Wa³êsy, „Trybuna Ludu”
z 10 sierpnia 1989.
Strajki, protesty, napiêcia, „Gazeta Wyborcza” z 2 sierpnia 1989.
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wych: żądania dotyczyły płacy i organizacji pracy. „Niektóre” tylko załogi protestowały
przeciwko wyborowi nowego premiera57.
W rzeczywistości strajki stawały się istotnym elementem przyśpieszenia „solidarnościowego” marszu do władzy, jakkolwiek były przypadki kiedy pojawiały się względy
powstrzymujące przed uczestnictwem w nich58. W miarę narastania kontrowersji wokół
misji Kiszczaka, a przede wszystkim nie bez związku z inicjatywą Wałęsy, akcje protestacyjne przybierały charakter polityczny. „Solidarność” twierdziła, że do ich podjęcia została zmuszona – by wyeliminować domniemanie, iż ponosi odpowiedzialność za kryzys
i, po wtóre – by zapanować nad „dzikimi” wystąpieniami. Prezydium KKW „S” 8 sierpnia
nakazało więc regionom – ze względu na „beznadziejną” sytuację gospodarczą i polityczną – by „rozważyły” podjęcie akcji protestacyjnych. Z owymi sugestiami korespondowało wystąpienie Władysława Frasyniuka, który stwierdził, że związek „powinien stanąć
na czele strajków i akcji protestacyjnych, aby nie były to akcje czysto rewindykacyjne, jak
to robi OPZZ, ale zawierały żądania zmian systemowych”. Również Bohdan Borusewicz
przekonywał, że „S” powinna „przekształcić strajki rewindykacyjne, które dzielą ludzi,
w protesty prowadzące do zmiany systemu politycznego”59.
Te intencje w pełni odzwierciedlały decyzje podejmowane przez regionalne władze
„S”, które polecały nadawać protestom ekonomicznych wymiar polityczny. „Coraz szerszym
warstwom społecznym grozi nędza (...) Świadectwem paraliżu faktycznie monopartyjnej
władzy i jej niezdolności do rządzenia krajem jest kontynuowanie skompromitowanej
przez dziesiątki lat karuzeli na najwyższych stanowiskach. Oburzenie społeczne narasta
grożąc niekontrolowanym wybuchem” – głosiło oświadczenie Komisji „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wzywającej do godzinnego strajku ostrzegawczego 16 sierpnia. Władze
„S” Dolnego Śląska uznały, że przewidywany na 18 sierpnia godzinny strajk wykaże, że
związek jest gotów „razem ze wszystkimi siłami, które proponuje Lech Wałęsa, wziąć na
siebie odpowiedzialność za losy kraju i przetrwanie narodu”. 11 sierpnia godzinny strajk,
urzeczywistniający podobne intencje, miał się odbyć w Gdańskiem, zaś 16 sierpnia na
Pomorzu Zachodnim. Wreszcie 9 sierpnia ponad dziewięćdziesiąt zakładów pracy Podbeskidzia opowiedziało się za rządem „według projektu Wałęsy”60.
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Po urynkowieniu. Przeciw z³ej organizacji, „Gazeta Wyborcza” z 3 sierpnia 1989. 5 sierpnia
strajkowali kolejarze dolnoœl¹scy; do akcji do³¹czyli gdañscy i bydgoscy, co grozi³o akcj¹
ogólnokrajow¹. Kolei grozi parali¿. Pierwszy taki strajk w PRL-u, „Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1989.
3 sierpnia Komisja Zak³adowa „S” w Stoczni Gdañskiej podjê³a decyzjê o nieuczestniczeniu w akcji strajkowej „przeciwko niezgodnemu z ustaleniami Okr¹g³ego Sto³u sposobowi urynkowienia gospodarki ¿ywnoœciowej”, któr¹ w³adze „S” Regionu Gdañskiego mia³y
rozwa¿aæ 7 sierpnia. Decyzjê uzasadniony tym, ¿e – stwierdza³ przew. Komisji Zak³adowej Alojzy Szablewski – „strajk podwa¿y zaufanie do nas pani Piaseckiej-Johnson, mo¿e
wrêcz zmusiæ j¹ do zaniechania ratowania Stoczni”. Stocznia Gdañska nie przy³¹czy siê, czyli
Pani Johnson nie lubi strajków, „Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1989.
O zwi¹zku, strajkach i rz¹dzie, „Gazeta Wyborcza” z 9 sierpnia 1989.
Strajki ostrzegawcze, „Gazeta Wyborcza” z 11–14 sierpnia 1989. Po desygnowaniu T. Mazowieckiego na premiera trac¹ na impecie akcje strajkowe, ulegaj¹c nastêpnie wygaszeniu.
Gasn¹ strajki, „Gazeta Wyborcza” z 29 sierpnia 1989.

Sytuację tworzyła: zdecydowana niechęć opozycji parlamentarnej wobec PZPR, wybuchowe nastroje społeczne oraz intensywne negocjacje prowadzone przez emisariusza
przewodniczącego „S” z przedstawicielami ZSL i SD. Tymczasem Kiszczak przeprowadził rozmowy sondażowe z przedstawicielami zorganizowanych sił politycznych i społecznych, bezpartyjnymi oraz z przedstawicielami – jak to ujmował – „opozycyjnych
orientacji politycznych spoza kręgu reprezentowanego w parlamencie”. Spotkał się także
z kardynałem Józefem Glempem. Nie zdołał wszakże doprowadzić do „merytorycznej”
rozmowy z Lechem Wałęsą. Jednocześnie, wskutek akcji „solidarnościowych”, które
pogłębiały trudności, przyczyniając się do wzmagania w społeczeństwie konfliktów politycznych, ulegały zawężeniu obszary porozumienia. Roli arbitra usiłował podjąć się prezydent, apelując o „przeciwdziałanie polityczno-społeczym emocjom”, próbując nakłonić
przedstawicieli „głównych sił politycznych i społecznych” do spotkania się celem „znalezienia racjonalnych rozwiązań”61. Opozycja nie była zainteresowana kooperacją z partią,
która mogłaby osłabić jej determinację w marszu do władzy.
Po upływie dziesięciu dni intensywnych rozmów – mimo braku liczących się efektów
– Kiszczak nadal wyrażał nadzieję na pomyślne zakończenie swej misji62. Jednakże jej
efekty okazały się skromne, skłaniając go – 14 sierpnia – do zaproponowania rozwiązania, którego sens mógł nasuwać domniemanie co do chęci co najmniej rozbicia zarysowującej się nowej konfiguracji politycznej, z pewnością zaś odzwierciedlało dążenie do
odzyskania inicjatywy i „uratowania” dotychczasowej koalicji PZPR, ZSL i SD. Upatrując
w propozycjach Wałęsy zamiar komplikowania i przedłużania procesu tworzenia rządu,
odkrył w nich „zasadniczą” zmianę dotychczasowego nastawienia, które charakteryzował „negatywny, a w przeszłości nawet lekceważący stosunek do współpracy z ZSL
i SD”. To zaś pozwalało jednak dostrzec szansę na utworzenie rządu „wielkiej koalicji”.
Proponował więc, by na jego czele stanął Roman Malinowski, który w wcześniej – „w świetle ówczesnego stanowiska Lecha Wałęsy (...) nie podjął się tej misji” – oraz, by w jego
składzie znaleźli się przedstawiciele „wszystkich” sił reprezentowanych w parlamencie.
Powstanie rządu na czele z przedstawicielem ZSL miało wskazywać na „priorytetowe
traktowanie rolnictwa”.

4. Lecha Wałęsy pomysł na premiera
Oświadczenie Kiszczaka zostało podchwycone przez Lecha Wałęsę i, zapewne wbrew
intencji jego autora, zinterpretowane jako „gotowość rezygnacji” z kontynuowania misji
utworzenia rządu i funkcji premiera. Określił on je „jako wynikające z poczucia odpowiedzialności za Polskę”, otwierające możliwości „rozwiązania obecnego kryzysu rządowego”.
Podtrzymał zamysł powołania przez koalicję „Solidarności”, ZSL i SD rządu „odpowiedzialności narodowej”, który „jest dziś jedyną szansą zmiany groźnego dla kraju biegu

61
62

Prezydent Wojciech Jaruzelski apeluje o przeciwdzia³anie polityczno-spo³ecznym emocjom, „Trybuna
Ludu” z 16 sierpnia 1989.
C. Kiszczak, Oferta utworzenia rz¹du porozumienia narodowego jest wci¹¿ aktualna, Wywiad dla
„Trybuny Ludu” z 12–15 sierpnia 1989.
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zdarzeń”63. Stanowisko wyrażone przez przewodniczącego „Solidarności” przyśpieszyło
bieg zdarzeń, wywołując oburzenie ze strony PZPR, zaś przychylność ZSL i SD64. Natomiast w zachowaniu się posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego można dopatrzyć się niewygasłych oporów wobec przejmowania władzy („przecież cała struktura
władzy – mówił Ryszard Bugaj – poza rządem będzie strukturą nomenklaturową”; „jaki
jest stosunek PZPR i jej kierownictwa – wyrażał wątpliwości Aleksander Małachowski –
odniosłem wrażenie, że stał się jakiś cud i PZPR wyparowała z naszego kraju”).
Niemniej ważnym czynnikiem motywującym dystans wobec inicjatywy Wałęsy był
fakt poczucia braku sprawstwa w kreowaniu warunków przybliżających opozycję do
władzy. Przybierało to formę żalu i wątpliwości co do podejmowanych przez niego inicjatyw, czy wręcz niechęci wobec nie uzgodnionych z Klubem działań („w ostatnich tygodniach działamy na ślepo, bez planu gry. To może skończyć się tragedią” – oceniał Andrzej
Celiński). Ostatecznie w trakcie posiedzenia Klubu 16 sierpnia, w obradach którego uczestniczyli przedstawiciele klubów poselskich ZSL i SD, przeważyło poparcie dla idei nowej
koalicji i utworzenia przez nią – „wedle nowej zasady politycznej” – rządu – jak stwierdzano w oświadczeniu OKP – zdolnego do „realizowania zakreślonego przy Okrągłym
Stole programu zmian gospodarczych i ustrojowych”. Klub proponował, by na czele rządu stanął Lech Wałęsa (wbrew niemu).
Odrzucano domniemanie, że „rząd odpowiedzialności narodowej”, byłby skierowany
przeciwko PZPR, stwierdzając, że w jego łonie „mogłyby być reprezentowane wszystkie
siły polityczne naszego kraju zdecydowane działać na rzecz reform politycznych i gospodarczych” oraz że nie są kwestionowane prerogatywy prezydenta do zgłaszania kandydatur na stanowiska ministrów MON i MSW. Wszelako eliminacja PZPR z kręgu
decydentów politycznych obiektywnie zawierała antypezetpeerowskie przesłanie. Cała
idea wiodła do dalszego podważenia legitymacji partii do dystrybucji władzy, poddawała
pod wątpliwość jej dotychczasową pozycję; nowy rząd miał bowiem zerwać „z nomenklaturowym monopolem rządzenia”65.
Tymczasem możliwości partii wpływania na proces kreowania władzy ulegały dalszemu uszczupleniu. Siłę rodzącego się sojuszu uwzględniał prezydent, który uznał za uzasadnione spotkać się 16 sierpnia z prymasem Polski. Dwie osoby, będące formalnym
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Nowe fakty w sprawie tworzenia rz¹du. Oœwiadczenie Czes³awa Kiszczaka, Oœwiadczenie
Lecha Wa³êsy, „Trybuna Ludu” z 16 sierpnia 1989.
M. F. Rakowski, I sekretarz KC PZPR, obwieœci³ w trakcie posiedzenia Klubu Poselskiego PZPR 16 sierpnia wejœcie „w okres jawnej walki o w³adzê”, sugeruj¹c równoczeœnie:
„grozi nam z³amanie porozumieñ zawartych przy „okr¹g³ym stole”, jednak¿e „nie pora na
to, by podnosiæ rêce do góry”. Klub PZPR nie uleg³ katastroficznej wizji i nie przyj¹³
oœwiadczenia, powo³a³ jedynie zespó³ maj¹cy je przygotowaæ. Klub Poselski ZSL „w ca³ej
rozci¹g³oœci” popar³ inicjatywê zmierzaj¹c¹ do „zawi¹zania koalicji „Solidarnoœci”, ZSL i SD”.
Natomiast wedle Klubu poselskiego SD zrealizowanie propozycji Wa³êsy „odpowiada
interesom spo³eczeñstwa i pañstwa polskiego” (Weszliœmy w okres jawnej walki o w³adzê. Kluby
precyzuj¹ stanowiska po oœwiadczeniu C. Kiszczaka i L. Wa³êsy, „Trybuna Ludu” z 17 sierpnia 1989).
OKP, ZSL, SD, „Gazeta Wyborcza” z 17 sierpnia 1989; Obywatelski Klub Parlamentarny.
Wa³êsa: Nie zak³adam, ¿e zostanê premierem, „Trybuna Ludu” z 17 sierpnia 1989.

i nieformalnym podmiotem życia politycznego, kierujące się różnymi intencjami, połączone
dążeniem do odgrywania roli arbitra i pełniące rolę emisariuszy obu zwaśnionych stron,
uznające jednak wartość „porozumienia narodowego”, zaaprobowały „wysiłki na rzecz
pomyślnego rozwiązania politycznych i społeczno-gospodarczych problemów Polski”66.
To znaczyło akceptację nowego układu politycznego67, przy równoczesnym zagwarantowaniu w nim ważnego strategicznie miejsca dla przedstawicieli formacji dotąd
dominującej.
Spotkanie, symbolizowało nie zanikającą rolę kościoła. Dobiegający końca reżim chciał
w nim widzieć ochronę, co najmniej moralną, porozumienia narodowego, zapewniającego pewien poziom bezpieczeństwa ustrojowo-politycznego i personalnego. Jednocześnie
zachowywanie dystansu wobec głównych aktorów czyniło zeń czynnik zdolny do arbitrażu, co nie znaczy, iżby pozostawał neutralny w wyborach politycznych. Jego bowiem
orientacja ideologiczna, a także doktryna bliższa była antyreżimowemu programowi „opozycji demokratycznej”. Ona wreszcie, wzmacniając swą rolę polityczną, zyskiwała status
podmiotu, a równocześnie adresata zabiegów kościoła jako grupy nacisku, troszczącej
się o urzeczywistnianie swych długofalowych interesów. Rodzi się pytanie czy spotkanie
prezydent – prymas, znamionujące wkraczanie w fazę pobierania zasadniczych decyzji
politycznych, można uznać za tak ważące, że zadecydowało o przełamaniu impasu rządowego? Wieńczyło ono proces dochodzenia do podejmowania rozstrzygnięć, stanowiło
signum temporis, zapowiadając okres uzyskiwania przez kościół wpływów, wykraczających poza jego ewangeliczną funkcję68.
17 sierpnia to dzień spotkań, rozmów i rozstrzygnięć owocujących powstaniem koalicji69. Główną jego postacią, która odegrała decydującą rolę okazał się Lech Wałęsa, który
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Spotkanie prezydenta PRL z prymasem Polski, „Trybuna Ludu” z 17 sierpnia 1989.
Do Polski dociera³y sygna³y wskazuj¹ce na aprobatê kszta³tuj¹cego siê uk³adu politycznego. 15 sierpnia z-ca rzecznika prasowego Departamentu Stanu USA w wywiadzie dla
Reutersa wskazywa³, ¿e Polska przechodz¹c „od systemu dominacji jednej partii do systemu bardziej pluralistycznego i demokratycznego (...) musi siê z tym uporaæ samodzielnie
(...) tworzenie nowego rz¹du jest spraw¹ wewnêtrzn¹ Polski”. Z kolei 16 sierpnia rzecznik
radzieckiego MSZ powo³a³ siê w trakcie konferencji prasowej na „rozs¹dne oœwiadczenie Wa³êsy, w którym zapowiada³, ¿e „Solidarnoœæ” liczy siê z faktem cz³onkostwa w Uk³adzie Warszawskim”, stwierdzaj¹c dalej: „Obserwujemy z uwag¹ rozwój sytuacji w Polsce,
nie mieszamy siê w wewnêtrzne sprawy tego kraju. Polacy musz¹ sami rozwi¹zywaæ swoje problemy. Polacy musz¹ decydowaæ sami”. „Gazeta Wyborcza” z 17 sierpnia 1989.
Fakt ten zosta³ dostrze¿ony przez Zwi¹zek Radziecki, którego ambasador w Polsce W³odzimierz Browikow z³o¿y³ (na w³asn¹ proœbê) 16 sierpnia wizytê Józefowi Glempowi, w trakcie
której ten ostatni wyrazi³ oburzenie z powodu profanacji grobów ¿o³nierzy radzieckich
w Sopocie. Dwa spotkania Prymasa, „Gazeta Wyborcza” z 17 sierpnia 1989.
W cieniu g³ównego wydarzenia dnia odbywa³o siê posiedzenie Sejmu. W trakcie jego
obrad (17 sierpnia) opozycja wysunê³a zastrze¿enia wobec projektu bud¿etu obejmuj¹cego
wydatki na najbli¿sze dwa miesi¹ce, krytykuj¹c (R. Bugaj) m.in. brak zmiany w stosunku do
projektu ustawy odrzuconej wczeœniej przez Sejm, „przyzwolenie na dowolne zwiêkszanie
wydatków bud¿etowych” oraz brak przedsiêwziêæ oszczêdnoœciowych (np. „skala dotacji
na górnictwo przekracza wszelkie wyobra¿enia”). Projekt zosta³ skierowany do komisji.
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nawiązując do „sierpniowej” rocznicy, stwierdzał, że „ciągle jesteśmy na początku drogi”,
wzywając do odrzucenia słabości i zniechęcenia70. Rezultatem jego początkowo osobnych rozmów z liderami ZSL (Roman Malinowski) i SD (Jerzy Jóźwiak), a następnie
wspólnych z nimi uzgodnień, było ogłoszenie woli sformowania „rządu koalicyjnego
odpowiedzialności narodowej zgodnie z propozycją przewodniczącego Lecha Wałęsy”,
otwartego na „pro reformatorskie” siły polityczne, zasiadające w parlamencie i pozostające konsekwentnymi rzecznikami realizacji ustaleń i filozofii „okrągłego stołu”. Formalnym zwieńczeniem owych rozmów było przyjęcie liderów nowej koalicji przez Wojciecha
Jaruzelskiego. W obecności Czesława Kiszczaka (złożył prezydentowi pismo wnioskujące o odwołanie go ze stanowiska prezesa Rady Ministrów), przychylnie odniósł się on do
zamiaru powołania „solidarnościowego” premiera71. Wałęsa kończył dzień wieczerzą
u kardynała Józefa Glempa, któremu przedstawił przebieg swych „poczynań”, mających
na cele sformowanie rządu72.
Rola Wałęsy nie ograniczyła się do stworzenia koalicji na czele z „Solidarnością”. „To
co przez wiele dni wydawało się niezrozumiałym meandrem politycznym Wałęsy, okazało
się doskonale przeprowadzonym manewrem politycznym” – pisano nie bez euforii w artykule zatytułowanym „Nasz premier!”, obok którego została zamieszczona fotografia
Tadeusza Mazowieckiego73. Wysunięcie jego kandydatury na premiera przez Wałęsę od-
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Natomiast moralno-polityczn¹ wymowê, niew¹tpliwie wa¿¹c¹ na obrazie dotychczasowej w³adzy, mia³y dalsze decyzje parlamentu. Sejm (299 g³osów za, 1 – przeciw, 24 –
wstrzymuj¹ce) zaakceptowa³ sk³ad Komisji Nadzwyczajnej ds. Zbadania Dzia³alnoœci MSW,
Przewodnicz¹cym komisji zosta³ Jan Maria Rokita (OKP), wiceprzew. – Stanis³aw Gabrielski (PZPR) i Marian Kêdzierski (ZSL). W Sejmie, „Gazeta Wyborcza” z 18–20 sierpnia
1989.
Wreszcie niemniej nieprzychylne ancien régime’owi motywy moralno-polityczne leg³y
u podstaw uchwaleniu rezolucji (335 pos³ów za, 1 przeciwny i 8 wstrzymuj¹ce siê g³osy),
której projekt zg³osi³ w imieniu OKP Adam Michnik, potêpiaj¹cej interwencjê wojsk
Uk³adu Warszawskiego (w tym wojska polskiego) w Czechos³owacji w 1968 r. „Interwencja ta by³a naruszeniem niezbywalnego prawa ka¿dego narodu do samostanowienia
i naturalnego d¹¿enia do demokracji – stwierdzano w rezolucji nie kryj¹cej aktualnych
odniesieñ – odby³o siê to bez przyzwolenia polskiego spo³eczeñstwa. Sejm uwa¿a za
s³uszne wyra¿enie ¿alu i ubolewania, a równoczeœnie potêpia zbrojn¹ interwencjê w 1968
r., która cofnê³a proces demokratyzacji w Czechos³owacji (...) ¯yczymy si³om demokratycznej odnowy w Czechos³owacji sukcesów (...) w ramach w pe³ni demokratycznego
pañstwa”. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 17 sierpnia 1989 r.,
³am 135–136. Uchwa³a Sejmu z 17 sierpnia. Potêpienie zbrojnej interwencji, „Gazeta Wyborcza”
z 18–20 sierpnia 1989.
L. Wa³êsa, Oby te dni sierpniowe doda³y nam wiary, nadziei i si³, „Gazeta Wyborcza” z 17 sierpnia 1989.
„Solidarnoœæ”, ZSL i SD tworz¹ koalicjê. Prezydent Jaruzelski przyj¹³ przywódców
PZPR, ZSL, SD i „Solidarnoœci”. „Trybuna Ludu” z 18 sierpnia 1989; Koalicji dzieñ pierwszy, „Gazeta Wyborcza” z 18–20 sierpnia 1989. Jaruzelski przyj¹³ te¿ 17 sierpnia z M. F. Rakowskiego.
Prymas Polski przyj¹³ Lecha Wa³êsê, „Trybuna Ludu” z 18 sierpnia 1989.
E. Skalski, Nasz premier!, „Gazeta Wyborcza” z 18–20 sierpnia 1989.

było się ku zaskoczeniu („całkowitemu”) samego zainteresowanego, Krajowej Komisji
Wykonawczej „S”, NSZZ „S” Rolników Indywidualnych oraz posłów z OKP74.
W istocie przewodniczący „S” realizował własny scenariusz. Odpowiadając w trakcie
posiedzenia KKW „S” 19 sierpnia na zarzuty o nie uzgadnianie decyzji o koalicji i premierze z KKW i OKP, stwierdził: „Sam pojedynczo rozegrałem tę partie i sam dla was załatwiłem premiera (...) I tak, jak wy weszliście na moim i jego (Mazowieckiego – uwaga
KBJ) grzbiecie do Parlamentu, żebyście z kolei jemu pomogli wejść na najwyższy stopień
władzy. Tego oczekuję i żądam (...) Dokonałem wyboru za was, za to, że wy nie potrafiliście. Nie miejcie do mnie pretensji, że mnie w pojedynkę udało się to, co nie udało się wam
dwustu sześćdziesięciu. Rzeczywiście sam zagrałem tę partię, widząc, że wy nie jesteście
w stanie”75.
Kandydat na premiera wkraczał jako człowiek Wałęsy, uzyskując „zaufanie i poparcie”
KKW „S”, oczekującej „że spotka się z poparciem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego”76. Tryb wysunięcia kandydata na premiera rodzi szereg pytań, na które doprawdy
niełatwo udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Mazowiecki nie ubiegał się o mandat poselski, sprzeciwiając się wobec procedury tworzenia list kandydatów i ich promocji, w której
decydującą rolę odgrywał przewodniczący „S”. Jego postawa, zachowanie oraz aktywność publiczna dokumentowała związek z kościołem katolickim, jakkolwiek była to więź
człowieka przejawiającego swą wiarę w sposób odległy od integryzmu (człowiek „Lasek”, a nie „Niepokalanowa”). Działacz katolicki (KIK), wieloletni redaktor miesięcznika
„Więź”, poseł na Sejm w latach 1961–1972 (koło „Znak”), przewodniczący Komisji Ekspertów MKS w sierpniu 1980 r., internowany w czasie stanu wojennego, członek Komitetu Obywatelskiego, inicjator i uczestnik „okrągłego stołu”, redaktor naczelny „Tygodnika
Solidarność”. Mazowiecki był zatem współtwórcą sukcesu „Solidarności”.
Jednakże – wskutek swych cech osobistych – nie był skłonny do publicznej ekspresji
politycznej. Realista, wszak jako opozycjonista współegzystował przez lata z reżimem
socjalistycznym. Wywoływał wrażenie człowieka mało dynamicznego i ekspansywnego,
„miękkiego”, ale też „afilmowego”. W sumie odbiegał od wzorca polityka „mas”, zwłaszcza
od „trybuna ludu” – Lecha Wałęsy. Obaj, stanowiąc wzajemne przeciwieństwo – których
poróżniła kwestia sposobu zakończenia strajku w lipcu 1988 r. – byli jednocześnie sobą
„zauroczeni”. Wydaje się tedy, iż źródeł „awansu” Mazowieckiego wypadnie szukać w jego
cechach, przychylnie traktowanych w socjotechnicznych rachubach Wałęsy, polityka dynamicznego, konsekwentnie dążącego do urzeczywistnienia wyznaczonych celów (m.in.
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T. Mazowiecki, Mówi nowy premier, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 21 sierpnia 1989.
Wa³êsa, nie „pytaj¹c o jej (NSZZ „S” RI – uwaga KBJ) zdanie zawar³ porozumienie z ZSL
(...) ze skompromitowanymi szefami stronnictwa, którzy s¹ ju¿ do wyrzucenia (...) wskrzesi³
administracjê ZSL, która popiera³a PZPR – uczestniczy³a w nim. Uwiarygodni³ stare,
zmursza³e struktury, które powinny odejœæ” – stwierdza³, wyra¿aj¹c sprzeciw wobec trybu tworzenia koalicji, J. Œlisz, przewodnicz¹cy NSZZ „S” RI. Rolników nie pytano o zdanie,
Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 21 sierpnia 1989.
Wa³êsa, „...bêdziemy mieli inny kraj”, „Gazeta Wyborcza” z 21 sierpnia 1989.
Pe³ne poparcie. (Oœwiadczenie) KKW NSZZ „S”, Gdañsk 19 sierpnia 1989, „Gazeta Wyborcza”
z 21 sierpnia 1989.
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prezydentura), nastawionego na sukces (ryzyko pierwszego rządu „solidarnościowego”),
instrumentalnie traktującego procedury demokratyczne oraz otoczenie77.
Klimat towarzyszący pierwszym kontaktom i rozmowom podjętym przez Mazowieckiego 18 sierpnia był dlań przychylny. On sam czynił wiele, by nie wywoływać zadrażnień. Od posłów OKP i działaczy „S” oczekiwał pomocy w decyzjach „programowych
i personalnych”. Złożył wizytę prezydentowi, prymasowi Polski, który „zapewnił o modlitwie”. Spotkał się z I sekretarzem KC PZPR (M. F. Rakowski) oraz przewodniczącym
OKP (B. Geremek), przewodniczącym NSZZ „S” RI (J. Ślisz), prezesem NK ZSL (R.
Malinowski), przewodniczącym CK SD (J. Jóźwiak).
19 sierpnia prezydent zaproponował mu objęcie urzędu prezesa Rady Ministrów. Nowo
desygnowany premier już na wstępie podjął próbę określenia swego credo, dotykając
dwóch najistotniejszych sfer – gospodarczej i politycznej. Nie krył dążenia do przejawiania samodzielności, sygnalizując możliwość pojawienia się konfliktu w relacji rząd – związki
zawodowe. W kwestiach gospodarczych opowiedział się za „efektywnością”, nie wykluczając – w przypadku konieczności ochrony „słabszych” – kolizji z dążeniami związku. „To
się będzie ucierać. A gdy konieczny będzie wybór między efektywnością a interesami,
których broni Związek – trzeba będzie się odwołać do opinii publicznej” – stwierdził,
pozwalając mniemać, że zachowa dystans wobec roszczeń „Solidarności” i jej władz.
Równocześnie był świadom wyjątkowości chwili, którą zdefiniował jako przejście do
„sytuacji, gdy nie jedna, lecz różne siły polityczne mogą formować rząd. To jest przejście
do normalności: raz się jest w rządzie, raz się jest w opozycji”. Jednakże opowiedział się
za rządem „szerokiej koalicji”78, otwartej na wszystkie „proreformatorskie” siły w parlamencie79.
Mazowiecki premierem – ten fakt odzwierciedlający już konkretną fazę poprzedzającą
moment powołania rządu z „solidarnościowym” politykiem na czele wywołał negatywną
reakcję części środowiska PZPR80. Wyrażała ona – mimo deklarowanej akceptacji demo77
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Analiza drogi politycznej Wa³êsy oraz dzia³añ podejmowanych przezeñ przed i w 1989 r.
pozwala uznaæ trafnoœæ opinii o przes³ankach jego decyzji. Jego wspó³pracownicy wskazywali przede wszystkim na fakt, ¿e Mazowiecki, postrzegany jako cz³owiek bliski
koœcio³owi, „s³aby” i „zmarginalizowany” (poza parlamentem), bêdzie „uleg³y” wobec
presji lidera „S”, zneutralizuje wp³ywy „familii” (OKP), wyraŸnie „wybijaj¹cej” siê na
samodzielnoœæ, niechêtnej „dworowi” (Wa³êsa), zapewni nap³yw do rz¹du, a wiêc wzmacnianie „koalicji solidarnoœciowej” (Gdañsk) w Warszawie. Por. wypowiedzi K. Pusza,
K. Wyszkowskiego, A. Rybickiego, L. Kaczyñskiego oraz A. Halla przywo³ane przez
J. Kurskiego, Wódz, Warszawa 1991, s. 81–89.
T. Mazowiecki, Mówi nowy premier, „Gazeta Wyborcza” z 21 sierpnia 1989.
Tadeusz Mazowiecki w DTV, „Trybuna Ludu” z 21 sierpnia 1989.
„Z przykroœci¹ stwierdzamy, ¿e opozycja polityczna nie tylko odrzuci³a tê propozycjê
(wielkiej koalicji rz¹dowej – uwaga KBJ), ale posunê³a siê nawet do próby z³amania
ustaleñ „okr¹g³ego sto³u” i przejêcia w³adzy. Takie postêpowanie wywo³uje oburzenie
cz³onków partii i jej sympatyków. Wyra¿amy sprzeciw wobec konfrontacyjnych dzia³añ
liderów opozycji i grup ich wspieraj¹cych” – stwierdzili 17 sierpnia sekretarze komitetów zak³adowych i fabrycznych z 208 najwiêkszych zak³adów na naradzie z udzia³em
I sekretarza KC PZPR. Rezolucja, „Trybuna Ludu” z 18 sierpnia 1989.

kracji parlamentarnej – przywiązanie do zanikających reguł stabilizujących system polityczny, a także obawę, że partia, przywołująca rewolucyjną legitymację do rządzenia,
zostanie zmarginalizowana. Obawy te znalazły odzwierciedlenie w „Stanowisku Komitetu Centralnego PZPR w sprawie powołania nowego rządu i aktualnej sytuacji politycznej” ogłoszonym na zakończenie XIV posiedzenia, 19 sierpnia 1989 r. Zawierało ono
mieszaninę katastroficznej diagnozy z groźbami oraz postulatami politycznego „partnerstwa”, nad czym unosił się „duch” niezbywalnej misji. Na wstępie uznano, że uległa
„zachwianiu” polityczna konstrukcja ewolucyjnych przemian systemowych wynegocjowanych przy „okrągłym stole”. Źródłem miały być „koniunkturalne sojusze”, które nie
są w stanie zastąpić „rządu wielkiej koalicji”, zdolnego do wyprowadzenia Polski z kryzysu. Kierownictwa klubów ZSL i SD godząc się „na koalicję bez PZPR złamały umowę
dotyczącą układu sił politycznych w strukturze Sejmu”, która była sojuszem nie mającym „charakteru koniunkturalnego” i nie mogącym być „przedmiotem gry politycznej”.
Obciążono inicjatorów „rozbicia” dotychczasowej koalicji „historyczną” odpowiedzialnością za „zaprzepaszczenie szansy maksymalnie bezkonfliktowego przejścia kraju do epoki nowego ładu ekonomicznego i politycznego”. Przestrzegano – „wchodzenie na drogę
konfrontacji z PZPR nie może służyć interesom kraju”.
Jednocześnie przekonywano, że pozycja polityczna niedawnych sojuszników to efekt
zabiegów PZPR, która od początku lat 80. była „promotorem wzrostu znaczenia ZSL
i SD w procesie sprawowania władzy państwowej, a także rzecznikiem ich silnej reprezentacji w obecnym parlamencie”. W konkluzji, uznano, że wobec przejawianej nielojalności, partia „liczy na dalszą koalicyjną współpracę z członkami ZSL i SD wiernymi
ideałom „okrągłego stołu” i przyjętych umów”. Sugestia współpracy z członkami tych
partii poza organami statutowymi oznaczała wezwanie do uformowania frondy, lekceważącej reguły określające zasady ich życia wewnątrzorganizacyjnego.
Komitet Centralny PZPR uznał ponadto za uzasadnione wyjście z ofertą współpracy
i współdziałania z głównym przeciwnikiem – „Solidarnością”. Doceniając jej gotowość
do wzięcia „współodpowiedzialności za rzeczywiste, a nie pozorowane rozwiązywanie
polskich problemów”, dopatrzył się w tym szansę na uzyskanie „przyzwolenia dla ponoszenia koniecznych kosztów reform”. Nieodzowność współpracy uzasadnił względami
równowagi politycznej, a także rachunkiem ewentualnych strat i zysków. Żadna z sił politycznych nie jest w stanie – stwierdzał KC PZPR – „samodzielnie, a tym bardziej jedna
wbrew drugiej” wyrwać „kraju z zapaści”. Z tej konstatacji wywodzono argument przemawiający za „partnerskim” współdziałaniem, uwolnionym „od wzajemnych uprzedzeń”.
Oferta partnerstwa służyła wysunięciu żądania, by w nowym rządzie reprezentacja partii
znalazła należne miejsce, tj. odpowiadające „jej potencjałowi politycznemu i państwowemu. W innym przypadku nie będziemy w stanie przyjąć na siebie współodpowiedzialności za rozwój wydarzeń”. Domagano się zapewnienia partii wpływu na „platformę
programową” oraz „strukturę polityczną” rządu, uzależniając od tego udzielenie mu poparcia, deklarując „gotowość poszukiwania nowych rozwiązań, niezbędnych porozumień
kadrowych i programowych”. W tym kontekście za zrozumiałe wypadnie uznać domaganie się („zwracamy się” – tym zwrotem KC zamykał „Stanowisko”) od prezydenta, by
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ten „wziął stanowisko KC pod uwagę w działaniach mających na celu sformowanie nowego
rządu”81.
Kolejnym adresatem „Stanowiska...” byli członkowie partii, „wszyscy” ludzie lewicy,
do których zwracano się o poparcie „ewolucyjnych przemian i reguł ich urzeczywistniania”. Tym samym sygnalizowano fakt występującej w szeregach partii różnicy w podejściu do natury oraz perspektywy przemian politycznych. Władze partii ukazywały
zagrożenia, wzywając „wszystkich” członków partii oraz obywateli „do pełnej mobilizacji sił w celu przeciwdziałania próbom wykorzystania obecnej sytuacji do destabilizacji
państwa, podważania podstawowych zasad ustrojowych Polski i jej roli we wspólnocie
państw socjalistycznych”. Partia wzywała do przeciwstawienia się „próbom pomniejszania
dotychczasowego dorobku ludzi pracy, a także nieuzasadnionym atakom na kadry administracji gospodarczej i państwowej, w tym zwłaszcza MON i MSW”82.
„Stanowisko...” zmierzało – niezależnie od chęci podtrzymania osobliwej roli PZPR
w systemie politycznym – do wyeliminowania niebezpieczeństwa pozbawienia jej wpływu na bieg zdarzeń, po wtóre – do zajęcia korzystnej pozycji przetargowej w rozmowach
na temat składu rządu. Jego skutki dla image ugrupowania politycznego, które doprawdy
sięgnęło po mało przekonujące argumenty, jawiły się jako niejednoznaczne. Tym bardziej,
że autorytatywność żądań wydawała się przesadna i przedwczesna. Przede wszystkim
jednak adwersarze wykorzystali je do ukazania w niekorzystnym świetle partię, jej roszczenia oraz do potępienia sposobów ich forsowania.
„Wiarygodność” działań politycznych nie uzyskuje się „polityką gróźb i szantażu (...)
nie zapewni zaufania, tak koniecznego dziś dla rządzenia tym, którzy go nie posiadają” –
głosił Lech Wałęsa w specjalnym oświadczeniu 21 sierpnia, apelując, by partia porzuciła
„swą taktykę (...) i budowała program głębokich reform, zarówno gospodarczych, jak
i politycznych, które społeczeństwo bez wątpienia doceni”83. „Stanowisko...” dostarczyło okazji dotychczasowym koalicjantom, do zrzucania z siebie odpowiedzialności za deformacje przeszłości. Odrzucając zarzuty o „koniunkturalność i rozbijanie” dotychczasowej
koalicji, władze ZSL stwierdzały 21 sierpnia, że – „wręcz przeciwnie” – stworzyło ono
warunki dla „powołania rządu odpowiedzialności narodowej, szerokiej koalicji wszystkich sił pro reformatorskich”, wskazując na „instrumentalne traktowanie” stronnictwa
przez PZPR oraz „chęć dalszego pozbawienia go samodzielności politycznej i organizacyjnej”84.
81
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21 sierpnia kierownictwo KC PZPR przedstawi³o prezydentowi wnioski wynikaj¹ce
ze stanowiska XIV Plenum. Spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Mieczys³awem Rakowskim
i cz³onkami kierownictwa PZPR, „¯ycie Warszawy” z 22 sierpnia 1989.
Stanowisko Komitetu Centralnego PZPR w sprawie powo³ania nowego rz¹du i aktualnej sytuacji
politycznej (19 sierpnia 1989), „Trybuna Ludu” z 21 sierpnia 1989.
Oœwiadczenie przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ” Lecha Wa³êsy, „Trybuna Ludu” z 22 sierpnia 1989.
Posiedzenie Prezydium NK ZSL, „Trybuna Ludu” z 22 sierpnia 1989. „Nie zniweczyliœmy
wiêc ¿adnej koalicji (poza krótkimi okresami przejœciowymi by³a fasad¹), poniewa¿ –
pomimo wielu wysi³ków, dobrej woli i zaanga¿owania ze strony ZSL – autentycznej
koalicji nie uda³o siê zbudowaæ” – stwierdzali pos³owie z Klubu ZSL, 23 sierpnia. „Rzeczpospolita” z 24 sierpnia 1989.

W tej tonacji mieściła się także reakcja kierownictwa SD (22 sierpnia), które stwierdzało, że „o losach dotychczasowej koalicji decydował przede wszystkim długotrwały
brak troski PZPR o rzeczywiście partnerskie związki z partiami koalicyjnymi”. Jednocześnie
wskazywano, że właśnie ton „Stanowiska...” KC PZPR potwierdza utrzymywanie się
„tego starego stylu myślenia i działania”. „Szczególnie krytycznie” oceniono „bezprecedensową” próbę zwracania się do członków SD, „jak również ZSL”, poza „demokratycznie wybranymi władzami. Jest to skrajny przykład instrumentalnego traktowania SD”85.

5. Premier „niemalowany”
W rzeczywistości efektywność pezetpeerowskiego wystąpienia – biorąc pod uwagę założone cele – była skromna, przeciwnie obnażyło ono istotę zamierzeń partii, nie ułatwiając
jej wysiłków. Niezależnie wszakże od wrażenia, jakie wystąpienie to wywołało, wpływy
partii na różnorodne segmenty systemu politycznego i gospodarczego Polski nie mogły być
lekceważone. Rozumiał to Tadeusz Mazowiecki, prowadząc rozmowy z przedstawicielami
ugrupowań politycznych (w tym PAX, UCh-S i PZKS). Od początku wykazywał takt i niezależność, a także umiejętności eliminowania zadrażnień86, stępiając wątpliwości PZPR.
„Rysujące się możliwości utworzenia rządu – stwierdzało Biuro Polityczne KC PZPR, 22 sierpnia – w którym zaprezentowane będą wszystkie liczące się siły polityczne jest zgodna
z wielokrotnie formułowanymi ofertami PZPR (...) Polsce potrzebny jest sprawny rząd
cieszący się zaufaniem społeczeństwa. Taki właśnie rząd najlepiej służyć będzie narodowym interesom. PZPR jest żywotnie zainteresowana powodzeniem jego działań, g o t owa przyjąć współodpowiedzialność wyznaczoną granicami
m o ż l i w o ś c i, k t ó r e j e j b ę d ą s t w o r z o n e” (wyróżnienie – KBJ)87.
Prowadząc negocjacje, premier starał się godzić różne oczekiwania, usiłując nie ulegać
presji wywieranej przez ZSL, SD, które dążąc do „odcięcia się” od niedawnego hegemona,
nie ukrywały zamiaru jego politycznego pognębienia, przede wszystkim jednak zabiegały
o otrzymanie jak największej ilości tek (łącznie z wicepremierami) w rządzie88. Z równą
stanowczością odpowiadał na zabiegi podejmowane przez środowisko „solidarnościowe”, których celem było usunięcie PZPR w cień lub „zebranie całej puli”. Czyniąc ukłon
wobec „odwagi i wyobraźni politycznej” Lecha Wałęsy i decyzji ZSL i SD, które odegra-
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Stanowisko cz³onków Prezydium CK SD, „Trybuna Ludu” z 23 sierpnia 1989.
22 sierpnia Mazowiecki spotka³ siê z poprzednim premierem Kiszczakiem, sekretarzem KC PZPR Leszkiem Millerem oraz przewodnicz¹cymi klubów poselskich OKP,
SD, ZSL i PZPR
Obradowa³o Biuro Polityczne KC PZPR, „Trybuna Ludu” z 23 sierpnia 1989. Jak poinformowa³ Jan Bisztyga, rzecznik KC PZPR, 22 sierpnia odby³a siê rozmowa telefoniczna
Mieczys³awa Rakowskiego z Michai³em Gorbaczowem, sekretarzem generalnym KPZR,
który mia³ wyraziæ przekonanie, ¿e rozwi¹zanie polskich problemów nie bêdzie mo¿liwe bez udzia³u PZPR. PZPR. Biuro Polityczne, „Gazeta Wyborcza” z 23 VIII 1989.
Czy starczy foteli?, „Gazeta Wyborcza” z 22 sierpnia 1989; ZSL. Minimum cztery resorty, „Gazeta Wyborcza” z 23 sierpnia 1989; „Nie chcemy resztek z pañskiego sto³u”, „Gazeta Wyborcza”
z 24 sierpnia 1989.
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ły „istotną” rolę, oświadczył posłom OKP, 23 sierpnia 1989 r., że tworząc rząd, bierze zań
odpowiedzialność. „Mogę być premierem dobrym lub złym, ale nie zgodzę się być premierem malowanym” – akcentował ambicję odegrania „autorskiej” roli. Odnosząc się do
kwestii mnożących się propozycji personalnych, oświadczył: „będę odrzucał te, które mi
nie odpowiadają”. Wprawdzie w nowym rządzie nie można uwzględnić wszystkich sił
politycznych, jednakże – jak powiadał – „trzeba stworzyć rząd wielkiej koalicji, który
byłby połączeniem tych wszystkich sił. (...) Musi być dla wszystkich zapewniony udział,
otwartość i współodpowiedzialność”.
Nowy premier dawał równocześnie świadectwo realizmu89, przeciwstawiając się zepchnięciu PZPR do „ścisłej opozycji i do ścisłej negacji”, przekonując, że byłoby to „pułapką dla nas i dla kraju”. Albowiem „nie ma na świecie opozycji, która dysponuje armią,
służbą bezpieczeństwa – i pozostaje opozycją”. Dodatkowym czynnikiem miała być przynależność Polski do Układu Warszawskiego. Koncepcja premiera polegała nie tylko na
zneutralizowaniu partii przegranej, ale zachęceniu jej do współdziałania na możliwie szerokiej płaszczyźnie. „Musimy zdawać sobie sprawę – mówił – że jest po tamtej stronie
poczucie zagrożenia i myślę, że jest mądrością polityczną nie zwiększanie tego poczucia
zagrożenia i nie wywoływanie agresji. Muszę umieć raczej ludzi przyciągać niż odpychać”90.
Nie znaczyło to zakonserwowania stanu wyjściowego, ponieważ Mazowiecki zapowiadał zmiany, które jednak „trzeba przeprowadzać stopniowo”, tym bardziej, że wszystkie
siły polityczne w Polsce stanęły wobec nowej dla nich sytuacji: „ani my nie przyzwyczailiśmy się do myśli o rządzeniu, ani PZPR nie jest gotowa do myśli, że to nie ona tworzy rząd,
ani ZSL i SD nie przyzwyczaiły się do nowej sytuacji”. Premier zaprezentował niekonwencjonalny w warunkach wychodzenia z realnego socjalizmu, jakkolwiek klasyczny dla społeczeństw rozwiniętej demokracji, sposób postrzeganie roli opozycji: „będzie tak (...) że raz
rządzi jedna partia, raz druga – na zasadzie nie wyeliminowania przeciwników, ale koegzystencji”. Wzywał opozycję pozaparlamentarną do porzucenia frontalnej negacji („jeżeli myślą kategoriami dobra kraju”). Sformułował jednocześnie ideę g r u b e j k r e s k i91, która
– wedle niego – nie eliminowałaby wprawdzie świadomości „złej” sytuacji, lecz oddziela-
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T¹ cechê dostrzegli po spotkaniu z nim, 2 wrzeœnia, M. F. Rakowski (I sekr. KC PZPR)
oraz M. Orzechowski (przew. Klubu PZPR). W sprawie formowania rz¹du. Spotkanie
Tadeusza Mazowieckiego z Mieczys³awem F. Rakowskim i Marianem Orzechowskim, „Trybuna
Ludu” z 4 wrzeœnia 1989.
Wtórowa³ mu Lech Wa³êsa, który na konferencji prasowej 11 wrzeœnia uzna³, ¿e problemem nie s¹ komuniœci, którzy wyobra¿ani s¹ „ci¹gle z no¿em w zêbach”, lecz „nonsensy,
które oni wprowadzili. Oni sami nie mog¹ w niczym przeszkodziæ, natomiast mog¹ pomóc (...) Jest wœród nich wielu reformatorów. S¹dzê zatem, ¿e ma kto nam pomagaæ”.
Problemem nie s¹ komuniœci, „Gazeta Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989.
Odpowiadaj¹c krytykom owej idei, powie po latach: „gruba kreska nie by³a b³êdem.
Sta³a siê natomiast pretekstem do walki politycznej wewn¹trz obozu solidarnoœciowego”. T. Mazowiecki, Porozmawiajmy o b³êdach, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 14–15
lutego 1998.

łaby przeszłość – „to co było” – od tego, co będzie czynić nowy rząd, pokonując trudności wychodzenia z niej92.
Mazowiecki nie dysponując formalną nominacją, kontynuował rozmowy w sprawie
tworzenia rządu równolegle z rekomendacją prezydenta, zawartą we wniosku skierowanym 21 sierpnia do marszałka Sejmu (w tym dniu wnioskował on także o odwołanie
Czesława Kiszczaka ze stanowiska prezesa RM). Kolejne dni poświęcił on na spotkania
z przedstawicielami właściwie wszystkich ugrupowań politycznych93. 20 sierpnia uczestniczył w Gdańsku we wspólnym posiedzeniu prezydiów OKP i KKW „S”; spotkał się też
z bp. Tadeuszem Gocłowskim i Lechem Wałęsą. Symbolicznego wymiaru nabierały wyrazy uznania i poparcia jakiego doznał on ze strony „najwyższych władz kościelnych w Polsce”: człowiek prawy, co „wynika także z jego przekonań religijnych i z praktykowania
swej wiary na co dzień”, prostolinijny, konsekwentny w działaniu, znakomity negocjator94. Poparcie, z którym musieli liczyć się aktorzy dramatu obrazującego tworzenie rządu, wzmacniało wobec nich jego suwerenność, jakkolwiek mogło równocześnie rodzić
pytania co do oczekiwań kościoła oraz skłonności premiera do ich spełnienia95.
24 sierpnia 1989 r. Sejm PRL powołał Tadeusza Mazowieckiego na urząd prezesa
Rady Ministrów. Uzyskał poparcie 378 posłów (4 – przeciw, 41 – wstrzymujących się)96,
wyrażone wcześniej przez przedstawicieli wszystkich klubów poselskich97. Kandydat
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Premier w OKP. Premier Tadeusz Mazowiecki: Muszê siê œpieszyæ prêdko, „Gazeta Wyborcza”
z 24 sierpnia 1989.
23 sierpnia pos³owie wspólnie odbywaj¹cy posiedzenie klubów PAX, UCh-S i PZKS
udzielili poparcia Mazowieckiemu w jego misji. Wspólne obrady klubów PAX, UCh-S
i PZKS, „Trybuna Ludu” z 24 sierpnia 1989.
Poparcia udzieli³ z-ca sekretarza Episkopatu Polski, ks. Alojzy Orszulik. Poparcie Koœcio³a, „Gazeta Wyborcza” 22 sierpnia 1989. W tym kontekœcie pierwsza decyzja personalna
nowego premiera nabiera³a szczególnego znaczenia, ka¿¹c stawiaæ pytania co do sposobów wp³ywania przez koœció³ na rz¹d oraz relacji miêdzy w³adz¹ œwieck¹ a duchow¹
grup¹ nacisku. By³o ni¹ powo³anie na stanowisko podsekretarza stanu w URM (szefa
URM) Jacka Ambroziaka, radcy prawnego Sekretariatu Episkopatu Polskiego, który
wczeœniej zas³u¿y³ siê bêd¹c jego reprezentantem w trakcie przygotowywania ustaw
„koœcielnych” (Koœció³ i pañstwo. Rozmowa z J. Ambroziakiem, radc¹ prawnym Sekretariatu Episkopatu Polski, kandydatem na pos³a, „Gazeta Wyborcza” z 17 maja 1989). Pierwsza nominacja,
„Trybuna Ludu” z 26–27 sierpnia 1989.
4 paŸdziernika 1989 Józef Glemp spotka³ siê z ministrem edukacji narodowej Henrykiem Samsonowiczem, w obecnoœci przewodnicz¹cego Prymasowskiej Rady Spo³ecznej, prof. W³adys³awa Findeisena i podsekretarza stanu w MEN dr Anny Radziwi³³;
mówiono m.in. „o zasadach okreœlaj¹cych wspó³dzia³anie koœcio³a z pañstwowym systemem oœwiaty”. „Gazeta Wyborcza” z 5 paŸdziernika 1989.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 24 sierpnia 1989 r., ³am 97.
31 sierpnia przedstawiciele 7 pozaparlamentarnych ugrupowañ politycznych (Klub Polityczny’88, Centrum Demokratyczne, Klub Myœli Politycznej „Dziekania”, KPN, SP, PPS,
„Reforma i Demokracja”,) zgodzili siê co do „historycznego znaczenia” powierzenia funkcji
premiera Mazowieckiemu, widz¹c w nim szansê „przyœpieszenia przejœcia w Polsce od
totalitaryzmu do demokracji, do przekszta³cenia Polski w pañstwo niepodleg³e i suwerenne” oraz warunkuj¹c powodzenie jego misji „od przeprowadzenia” reform politycznych
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przedstawiając uprzednio zamierzenia przyszłego rządu, zadeklarował wolę przywrócenia mechanizmów „normalnego” życia politycznego, chęć powołania rządu „wszystkich
Polaków”, który otworzy „możliwości działań zbiorowych i indywidualnych”. Deklarował, że zasady konstrukcji rządu będą „jasne dla wszystkich”, co miało wynikać ze zobowiązania „zwłaszcza wobec „Solidarności”. Nowy premier ukazał także osobliwą rolę
kościoła katolickiego, łącząc ją z udzielonym poparciem dla jego misji, prawami człowieka, patriotyzmem oraz funkcją stabilizującą w życiu publicznym. „Pomocą będzie zrozumienie ze strony Kościoła, który zawsze stawał w obronie praw człowieka, a troski narodu
odczuwał jako własne. Kościół był i jest siłą stabilizującą w Polsce” – stwierdzał Mazowiecki. Zapowiadał powrót do „gospodarki rynkowej”, uznając za konieczne „wprowadzenie rządów prawa”, stwierdzając że rząd, który utworzy „nie ponosi odpowiedzialności
za hipotekę, którą dziedziczy”, jakkolwiek ma ona wpływ na okoliczności, w których
powstaje. „Przeszłość odkreślamy grubą linią – stwierdzał, odrzucając domniemanie, że
godzi się ponosić odpowiedzialność za miniony czas. – Odpowiadać będziemy jedynie za
to, co uczyniliśmy by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania”98.
Wraz z desygnowaniem Mazowieckiego na premiera, jego rozmowy nabrały charakteru personalnego. W ich trakcie musiał on godzić różne, niejednokrotnie nadmierne oczekiwania kontrahentów, które nierzadko nawzajem się wykluczały (np. do teki ministra
sprawiedliwości zgłaszały roszczenia ZSL, SD i OKP, rolnictwa – ZSL i NSZZ „S” RI)
i to bez względu na ich proweniencje99, a także przeciwstawiać się dążeniom do narzucenia rozwiązań nie mieszczących się w jego koncepcji100. W rezultacie proces kompleto-
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i gospodarczych, tj.: nowa konstytucja, wolnoœæ tworzenia partii politycznych, przyœpieszenie wolnych wyborów do parlamentu i samorz¹du terytorialnego, likwidacja
nomenklatury, reforma rynkowa z os³on¹ socjaln¹, uw³aszczenie spo³eczeñstwa i ograniczenie roli pañstwa w gospodarce, domagaj¹c siê niezw³ocznej reformy œrodków masowej informacji (dostêp opozycji do radia i tv, warunki dla powstawania wysokonak³adowej
prasy opozycyjnej). Oœwiadczenie dzia³aczy siedmiu ugrupowañ opozycyjnych, „Rzeczpospolita”
z 4 wrzeœnia 1989.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 24 sierpnia 1989 r., ³am 83–86;
Z woli Sejmu PRL. Tadeusz Mazowiecki tworzy nowy rz¹d. Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego:
Bêdzie to rz¹d koalicji na rzecz reformy pañstwa i naprawy gospodarki, „Trybuna Ludu” z 25 sierpnia 1989.
Por. Przewodnicz¹cy Klubu SD o formowaniu gabinetu, „Trybuna Ludu” z 26–27 sierpnia 1989;
B. Geremek, Szef OKP o rz¹dzie i programie, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 30 sierpnia
1989; W sprawie formowania rz¹du. Spotkanie Tadeusza Mazowieckiego z Mieczys³awem F. Rakowskim i Marianem Orzechowskim, „Trybuna Ludu” z 4 wrzeœnia 1989; Teki dla partnerów, „Gazeta Wyborcza” z 6 wrzeœnia 1989. „Nie jest te¿ do koñca rozstrzygniêta liczba tek dla
PZPR w nowym rz¹dzie” – oœwiadczy³ Leszek Miller (sekr. KC PZPR) po spotkaniu
(wraz z M. Orzechowskim), 6 wrzeœnia, z premierem. Premiery i wznowienia, „Gazeta
Wyborcza” z 7 wrzeœnia 1989.
Tak by³o w przypadku Czes³awa Janickiego (ZSL), którego premier zaproponowa³ –
nara¿aj¹c siê na przeciwdzia³anie w³adz ZSL, optuj¹cych za K. Olesiakiem – na stanowisko wicepremiera. Wobec demonstrowanej groŸby (szanta¿u) z³amania koalicji, uzna³ on
za uzasadnione przypomnieæ Romanowi Malinowskiemu o podejmowanych staraniach,

wania ekipy ulegał komplikacjom oraz wydłużeniu101. Po drugie – wskutek tego, że prowadzone przez niego rozmowy miały charakter poufny, a ich przebieg był nieznany nawet członkom (OKP), wyrażali oni (np. 5 września) żal z powodu braku wpływu na
procedurę formowania rządu102, na którą – po trzecie – usiłował oddziaływać Lech Wałęsa103. Premier dążył usilnie do zachowania niezależności, której źródłem były nie tylko
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by ustalenia koalicyjne by³y respektowane, a interesy stronnictwa chronione, co mia³o go
naraziæ na zarzuty ze strony bli¿szej mu organizacji – „S” Rolników Indywidualnych,
a tak¿e wywo³ywaæ u „autorytatywnych osób” w¹tpliwoœci wi¹¿¹ce siê „ze spo³eczn¹ ocen¹ miejsca i roli, jakie ZSL do niedawna zajmowa³o w uk³adzie politycznym Polski”.
Premier, wykazuj¹c bezzasadnoœæ pretensji kierowanych przez Malinowskiego (w rozmowie telefonicznej), przypomina³ równoczeœnie, ¿e w obsadzie pozosta³ych stanowisk
wychodzi³ naprzeciw „postulatom i ¿yczeniom” Stronnictwa, „mimo i¿ nie zawsze przemawia³y za tym wszystkie wzglêdy”. Pos³u¿y³ siê przy tym przyk³adem stanowiska ministra sprawiedliwoœci, o które ubiega³ siê „zw³aszcza mój klub – OKP, maj¹cy wybitnych
fachowców”, a tak¿e SD, czyni¹ce „mi wyrzuty z powodu przejêcia tego resortu przez
ZSL, uwa¿aj¹c go za obszar swego zainteresowania” (List prezesa Rady Ministrów do Romana
Malinowskiego, prezesa NK ZSL, „Rzeczpospolita” z 12 wrzeœnia 1989). W kontekœcie podejmowanych wysi³ków na rzecz korzystnego uplasowania siê w nowym rz¹dzie, godzi
siê przytoczyæ opory C. Kiszczaka przed wejœciem do nowego rz¹du, wynikaj¹ce z perturbacji z kandydowaniem na prezydenta, misj¹ utworzenia rz¹du, co sk³ania³o go do „zakoñczenia” kariery i odmawiania „pierwszym” propozycjom Mazowieckiego; „potem mia³em
kilka nieprzyjemnych rozmów z prezydentem, który nazwa³ mnie dezerterem. W koñcu
przekona³ mnie Mazowiecki”. Gen. Kiszczak o sobie i swoim resorcie, „Gazeta Wyborcza” z 8–10
wrzeœnia 1989. Tak¿e M. Smogorzewski, NK ZSL zagra¿a koalicji, „Gazeta Wyborcza”
z 12 wrzeœnia 1989.
Stworzenie rz¹du wymaga czasu, „Gazeta Wyborcza” z 1–3 wrzeœnia 1989.
Rz¹d jest spraw¹ autorsk¹, „Gazeta Wyborcza” z 6 wrzeœnia 1989. W trakcie posiedzenia OKP,
5 wrzeœnia, zarzucono premierowi, ¿e formowanie gabinetu prowadzi „tak konspiracyjnie”,
mniej otwarcie, ni¿ czyni³ to C. Kiszczak (Klub wielkiego milczenia, „Trybuna Ludu” z 6 wrzeœnia 1989). Z. Romaszewski, senator, nie kry³ pretensji: „my staliœmy siê po prostu tym gorszym kawa³kiem koalicji. Z ZSL i SD trzeba siê liczyæ, trzeba im daæ to i to. Z nami nie”.
Z. Romaszewski, Klub ma swoich kandydatów, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 7 wrzeœnia
1989.
Powo³a³ on 5 wrzeœnia, wraz Przewodnicz¹cym CK SD (Jerzy JóŸwiak) i prezesem NK ZSL
(Roman Malinowski), „sekretariat koalicyjny” w sk³adzie Jaros³aw Kaczyñski (OKP),
Tadeusz Rymszewicz (SD) i Bogdan Królewski (ZSL), który „bêdzie stale wspó³pracowa³” (Teki dla partnerów, „Gazeta Wyborcza” z 6 wrzeœnia 1989). Zebrani 5 IX pos³owie OKP
wyra¿ali zaniepokojenie faktem nieuzgodnionych z Klubem dzia³añ przewodnicz¹cego
„S”, który nie posiada³ pe³nomocnictw „do podpisania w imieniu OKP porozumienia ze
stronnictwami politycznymi” (Rz¹d jest spraw¹ autorsk¹, „Gazeta Wyborcza” z 6 wrzeœnia 1989).
Wobec powo³ania koalicji miêdzy „S” a partiami politycznymi zaprotestowa³ na posiedzeniu KKW „S”, 8 wrzeœnia 1989 Zbigniew Bujak („koalicja pozaparlamentarna jest wymierzona przeciw demokracji, któr¹ tworzyæ maj¹ wybrani przez nas pos³owie i senatorowie”)
oraz Gra¿yna Staniszewska („kolejny krok w kierunku jawnego konfliktu OKP – w³adze
„S” (...) Oni (parlamentarzyœci – uwaga KBJ) siê czuj¹ zredukowani do tradycyjnej roli pos³a
PRL-u – maszynki do g³osowania (...) Jest to sprzeczne z interesem Zwi¹zku, szczególnie
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jego cechy osobiste. Ważne było poparcie kościoła katolickiego, który nie zgłaszając
konkretnych postulatów personalnych, opowiadał się za tym, by droga do nowego rządu
nie wywoływała konfliktów. W rezultacie Mazowieckiemu, sympatykowi „Solidarności”
przyszło powściągać ambicje zwycięzcy, podejmując decyzje, pozostające nierzadko w kolizji
z głoszonymi przez związek zasadami aksjologicznymi104.
7 września 1989 r. T. Mazowiecki przedstawił marszałkowi Sejmu proponowany skład
Rady Ministrów, uzupełniając w dalszych dniach listę następnymi osobami. Otwierało to
fazę przesłuchań kandydatów w komisjach sejmowych, których rezultaty (łącznie z głosowaniem) – nie zawsze dla nich korzystne (dotyczyło to trzech osób105) – nie przesądzały
jednak o ich losach na forum parlamentu. Wobec presji czasu, odstąpiono od rozpatrywania
poszczególnych kandydatów106. 11 września, pod przewodnictwem Ireneusza Sekuły, odbyło się ostatnie posiedzenie ustępującego rządu, które miało szansę stać się elementem
proponowanego przez nowego premiera zwyczaju, który winien charakteryzować zmianę ekipy rządzącej. Wziął w nim udział Tadeusz Mazowiecki, który – poinformowany
„o sprawach w toku” – wyraził podziękowanie „za lojalną współpracę”, wskazując na fakt,
że doprowadził on do „okrągłego stołu”, zaś wielu spośród obecnych odegrało tam „ważną
rolę”, stwierdzając na koniec: „za to dziękuję i to historia doceni”. Natomiast wicepremier
Ireneusz Sekuła, przewodzący posiedzeniu, skierował pod adresem nowego premiera
życzenia „powodzenia i wytrwałości”107.
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teraz, gdy rz¹d bêdzie musia³ podj¹æ radykalne reformy. Grozi nam odchodzenie ludzi
od „S” i wstêpowanie do OPZZ (...) Takich sytuacji, kiedy zwi¹zek przemieniony w ruch
polityczny sam siê ubezw³asnowolni, bêdzie coraz wiêcej” (Obrady z wielkim nieobecnym,
„Gazeta Wyborcza” z 11 wrzeœnia 1989).
Po latach przywo³a³ on zasadê g³oszon¹ przez Jana Paw³a II, której by³ pozostawa³ wierny
w 1989 r.: „nikogo nie obra¿aæ, wszystkich poci¹gn¹æ (...) Oczywiœcie, role polityka
i intelektualisty s¹ ró¿ne, ale nie znaczy to, ¿e ró¿ni¹ je jakieœ odmienne wartoœci. Wartoœci s¹ te same, ale politykom jest trudniej. Trudniej – w ciê¿kim okresie transformacji,
gdy trzeba przymierzaæ zasady do konkretnych decyzji, gdy trzeba siê liczyæ z odbiorem
tych decyzji przez ludzi, z mo¿liwoœci¹ wypaczenia sensu decyzji czy s³ów polityka.
Jednak s³owa Papie¿a to s¹ s³upy milowe. Polityk powinien siê miêdzy nimi poruszaæ
i nie traciæ ich z oczu”. T. Mazowiecki, Porozmawiajmy o b³êdach, Wywiad dla „Gazety
Wyborczej” z 14–15 lutego 1998.
Egzaminy wstêpne, „Gazeta Wyborcza” z 11 wrzeœnia 1989.
Sta³o siê tak na skutek uprzedniego uznania w trakcie posiedzenia OKP, 11 wrzeœnia, i¿
komisje „maj¹ g³os doradczy”, dostarczaj¹c jedynie „wskazówek” dla premiera, zaœ Klub
musi g³osowaæ „od razu na ca³y rz¹d”, by wyraziæ zaufanie jego szefowi. w efekcie poszukiwano uzasadnienia, „dlaczego akceptujemy kandydatów, o których komisje wyda³y negatywny s¹d”, mimo tego, ¿e „kilka tygodni temu. w innej co prawda sytuacji politycznej
mówiliœmy, ¿e g³os komisji musi byæ bezwzglêdnie wys³uchany” (B. Geremek). Uznano,
¿e „odwlekanie sprawy formowania rz¹du jest bardzo niebezpieczne”; prezydent móg³
18 wrzeœnia rozwi¹zaæ Sejm, o ile ten nie powo³a rz¹du. OKP. Nie odk³adaæ, „Gazeta
Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989. Por. K. Leski, W przeddzieñ decyzji, „Gazeta Wyborcza” z 11 wrzeœnia 1989.
Seku³a ¿yczy premierowi wytrwa³oœci, „Gazeta Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989.

6. Program rządu Tadeusza Mazowieckiego
Expose, wygłoszone 12 września 1989 r., zawierało wątki polityczne jak i zarys filozofii władzy, które Tadeusz Mazowiecki wcześniej już prezentował108. Przypomniał, że
rząd powstał w efekcie porozumienia zawartego z inicjatywy przewodniczącego „S” Lecha
Wałęsy z ZSL i SD, doznając oparcia „we wszystkich siłach reformatorskich reprezentowanych w Sejmie”. Wystąpienie odzwierciedlało wyraźniej cechy polityka, nie kryjącego
związków ze swym zapleczem ideowo-politycznym: „człowiek »Solidarności«”, symbolizującej „wołanie społeczeństwa o podmiotowość”, gotowość „solidarnego i zdecydowanego działania”, zdolność „przekraczania sporów i podziałów, poszukiwania partnerstwa,
wyrzeczenie się myślenia w kategoriach brania odwetu za przeszłość, wyrównania rachunków krzywd”. Człowieka, który w religii widział „wartość uniwersalną” w wymiarze społecznym (premier zakończył expose słowami: „Wierzę, że Bóg nam dopomoże, byśmy
uczynili wielki krok na drodze, która przed nami się otwiera”), niosącą motywację do
„godnego, uczciwego życia”, uczącą „odpowiedzialności za bliźnich, solidarności z innymi ludźmi. W kościele katolickim dostrzegł instytucję wypełniającą „doniosłą rolę w procesie odzyskiwania przez naród i obywateli należnych im praw, a także w nawiązywaniu
– w przełomowych momentach – dialogu pomiędzy władzą a społeczeństwem”.
Jednocześnie Mazowiecki przedstawił się jako neutralny najwyższy urzędnik w państwie („państwo polskie nie może być ani państwem ideologicznym, ani wyznaniowym”,
winno być państwem w którym żaden obywatel nie będzie dyskryminowany ani nagradzany za światopogląd czy przekonania polityczne”), nie preferującym jakiegokolwiek
ugrupowania politycznego, otwierającym przestrzeń dla współdziałania również z ugrupowaniami pozaparlamentarnymi, radykalnymi, wykazującymi „niezadowolenie z ustaleń
„okrągłego stołu”. Wystąpienie premiera było pozbawione wątków ideologiczno-politycznych (brak odniesienia do socjalizmu), było też wyzbyte z elementów konfrontacji.
Nie przywołanie idei „grubej kreski” oraz brak rachunku „otwarcia”, zostało wszelako
zrównoważone zamierzeniami dogłębnej przebudowy państwa oraz szerzej – niż dotąd
to czynił – zarysowanymi zadaniami wyjścia z katastrofy gospodarczej i programem
zmiany systemu gospodarczego.
W politycznym rachunku przeszłości, otwierającym drogę nowemu rządowi nie zabrakło zaakcentowania doniosłości zmiany, jakkolwiek ich źródła zostały jedynie zasygnalizowane, a zwłaszcza zasługi drugiej strony nie wydobyte: „wiele się stać musiało, wszyscy
musieliśmy wiele przemyśleć i wiele zrozumieć. Ten fakt nie mógłby się dokonać – bez
wielkich, groźnych dla narodu wstrząsów – gdyby główne siły polityczne działające w naszym kraju nie wykazały wyobraźni, dobrej woli i poczucia odpowiedzialności za Polskę.
Niezastąpiona była w tym także rola Kościoła”. O charakterze „rachunku otwarcia” przesą-
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Po 50 min. expose zosta³o przerwane z powodu zas³abniêcia premiera, który wznawiaj¹c
je oœwiadczy³: „Bardzo przepraszam Wysok¹ Izbê, to jest rezultat zbyt intensywnej pracy.
Doszed³em do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszed³em z niego. Mam nadziejê, ¿e gospodarka te¿ wyjdzie”. Po pomyœlnym dla nowego rz¹du g³osowaniu, Mazowiecki pokaza³ „zaj¹czka” („V”), który to gest podchwycili pos³owie „S” wstaj¹c, „za nimi, od
prawej do lewej powstali wszyscy”. Jest rz¹d!, „Gazeta Wyborcza” z 13 wrzeœnia 1989.
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dzał zakres przewidywanych przez Mazowieckiego przeobrażeń, których głównymi obszarami miało być państwo i gospodarka. Wyeksponował on związek zmian w obu sferach: „społeczeństwo odczułoby nieużyteczność demokratycznych instytucji, jeśli
w codziennym życiu nie nastąpiłaby wyraźna zmiana”. Przemiana miała być urzeczywistniana w opozycji do dotychczasowego porządku – „Polskę może wydźwignąć jedynie społeczeństwo wolnych obywateli i polityka rządu obdarzonego zaufaniem wyraźnej
większości Polaków” – jakkolwiek nie znaczyło to odrzucenie wszystkich elementów
ancien régime’u. Tak więc państwo – w czym nawiązywał on do doktryny liberalnej –
miało tworzyć „bezpieczne ramy indywidualnej i zbiorowej egzystencji” i określać „tylko
granice swobody jednostki i wspólnot obywateli”. W podejściu nowego premiera pozostał ślad doktryny socjalistycznej, a przede wszystkim katolickiej doktryny społecznej
(idea pomocniczości). Państwo „uznając wartość ludzkiej aktywności, nie pozostawia
jednak bez opieki słabych i społecznie bezradnych”.
W ogólnie zarysowanej przestrzeni doktrynalnej mieścił się ideał państwa zbudowanego „na fundamencie prawa”, które znaczyło tyle, że „prawo nie może być instrumentem
aparatu państwowego ani żadnej grupy politycznej nad obywatelami. Ale także oni powinni szanować obowiązujące prawo”. Urzeczywistnieniu tego ideału miało służyć m.in.
przyśpieszenie kodyfikacji prawa karnego (stosownie do wymagań Międzynarodowego
Paktu Praw Człowieka i Obywatela oraz prawa do obrony i sądu), nowelizacja prawa
o zgromadzeniach, prace nad nową, „demokratyczną” konstytucją. Zapowiadał – „w ramach
określonych konstytucją” – współdziałanie z prezydentem, upatrując w tym „szczególnie
ważny” czynnik „dla pomyślnego przeprowadzenia polskich reform”. Oczekiwał współpracy ze wszystkimi partiami i ugrupowaniami „obecnymi” w parlamencie, sugerując
przemyślenie przez nie swej roli oraz stosunku do państwa i jego instytucji, „w sytuacji gdy
staje się ono wartością ogólną i nadrzędną. Jest to dla wszystkich proces niełatwy, ale
konieczny. Dotyczy tak PZPR z jednej strony, jak tych, którzy dotąd byli w opozycji”.
Premier uznał za ważne stworzenie prawnych i materialnych warunków „uformowania” samorządu terytorialnego, (miały temu też służyć przyśpieszone wybory), z którym
wiązał nadzieje wyzwolenia „ogromnej energii obywatelskiej spętanej do niedawna poczuciem bezsilności wobec państwowej biurokracji i centralnych dyrektyw”. Mazowiecki
przedstawił pożądany kształt aparatu państwowego (służby państwowej), lojalnego wobec
rządu, który nie zamierzano poddawać „masowej” wymianie”. Jego dobór miał podlegać
„wyłącznie” zasadom „fachowości i kompetencji oraz lojalnego wykonywania poleceń
władzy państwowej – odrzucimy natomiast kierowanie się względami partykularnymi”.
Zapewnienia premiera zderzały się z występującymi już wcześniej w obrębie opozycji
zamiarami obsadzania „swoimi” ludźmi stanowisk państwowych i usuwania z nich osób
bez względu na kwalifikacje109. Przede wszystkim ujawniło się dążenie do eliminowania
109
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T. Sypniewski, Czy kandydat musi byæ „swój”? Czas partyzantów, „Gazeta Wyborcza” z 31
sierpnia 1989. Równoczeœnie jednak wystêpowa³a tendencja zawieraj¹ca aspekty „moralne” oraz „realistyczne”, wedle której „struktury nowej w³adzy nie mog¹ byæ kszta³towane
z myœl¹ o potrzebach danej si³y politycznej. Zmiana w³adzy to nie jest zast¹pienie jednej
nomenklatury przez drug¹. Po drugie, trzeba uznaæ realia. Du¿a czêœæ aparatu w³adzy to
ludzie kompetentni, fachowi, jako jedyni maj¹ doœwiadczenie w zarz¹dzaniu. Nie ma

kadr wywodzących się z poprzedniego układu politycznego110, zderzające się ze zjawiskiem powrotu osób usuniętych z pracy za przekonania polityczne111. W expose premier
nie omieszkał wymienić służb bezpieczeństwa publicznego, szczególnie milicji, która
wymagała „zasadniczych reform”, równoległych do demokratycznych przemian, sprowadzających się do poddania ich „kontroli prawa i opinii publicznej” i zmieniających ich
usytuowanie: „od służącej do utrzymywania społeczeństwa w posłuchu do milicji chroniącej obywateli”. Również w „sytuacji przemian demokratycznych i przywracania praw
obywatelskich” miały ulec zmianie „rozmiar i rola” Służby Bezpieczeństwa. Natomiast
wojsko, „służąc wyłącznie ojczyźnie i narodowi” winno być neutralne światopoglądowo
i politycznie, a przekonania żołnierzy być „ich sprawą osobistą” i nie mieć „wpływu na
przebieg ich służby i kariery”.
Za ważną uznał premier kwestię swobody wypowiedzi, wolności słowa, w tym relacji
między rządem i społeczeństwem („otwarty przepływ informacji”), przeciwstawiając się
administracyjnym regulacjom rozwoju prasy, opowiadając się za dalszym ograniczeniem
cenzury oraz równym dostępem do radia i telewizji („będą miały charakter pluralistyczny”).
Sugerował, że dla dziennikarstwa rozpoczął się czas „wielkiej roli w tworzeniu kultury
politycznej społeczeństwa”. Premier nie podjął ewentualnych kontrowersji ze związkami
zawodowymi. Apelował o zrozumienie konieczności godzenia „możliwości kraju z potrzebami pracowników”, deklarował – pamiętając o „swym związkowym rodowodzie” –
traktować sprawy ludzi pracy „z najwyższą powagą”.
Sprawy gospodarcze znalazły w sejmowym wystąpieniu premiera wyjątkowe szerokie
odbicie. Sygnalizowało ono kolejne fazy procesu absorbowania poszczególnych elemen-
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mowy, by mo¿na siê by³o bez nich obyæ, a tym bardziej z dnia na dzieñ ich zast¹piæ. Próba
ideologicznej weryfikacji czy nagonki na tych ludzi spowodowa³aby nieobliczalne, tragiczne nastêpstwa. Zamiast przeciwstawiaæ siê tej czêœci aparatu, trzeba j¹ pozyskaæ” –
pisa³ S. D¹browski, Dobry fachowiec, ale partyjny, „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia 1989.
Zwraca³o na to uwagê Biuro Polityczne KC PZPR, domagaj¹c siê od pos³ów PZPR, by
ra¿¹ce przypadki przedstawiali na forum sejmowym („Gazeta Wyborcza” z 25 paŸdziernika 1989). „Apelowaliœmy w trakcie obrad komisji (sejmowej, 10 listopada 1989 r. –
uwaga KBJ), by ten kr¹g osób (objêtych ustaw¹ z 24 maja 1989 r. „O szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawi¹zania stosunku pracy” – uwaga KBJ)
poszerzyæ o konsekwencje sytuacji dzisiejszego dnia. S¹ ju¿ przecie¿ przyk³ady na to, ¿e
przynale¿noœæ partyjna decyduje o zmianie miejsca pracy i stanowi podstawowe kryterium oceny pracownika, a w konsekwencji i zwolnieñ” – stwierdza³a Anna Bañkowska,
pos³anka PZPR, staraj¹c siê uœwiadomiæ pos³om fakt stosowania restrykcji wobec cz³onków PZPR, jakkolwiek uzna³a, i¿ „przy ka¿dym przewrocie politycznym s¹ i bêd¹ ofiary”. Zaproponowa³a wiêc (wraz z innym pos³em PZPR, Markiem Boralem, by ustawa
objê³a tak¿e osoby pozbawiane pracy z przyczyn politycznych w ostatnim okresie (Komentuj¹ pos³owie PZPR. Do tych rozwi¹zañ trzeba bêdzie wróciæ. „Trybuna Ludu” z 17 listopada 1989). A. Bañkowska wystêpowa³a przeciw „utrudnianiu ¿ycia zawodowego ludziom
z czerwon¹ legitymacj¹”, jednak¿e – jak relacjonowa³a „Gazeta Wyborcza” z 13 listopada
1989 – komisja „odrzuci³a ten pomys³”.
W przypadku PR i TV mia³o to dotyczyæ grupy siêgaj¹cej od 700 do 1500 osób w ca³ej
Polsce, zaœ w Warszawie – 400. Powroty do radia i tv, „Gazeta Wyborcza” z 3 paŸdziernika 1989.
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tów koncepcji reformy gospodarczej, nad którą opozycja przyśpieszyła prace w momencie przejmowania władzy112. Premier uznał za uzasadnione, by zmiany w gospodarce
dotrzymały „kroku przemianom politycznym”, co miało odbywać się w „skrajnie trudnej
sytuacji ekonomicznej”. Proponowane środki nie były konkretne, sygnalizowały jedynie
kierunek koniecznych przedsięwzięć. Za najważniejsze premier uznał zduszenie inflacji,
prowadzącej „do zupełnego chaosu gospodarczego”. Temu miały służyć zmniejszenie
deficytu budżetowego oraz oszczędności. Zapowiadał ponadto, że wraz z „działaniami
doraźnymi (...) rząd podejmie kroki inicjujące przejście do nowoczesnej gospodarki rynkowej, wypróbowanej przez kraje rozwinięte”. Przewidywał, że obejmą one przemiany
„struktury własnościowej naszej gospodarki (...) będzie także miejsce dla rozmaitych
innych (obok akcjonariatu pracowniczego – uwaga K.B.J.) efektywnych ekonomicznie
form własności”, demonopolizację „struktur obsługujących rynek żywnościowy”, przygotowanie „gruntownej reformy podatkowej”. Jednocześnie zapowiadał, że zamierzone
zmiany gospodarcze nie będą możliwe „bez poważnych dolegliwości społecznych, także
w postaci upadłości niektórych przedsiębiorstw i związanego z tym bezrobocia”.
Przedstawiając stan gospodarki, premier kierował oczekiwania pod adresem międzynarodowych instytucji finansowych, które „udzielą Polsce istotnej pomocy w jej wysiłkach na rzecz radykalnej stabilizacji gospodarki i gruntownych reform instytucjonalnych”.
Tym samym sygnalizował zmianę wektorów polityki zagranicznej. Ta część zamierzeń
nowego rządu została w expose wyjątkowo szeroko wyeksponowana, potwierdzając
ambicje „wyzwolenia” się z ograniczeń narzuconych podziałem Europy i świata, ale też
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„Dzisiejszy brak programu nie jest dopustem bo¿ym ani konsekwencj¹ przeœladowañ.
Jest konsekwencj¹ nieumiejêtnoœci organizowania ludzkiej wspó³pracy” – pisa³ Stefan
Bratkowski, Program gospodarczy opozycji. Pichc¹c na kolanie, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia
1989. Z kolei na pytanie, czy OKP ma program gospodarczy, który zaproponuje premierowi, jego przewodnicz¹cy B. Geremek z koñcem sierpnia odpowiedzia³: „W klubie
funkcjonuje komisja gospodarcza, która opracowuje programy i akty legislacyjne. O K P
powo³a³o te¿ zespó³ przygotowuj¹cy program gospodarczy
(wyró¿nienie – KBJ). Kieruje nim prof. Beksiak” (B. Geremek, Szef OKP o rz¹dzie
i programie, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 30 sierpnia 1989). Wizjê programu polityczno-gospodarczego obejmuj¹cego okres dwuletni, nasycony idealizmem og³osi³
Aleksander Paszyñski, Program Paszyñskiego, „Gazeta Wyborcza” z 4 wrzeœnia 1989. Wedle
L. Balcerowicza expose premiera zawiera³o „po raz pierwszy” zasadnicz¹ myœl „o koniecznoœci przebudowy gospodarki oraz wydania walki z inflacj¹ (...) W kilkanaœcie dni póŸniej,
jeszcze w samolocie oraz w waszyngtoñskim hotelu dopracowywa³em dokument programowy”, który zawiera³ g³ówne punkty dotycz¹ce „zarówno stabilizacji, jak i zmian
systemowych (...) formu³owa³ nasze oczekiwania wobec Zachodu (...) Po moim powrocie
kontynuowaliœmy prace nad rozwiniêt¹ wersj¹ programu, któr¹ w paŸdzierniku przyjê³a
Rada Ministrów (...) Jak w tym ca³ym gor¹czkowym okresie przebiega³a praca nad programem, tego ju¿ nie potrafiê odtworzyæ” (L. Balcerowicz, 800 dni. Szok Kontrolowany, Warszawa 1992, s. 38). Prezydium OKP, 21 wrzeœnia 1989 postanowi³o zwróciæ siê do rz¹du
o przedstawienie przez wicepremiera Balcerowicza, podczas najbli¿szego posiedzenia OKP,
„swojego programu polityki ekonomicznej” (Pytali Œlisza, zapytaj¹ Balcerowicza, „Gazeta
Wyborcza” z 22–24 wrzeœnia 1989).

i obawy, by ich spełnienie nie skomplikowało sytuacji Polski. Zwracał się on do dotychczasowych sojuszników, starając się ich przekonać, że przemiany w Polsce nie zagrażają „nikomu” ani nie podważają „stabilizacji międzynarodowej”. Przeciwnie – przekonywał –
„stosunki międzynarodowe oparte na suwerenności i partnerstwie są bardziej stabilne niż
porządek opierający się na dominacji i sile”. Zapowiadał udział Polski we współtworzeniu „nowej” Europy i przezwyciężaniu podziałów świata – „dziś już całkowicie anachronicznych”.
Zapewniał zamiar respektowania zobowiązań sojuszniczych, co miało wypływać z „naszego rozumienia polskiej racji stanu i analizy sytuacji międzynarodowej”. Zapowiedział
„pożegnanie się bez żalu” z blokami wojskowymi w momencie, kiedy bezpieczeństwo
europejskie nie będzie wymagało ich istnienia113. Przeciwstawił się temu, by nadal wpływały one na kształt „wewnętrznego ładu politycznego i gospodarczego” uczestniczących
w nich państw, miast zapewniać im bezpieczeństwo zewnętrzne. W tym kontekście za
ważną wypadnie uznać deklarację, że cele „nadrzędne” polskiej polityki zagranicznej „zachowują swoje znaczenie w każdych okolicznościach, bez względu na to, jaka orientacja
polityczna obejmuje ster rządów”. Konkretyzacją tej deklaracji było zdecydowane zakreślenie ram polityki w stosunku do Związku Radzieckiego, których „rozumne” potraktowanie „prowadzić musi do szukania rozwiązań uwzględniających z jednej strony interesy
wielkiego mocarstwa, z drugiej – respektowanie suwerenności naszego państwa oraz pełnej swobody kształtowania przez nie porządków wewnętrznych”114.
Rząd, na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki (uzgadniając uprzednio jego skład
z prezydentem115), Sejm PRL powołał, głosując nań – spełniając życzenie premiera – en
bloc (402 – za, 13 – głosy wstrzymujące; brak sprzeciwu)116. Na czele rządu stanął przedstawiciel „Solidarności”. W jego składzie było 13 osób (premier i wicepremier), które
legitymowały się jej członkostwem lub były przez nią rekomendowane; w tej grupie 2 osoby
należały przed laty do PZPR (L. Balcerowicz i W. Trzeciakowski), obejmując funkcje
strategiczne z punktu widzenia wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania rządu (premier, szef URM) lub z uwagi na długofalowe zamierzenia gospodarcze, czy konieczność
łagodzenia niezadowolenia społecznego117 (wicepremier, jednocześnie minister finansów
oraz minister przemysłu, szef CUP, minister pracy i polityki społecznej, ministrowie bez
teki). W rządzie zasiadło 4 członków PZPR (w tym jeden wicepremier, jednocześnie
minister spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, minister współpracy gospodarczej z zagranicą, M. Święcicki, nie krył sympatii wobec „S”, uzyskując jej poparcie w wy-
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Lech Wa³êsa odnosz¹c siê, na konferencji prasowej 11 wrzeœnia, do kwestii przysz³oœci
Uk³adu Warszawskiego, stwierdzi³, ¿e „gdy buduje siê wspólny europejski dom, to pakty
sta³y siê niepotrzebne, a ich rozwi¹zanie jest kwesti¹ czasu. Polska nie ma po co wystêpowaæ, bo ten problem za³atwi¹ same Stany Zjednoczone i Zwi¹zek Radziecki”. Problemem
nie s¹ komuniœci, „Gazeta Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989.
Oœwiadczenie premiera, „Rzeczpospolita” z 13 wrzeœnia 1989.
Sejm powo³a³ ponadto, z rekomendacji prezydenta, na prezesa NBP W³adys³awa Bakê.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 12 wrzeœnia 1989 r., ³am 47.
„Przyj¹³em funkcjê piorunochrona” – to tytu³ wywiadu, który udzieli³ Jacek Kuroñ, przysz³y
minister pracy i spraw socjalnych, „Gazecie Wyborczej” z 11 wrzeœnia 1989.
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borach parlamentarnych), 4 – ZSL (jeden wicepremier, jednocześnie minister rolnictwa),
3 – SD (jeden wicepremier oraz minister rynku wewnętrznego)118.
Nowy gabinet wywołał ogólną przychylność. Lech Wałęsa oświadczył w dniu powołania rządu, że „dochodzi dziś do głosu inna Polska, dotąd odsunięta od udziału w rządzeniu krajem, pozbawiona wpływu na bieg spraw w naszej ojczyźnie. Jest to Polska ludzi
pragnących żyć w państwie demokratycznym i niezawisłym”. Deklarował, że podejmie
„wszystkie możliwe działania, aby ułatwić rządowi jego trudne zadania. Wiem, że kierowany przeze mnie związek zawodowy podchodzi do tej sprawy w sposób w pełni odpowiedzialny, z myślą o przyszłości, ale także z troską o warunki bytowania dziś i jutro.
Życzę nowemu premierowi, aby skutecznie przeobrażał nasz kraj, aby zdobył niezbędne
poparcie społeczne dla swoich działań i aby okazał się rządem na miarę naszych wspólnych aspiracji, na miarę stojącego przed Polską przełomu”.
Do porzucenia podziałów wzywał Marian Orzechowski (przew. Klubu PZPR), apelując, by zaprzestać „dzielić to, co wspólne na „nasze” i „wasze”. Zacznijmy myśleć i dzielić
w kategoriach całkowicie odmiennych, na zasadzie: „nasz prezydent – nasz premier –
nasz rząd”, deklarując równocześnie lojalną współpracę oraz „twórczą” krytykę i „konstruktywną” opozycyjność w przypadku, gdy działanie rządu będzie sprzeczne „z podstawowymi interesami ludzi pracy”. O wyzwalaniu się państwa z monopolu „jednej partii”,
przywracaniu go narodowi mówił Bronisław Geremek, zaś Aleksander Bentkowski zrzucając z ZSL odpowiedzialność za przeszłość („jasno” i „jednoznacznie”) i wyrażając zadowolenie z uzyskanych funkcji rządowych („dzisiaj możemy powiedzieć, że współdecydujemy
i nie uchylamy się od współodpowiedzialności”), sformułował oczekiwania chłopskie –
„nie priorytetów, nie „zielonego światła”, a normalnych warunków, które pozwolą produkować więcej żywności”. Z kolei Jan Janowski (SD) wyrażał opcję „organiczną”, wskazując na „potrzebę odbudowy ethosu dobrej roboty, jego racjonalnych podstaw, materialnego,
organizacyjnego, ale i moralnego motywowania”, przeciwstawiając się równocześnie głoszeniu „haseł populistycznych, mamiących naród mirażami dobrobytu z niczego”.
W konwencji poparcia i zgody mieściły się pozostałe wystąpienia Jacka Krzekotowskiego (PAX), a także Ryszarda Zielińskiego (UCh-S), który stwierdzając korzystne usytuowanie kościoła katolickiego („starania o harmonię państwa i Kościoła nie wymagają
obecnie żadnych sugestii”), konstatował jednak, że pozostałe wyznania „nie cieszą się jeszcze pełnią uregulowań formalnych, co odbija się na praktyce ich możliwości”, wyrażając
ponadto nadzieję na „szeroką” koalicyjność, „również w pluralistycznej praktyce polityki
kadrowej z góry w dół, w centrum i w terenie”. Ryszard Gajewski (PZKS) oczekiwał
respektowania „podmiotowości małych społeczności” oraz roli „służebnej” przez „większe organizmy społeczne” względem „mniejszych, z rodziną jako najważniejszą komórką
społeczną na czele”119.
Skład rządu zdawał się urzeczywistniać ideę wielkiej koalicji, która uległa od czasu wyborów zasadniczej przemianie. Odzwierciedlając kompromis zawarty między ugrupowaniami parlamentarnymi i zaspokajając różnorodne ambicje i oczekiwania, zyskał ich zgodne

118
119
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„Rzeczpospolita” z 13 wrzeœnia 1989.
Tam¿e.

poparcie. W ten sposób powstał układ wiążący różne, niejednokrotnie rozbieżne interesy.
Jego względne „bezpieczeństwo” miało oparcie w silnej motywacji, jaką kierowali się kontrahenci nowego układu politycznego. Uświadamiali sobie oni fakt, że odmienne rozwiązania niosły negatywne skutki dla interesów narodowych120 – utratę wpływu na władzę,
marginalizację, co mogłoby owocować destrukcją, czy wreszcie osłabienie parlamentarnego poparcia. Wszelako jego efektywność nie była gwarantowana, albowiem nie było
pewności co do tego czy nie wystąpią czynniki dezintegracyjne. Niemniej był to układ
jedynie możliwy, jeśli uwzględnić charakter, istotę i zakres przewidywanych przedsięwzięć, znajdujący zgodne poparcie kościoła katolickiego, poszerzającego wpływ na życie
publiczne, prezydenta oraz przewodniczącego „Solidarności”121. Układ polityczny symbolizowany powstaniem nowego rządu – dodać trzeba – zyskał aprobatę zagranicy122.
Sytuację charakteryzowała podwójna niejako kohabitacja. Po pierwsze – współżycie
wyrażało się w uznaniu konieczności współpracy w rządzie, składającym się z reprezentantów przeciwstawnych w szeregu kwestiach ugrupowań politycznych oraz po wtóre,
między nowym gabinetem, zdominowanym przez „Solidarność” a prezydentem, wywodzącym się z obozu przeciwnego, który wszakże od początku sprawowania urzędu okazywał lojalność wobec reguł demokracji i prawa, przejawiając otwartość na współpracę
ze zwycięskim obozem. Powołanie rządu, na którego czele stanął człowiek „Solidarności”,
zamykało wstępną fazę usadowienia się jej w układzie władzy, otwierając fazę następną:
przejmowania przez nią roli, do jakiej przez lata pretendowała PZPR – dominacji w systemie politycznym.

120
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„Zale¿y nam na sukcesie rz¹du Mazowieckiego – jest to dzisiaj kwestia nie partyjna,
a narodowa” – oœwiadczy³ M. F. Rakowski po rozmowie z premierem Szwecji Ingvarem Carlssonem. Powinniœmy zacz¹æ robiæ interesy. Lech Wa³êsa do Ingvara Carlssona, „Gazeta
Wyborcza” z 16 paŸdziernika 1989.
25 listopada 1989 r. W. Jaruzelski i J. Glemp wyrazili poparcie dla nowego rz¹du, uznaj¹c,
¿e „utrzymanie wysokiego poziomu zaufania spo³ecznego jest niezwykle wa¿nym warunkiem powodzenia dokonuj¹cych siê przemian” (Spotkanie Jaruzelski-Glemp. „Trybuna Ludu” z 27 listopada 1989). 3 grudnia 1989 W. Jaruzelski i L. Wa³êsa „zadeklarowali
poparcie dla dzia³añ rz¹du, umacniaj¹cych gospodarcz¹ i polityczn¹ pozycjê Polski w Europie i œwiecie” (Spotkanie Jaruzelski-Wa³êsa, „Trybuna Ludu” z 4 grudnia 1989).
Margaret Tutwiler (Departament Stanu USA): „Zatwierdzenie rz¹du jest kolejnym krokiem w kierunku historycznego procesu przemian”; Gienadij Gierasimow (radzieckie MSZ):
„Gotowi jesteœmy z nowym rz¹dem wspó³pracowaæ i rozwijaæ stosunki”. Pierwsze g³osy
po expose, „Gazeta Wyborcza” z 13 wrzeœnia 1989.
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Rozdział V

PRZEOBRAŻENIA SYSTEMU PARTYJNEGO

1. Dylematy „Solidarności”...
a) Cena jedności
Sukcesy odniesione przez „Solidarność” stawiały przed związkiem pytania co do dalszej jego przyszłości. Obecnie nie dość, że stawał się ogniwem systemu politycznego, to
osiągnął w nim pozycję dającą mu możliwości wpływania na mechanizmy funkcjonowania oraz kierunek jego przemian. Nie pozostało to bez wpływu na jego potencjał. Wzrastający udział w polityce miał swą cenę. Związek odegrał w wyborach funkcję partii
politycznej. W rezultacie przesunięcia centrum decyzyjnego do parlamentu, rola „Solidarności” zdawała się ulegać pomniejszeniu, jakkolwiek nie przestała być instrumentem
(potencjalnym i realnym) służącym realizacji politycznych celów. Wskutek uzyskania
mandatów deputowanych przez jej czołowych działaczy, którzy poczęli koncentrować
się na pracy parlamentarnej, pomniejszony został potencjał kadrowy związku.
Związek nie powiększał się liczebnie na miarę politycznego sukcesu. Nie napływali
nowi członkowie. W jego kierowniczych gremiach pozostały osoby nie legitymujące się
autorytetem swych poprzedników ani kwalifikacjami politycznymi. Entuzjazm towarzyszący sukcesowi politycznemu nie przekładał się na atmosferę w organizacji. Wiele ogniw
uległo apatii, do czego przyczyniały się pogłębiające dolegliwości socjalno-bytowe. Związek wykazujący dotąd destrukcyjną skuteczność polityczną, okazał się bezradny wobec
postępującego kryzysu. Nie był w stanie zapewnić, by wspierane przezeń rozwiązania
nie były operacją bolesną i skomplikowaną.
Niemniej ważnym czynnikiem określającym atmosferę w związku, była niezdolność
odrodzenia poczucia podmiotowości, które charakteryzowało wystąpienia w okresie 1980–
–1981. Wtedy ogół członków miał poczucie wagi podejmowanych działań oraz swej
indywidualnej roli, w czym utwierdzały rozwinięte procedury demokratyczne. Ukształtowane w okresie stanu wojennego formy zorganizowania i aktywności społecznej, charakterystyczne dla warunków nielegalnych, nie zostały w nowych warunkach skutecznie
odrzucone ani przeobrażone. Demokracja związkowa, która określała „Solidarność” z początku lat osiemdziesiątych, została podporządkowana wymogom skuteczności i efektywności. Tworzenie list wyborczych, czy sposób rozstrzygnięcia kryzysu prezydenckiego nie
były udziałem ogółu członków, których aktywność podlegała instrumentalizacji. Centra i procesy decyzyjne wymykały się spod wpływu związkowców. „Obecny Związek jest
tworzony i kontrolowany odgórnie – zauważono – obserwujemy zjawisko jego oligar-

350

chizacji1. Jest to co prawda nasza oligarchia, ale nie czujemy, byśmy „Solidarność” sami
tworzyli. Raczej dobudowujemy piętra do gotowego dachu według ustalonego na górze
planu (...) w 1980 r. masowa radykalizacja była istotnym źródłem energii Związku. Dziś jej
brak, gdyż „Solidarność” ma rodowód bardziej gabinetowo-negocjacyjny aniżeli strajkowy”2.
Skoncentrowanie działalności związku na sferze polityki, spowodowało zaniedbanie
przezeń funkcji rewindykacyjno-obronnej, uszczuplonych już znacznie w okresie działalności podziemnej. „Nikomu nie zależy na Związku. Sytuacja jest fatalna” – uznała posłanka Grażyna Staniszewska, przewodnicząca Regionu Podbeskidzie, wskazując na spadek
troski o ochronę praw pracowniczych, a także postępujący rozziew między potrzebami
ujawnianymi na poziomie zakładów pracy, a polityką realizowaną na szczeblu parlamentu; „to są dwie odmienne opcje”. Zagrażało to pozycji parlamentarzystów; „jeżeli Związek się rozsypie, zostaniemy zawieszeni w próżni”3.
Część byłej opozycji dostrzegała anachroniczność podtrzymywania politycznej roli,
formułując wniosek, by w związku nie łączyć „funkcji związkowych z obowiązkami
parlamentarnymi”4. Pojawiły się też obawy i rozterki, mające swe źródła w fakcie nie
ukształtowania się typowych dla rozwiniętych demokracji parlamentarnych form i kanałów
artykulacji interesów politycznych, tj. partii politycznych. Świadomość niedostatku, mającego także wymiar aksjologiczny i ustrojowy, zderzała się z przeważającą w obrębie opozycji, a „Solidarności” w szczególności, tendencją do tłumienia przejawów zróżnicowania
ideowo-politycznego. „Solidarność”, jak i cała opozycja, nadal pozostawała konglomeratem różnych, niejednokrotnie wykluczających się opcji ideowo-politycznych – od socjaldemokratów po liberałów i konserwatystów. Do niedawna o zwartości organizacyjnej
i jednolitości politycznej przesądzał wspólny przeciwnik, z którym przyszło się „rozprawić”. Jego klęska wyborcza osłabiła moc tego argumentu, jakkolwiek podtrzymywanie
niezmienionego sposobu zorganizowania, mogło być korzystne w okresie parcia do władzy. Opór wobec pluralizmu politycznego miał swoje źródło w przekonaniu, że skuteczniej
osiąga się zamierzone cele, o ile organizacja nie ulegnie zróżnicowaniu, pozostając w miarę
sterowalna.
Dylematy, przed jakimi stanęła „Solidarność” oraz opozycja, oddawały kontrowersje
w kwestii przyszłości komitetów obywatelskich „S”. Powstałe na potrzeby kampanii
wyborczej, jakkolwiek sterowane centralnie, przy dominującej pozycji Lecha Wałęsy, stały się płaszczyzną konsolidacji społeczności lokalnych, które wyzwalając energię i inicjatywę rodziły poczucie siły społecznej i politycznej. Była ona tym intensywniej przeżywana,
im sukces wyborczy „Solidarności” był wydobywany i sławiony. Komitety spełniły swój
doraźny cel, jakim było udzielenie wsparcia związkowi w kampanii wyborczej.
1

2
3
4

Por. R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Leipzig 1911.
Tako¿ samo wydanie angielskie ze wstêpem S. M. Lipseta, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, New York 1962.
J. Kwaœniewski, NSZZ „Solidarnoœæ” dzisiaj. Gdzie siê podzia³ entuzjazm?, „Gazeta Wyborcza” z 24 lipca 1989.
G. Staniszewska, Na górze Ÿle, a na dole?, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 25 lipca 1989),
B. Labuda, Nie istniejemy politycznie, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 26 lipca 1989. Stwierdzi³a ona ponadto: „Zwi¹zek przesta³ istnieæ politycznie”.
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Ich osiągnięcia, polegające głównie na nadaniu zorganizowanych form spontanicznej
aktywności i skonsolidowaniu rozlicznych inicjatyw antyreżimowych były w dużym stopniu możliwe przez fakt nadania im impulsu ze strony „Solidarności”. Ważną rolę odegrało
firmowanie ruchu komitetów przez związek, czego wyrazem było użyczenie im symbolu
„S”. Jednakże zważywszy wewnętrzne zróżnicowanie – w ich działalności uczestniczyły
osoby wyznające różne opcje polityczne, zjednoczone stosunkiem do władzy – oraz odrębność od struktur związkowych, dalsze ich działanie, wykazujące wzrastającą autonomię,
rodziło pytania co do kształtu ich dalszej egzystencji.
Jednakże odpowiedź, jakiej udzieliły gremia kierownicze związku na pojawiające się
pytania nie pozostawiała wątpliwości co do przyszłości komitetów. 17 czerwca Krajowa
Komisja Wykonawcza „Solidarności” konstatując fakt, że wybory do Sejmu i Senatu
„zakończyły pewien etap naszej pracy”, uznała, że „oznacza to także zakończenie działalności” KO „S” na szczeblu regionalnym (wojewódzkim), „powołanych dla przeprowadzenia kampanii wyborczej”. Również Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” miał powrócić do dotychczasowej formuły działalności, co oznaczało przywrócenie jego zawisłości od samego Lecha Wałęsy.
Decyzja KKW „S” nie odbiegała od sposobów podejmowania decyzji w ostatnim okresie.
Nie poprzedziły jej konsultacje z zainteresowanymi, jak i dyskusje w związku. Uchwała
nie pozostawiała wątpliwości: komitety obywatelskie spełniły funkcję instrumentalną.
Urzeczywistniając swe zadania jako komitety wyborcze, aktualnie – jak orzeczono – utraciły funkcjonalność. Doceniając zaangażowanie „tysięcy ludzi”, KKW uznała, iż ich „energia (...) powinna być wykorzystywana dla realizacji nowych zadań”, spośród których
wymieniono „inicjatywy lokalne” oraz „ruch na rzecz stworzenia autentycznego samorządu w miastach i na wsi”. Nabierało to znaczenia wobec zapowiadanego „przyśpieszenia” wyborów do organów samorządowych. Tym samym jednak moment podjęcia nowych
inicjatyw, formy zaangażowania, jak i sfery aktywności miały być określone poza strukturami komitetów obywatelskich. Z góry więc przesądzano o celach ewentualnych przedsięwzięć.
Decyzja o likwidacji komitetów obywatelskich zyskała w trakcie posiedzenia poparcie
większości5. Niemniej poprzedziły ją protesty i burzliwe spory. Jej przeciwnicy sięgali po
argumenty łączące względy o charakterze aksjologicznym i pragmatycznym, zwracając
uwagę na „zmarnotrawienie ogromnej energii” społecznej oraz przestrzegając przed blokowaniem przez „Solidarność” inicjatyw społecznych (B. Geremek). Protestowano przeciwko „niszczeniu tego, co się narodziło i pozwoliło działać wielu ludziom”. Podnoszono
fakt, iż ruch komitetów obywatelskich różni się od związkowego, odpowiada na „ważną
potrzebę społeczną samoorganizowania się (...) nie ma żadnego innego ruchu, który by to
umożliwiał. A że powstał by działać, a nie rządzić, nie powinien nikomu przeszkadzać”
(H. Wujec).
Tymczasem źródła decyzji o rozwiązaniu komitetów obywatelskich tkwiły w sferze
polityki. Prawdą jest, iż udziałem „tysięcy” ludzi zaangażowanych w akcji wyborczej
stało się poczucie zwycięstwa. Rodziło ono jednocześnie ambicje przekraczania celów,
5
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Wg Lecha Wa³êsy, relacjonuj¹cego przebieg posiedzenia – 14 za, przeciw 4 (Obrady Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”, „Trybuna Ludu” z 23 czerwca 1989).

jakie postawiono komitetom obywatelskim, powstałych dla wsparcia „Solidarności” w jej
dążeniu do władzy. W gronie działaczy rozbudzonych społecznikowsko pojawiała się myśl
o przejmowaniu spraw „w swoje ręce”, udziale we władzy lub wpływaniu na jej kształt
czy funkcjonowanie za pośrednictwem zrodzonej na potrzeby kampanii organizacji. Na
tym gruncie rodziły się dążenia do wybicia się „na samodzielność”.
Oznaczało to postawienie pod znakiem zapytania roli, do jakiej pretendował związek –
wobec braku innych form artykulacji politycznej – wyłącznego reprezentowania ugrupowań opozycyjnych. Zakwestionowaniu też ulegała funkcja „pośrednicząca” między częścią społeczeństwa a państwem. Wiodło to do odkrywania nowych form artykulacji oraz
urzeczywistniania interesów i dążeń, czemu związek nie był w stanie sprostać. Tym samym
związkowi przybywał konkurent w sferze artykulacji, kompetencji, ale też co do bazy
społecznej. Ten czynnik miał niebagatelne znaczenie, zważywszy fakt, że proces odradzania związku napotykał na trudności. Komitety obywatelskie – posługujące się „solidarnościową” symboliką, czerpiące z tradycji związkowej, „legitymizowane” przez „Solidarność” –
komplikowały ów proces. Komitety obywatelskie, właśnie ze względu na swą różnorodność, mogły być – ze względu na ambicje polityczne – zaczynem procesu wiodącego do
powstania partii politycznych. W rezultacie rola „Solidarności” mogła ulec zredukowaniu
do funkcji właściwych związkowi zawodowemu, co znaczyło powrót do zakładów pracy
oraz rezygnację z „misji” reformowania systemu. W tym kontekście pojawiało się pytanie,
czy ten scenariusz, skutkujący różnorodnością ugrupowań politycznych, zagwarantuje
„Solidarności” skuteczne sterowanie biegiem zdarzeń?
Decyzja KKW „S” była pragmatyczną próbą udzielenia odpowiedzi na pojawiające się
pytania. Sugerowała ona oddzielenie związku – wraz z symboliką – od innych form
aktywności opozycyjnej, zapewniającą mu, a szczególnie jego grupom przywódczym,
zdolność sterowania i kontroli nad działaniem „koncesjonowanej” przezeń opozycji6, a więc
form oraz zakresu jej udziału w przeobrażeniach politycznych. Decyzja KKW „S” natrafiła na zaskakująco silny opór. Została ona oprotestowana przez szereg komitetów. Większość
działaczy nie dopuszczała myśli o ich likwidacji, jakkolwiek były przypadki podporządkowania się władzom związku, czy niezdecydowania7. Skala oporu potwierdzała
trafność obaw co do ambicji politycznych przejawianych przez komitety obywatelskie.
6

7

„G³ównym motywem decyzji (o likwidacji komitetów – uwaga KBJ) by³a – wyjaœniano
w „Gazecie Wyborczej” – obawa przed dwuw³adz¹ w ruchu „Solidarnoœæ” i niepokój, ¿e
Komitety Obywatelskie bêd¹ stanowiæ konkurencjê dla zwi¹zku, odci¹gaæ ludzi aktywnych od dzia³alnoœci w zwi¹zkach” (E. Jastrun, Komitety obywatelskie nie potrzebne? Po uchwale
KKW, „Gazeta Wyborcza” z 19 czerwca 1989). Por. wywiady z W. Frasyniukiem („ludzie
musz¹ wiedzieæ, gdzie jest „Solidarnoœæ”, a gdzie ró¿ne jej dzia³ania”), Z. Bujakiem („nie
jestem zachwycony decyzj¹ kierownictwa „S”, ale wojny bym nie toczy³, gdy¿ rozumiem
przyczyny, dla których zosta³a podjêta”), Z. Kuratowsk¹ („nie mogê uwierzyæ, ¿e taka
decyzja jest mo¿liwa”), oraz O. Baehrem („decyzja KKW by³a podyktowana obaw¹ niektórych regionalnych przywódców Zwi¹zku o przysz³¹ pozycjê „Solidarnoœci”). Wojna o komitety, „Gazeta Wyborcza” z 22 czerwca 1989.
Na ¯oliborzu tworz¹ fakty dokonane oraz Komitety o swojej przysz³oœci, „Gazeta Wyborcza” z 20
czerwca 1989; Komitety na Wybrze¿u, „Gazeta Wyborcza” z 21 czerwca 1989; Warszawski
Komitet Obywatelski. Odroczona decyzja, „Gazeta Wyborcza” z 22 czerwca 1989.
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Realną stawała się perspektywa frondy, ufundowanej na niezgodzie wobec nieakceptowanych procedur decyzyjnych. Jej przeciwnicy wskazywali – poza podnoszonymi najczęściej względami społeczno-politycznymi – na fakt, że decyzja o zaprzestaniu przez nie
działalności może być wyłącznie skutkiem autonomicznych, niezależnych od związku
rozstrzygnięć, uwzględniających przede wszystkim konkretne, lokalne uwarunkowania.
Związkowe uprawnienia w tej kwestii miały być wątpliwe. „Same – a nie w wyniku
decyzji „centrali”, która w dodatku nie jest dla komitetów „żadną” władzą, właśnie dlatego, że nie są one strukturami związkowymi. Zawiązały się w większości spontanicznie,
ale nie jako jednostki Związkowi podporządkowane” – konstatowała Zofia Kuratowska8.
Dopełnieniem tej opinii było wezwanie do niepodporządkowania się decyzji „centrali”
związkowej: „Struktury związkowe mogą rozwiązywać struktury związkowe. Nikogo
więcej. A już na pewno nie tych, co zeszli się na ich wezwanie, by pomóc im samym.
Niech się nie rozchodzą ci, co się zeszli. Zeszli się mocą własnej decyzji i mocą własnej
decyzji powinni zadecydować co chcą dalej robić dla dobra Rzeczypospolitej. Jeżeli zechcą
się rozejść, to też niech sami tak zechcą. Nie zechcą. Przed nami jest wszystko”9.
Likwidacja komitetów obywatelskich zrodziła reakcję, z którą władze związku musiały się liczyć. 22 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego „S”, w którym
uczestniczyli przedstawiciele struktur wojewódzkich. Stało się ono okazją do poddania
krytyce decyzji KKW „S”, skłaniając początkowo Lecha Wałęsę do ukazywania przyczyn
podjętej decyzji (przyhamowanie rozwoju komitetów, by skupić się na odbudowie związku; wyeliminowanie posądzenia o tworzenie pod auspicjami „S” nowych partii politycznych)10, a następnie złożenia oświadczenia: „Decyzja KKW była pochopna, zastanowimy
się, co z tym zrobić”11. Ostatecznie decyzja KKW nie została cofnięta, zaś KO „S” uznał
za najważniejsze zadanie rozbudowę i umocnienie związku (NSZZ „S” i NSZZ RI „S”),
jako gwaranta „demokratycznych reform w państwie”. Celem uspokojenia nastrojów
powołano jednak komisję, która miała sformułować wnioski, co do przyszłości komitetów
obywatelskich. Efektywność jej działania okazała się nader skromna12, zaś problem uległ
wyciszeniu, przytłumiony naporem zdarzeń13.
8
9
10
11
12

13
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Z. Kuratowska, Wojna o komitety, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 22 czerwca 1989.
S. Bratkowski, Uwagi petitem, „Gazeta Wyborcza” z 19 czerwca 1099.
Obrady Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”, „Trybuna Ludu” z 23 czerwca 1989.
Komitety Obywatelskie. Za. Przeciw, „Gazeta Wyborcza” z 23–25 czerwca 1989.
Komisja, której cz³onkami byli m.in. W. Frasyniuk, B. Geremek, A. Hall, M. Król,
J. Kuroñ i T. Mazowiecki, maj¹c do 10 wrzeœnia przygotowaæ wnioski co do reorganizacji
komitetów, rozwa¿a³a ju¿ 24 lipca dwie propozycje: 1) uczynienie z komitetów ruchu
inicjatyw spo³ecznych (patronat nad rozwojem samorz¹dnoœci terytorialnej oraz nad przedsiêwziêciami gospodarczymi; 2) forum wspó³pracy obu „Solidarnoœci” i OKP (Czym
bêdzie Komitet, „Gazeta Wyborcza” z 25 lipca 1989).
W trakcie posiedzenia KKW „S” (L. Wa³êsa nieobecny – uwaga KBJ), 8 wrzeœnia, nadal
ubolewano nad „pochopnym” rozwi¹zaniem komitetów, konstatuj¹c wytracenie przez nie
aktywnoœci oraz stwierdzaj¹c, „¿e jest to jeszcze ruch za s³aby, by „Solidarnoœæ” mog³a ograniczyæ siê do roli zwi¹zku zawodowego, wycofuj¹c siê z udzia³u w ¿yciu politycznym”
(Obrady z wielkim nieobecnym, „Gazeta Wyborcza” z 11 wrzeœnia 1989). L. Wa³êsa oœwiadczy³
1 paŸdziernika 1989 r., po opuszczeniu mszy w koœciele œw. Brygidy w Gdañsku: „Przepra-

Powrócono doń 6 października 1989 r., kiedy władze „Solidarności” udzieliły wsparcia
komitetom obywatelskim i opowiedziały się za „demokratycznym tworzeniem wspólnej
ich reprezentacji na szczeblu regionalnym i krajowym”. Jednocześnie zastrzegły używanie nazwy „S”. W tym kierunku, powracając niejako do idei towarzyszącej decyzji o likwidacji komitetów, zmierzała także uchwała Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” 7 października. Wyrażano w niej uznanie komitetom lokalnym za przyczynienie się do zwycięstwa wyborczego. Jednocześnie wezwano do zakładania komitetów obywatelskich w kraju i za granicą, wiążąc ich zadania z wyborami samorządowymi.
Przekonywano, że są to inicjatywy autentyczne, „nieskore” do ulegania ingerencji zewnętrznej
oraz dystansujące się od „upartyjnienia”14. Z pomocą miała im przychodzić Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej cele – to przysposabianie społeczności lokalnych do
przejmowania władzy.
W tym kontekście rozważano także przyszłość Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „S”, który w sytuacji, gdy nie zaakceptowano propozycji powołania
Rady Ruchów Obywatelskich, pozostał – wbrew zaprzeczeniom – organizmem nie stroniącym od wpływania na inicjatywy i aktywność lokalną. „Komitet jako ciało inspirujące,
doradcze i służące pomocą – stwierdzano w uchwale – nie posiada władzy stanowiącej,
a także nie może zastępować ośrodka koordynacji partii i organizacji politycznych ani
stowarzyszeń zawodowych i twórczych”. Wyróżniając funkcje, których komitet podejmować nie powinien, równocześnie stawiano przed nim zadania, których urzeczywistnianie oznaczało skierowanie jego aktywności na obszary nie obejmujące kwestii władzy
czy jej kreowania lub kontroli. Po wtóre – postrzegany był jako struktura mająca mobilizować środowiska lokalne. Tak więc – jak stwierdzano w uchwale Komitetu – „w okresie najbliższych miesięcy będzie działał przede wszystkim na rzecz przygotowania
wyborów do samorządu terytorialnego oraz pobudzania wszelkich lokalnych inicjatyw
obywatelskich, zwłaszcza gospodarczych i kulturalno-oświatowych”15.
Nasuwa się wniosek generalny. Władze „Solidarności” nie miały klarownej wizji zabudowania sceny politycznej. Z jednej strony obawiały się uszczuplenia wpływów związkowych, traktując komitety – osiągające znaczną autonomię – jako zagrożenie dla
odradzającego się związku. Starały się więc przesunąć w czasie moment spluralizowania
formacji „solidarnościowej” i powstania partii politycznych. W tym bowiem upatrywały

14

15

szamy je (komitety – uwaga KBJ) i wracamy do nich, bo trzeba siê organizowaæ, przygotowaæ program na przysz³oœæ” (Bieda nas zmusi, „Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika
1989).
H. Wujec, sekretarz KO przy przewodnicz¹cym NSZZ „S” przekonywa³, ¿e komitety
obywatelskie s¹ autonomiczne wobec „Solidarnoœci”: „to nie jest jakaœ zale¿noœæ organizacyjna, ale raczej pewna wspólnota interesów i idea³ów”, stwierdzaj¹c nastêpnie: „na
taki szeroki ruch trudno by³oby wp³yn¹æ, nawet gdybyœmy tego chcieli. Ludzie w terenie organizuj¹ siê spontanicznie, zwracaj¹ siê do nas o pomoc na ogó³ wówczas, gdy
sami naprawdê nie potrafi¹ rozwi¹zaæ jakiegoœ problemu” (H. Wujec, ¯yjemy ide¹ demokracji ludowej, „¯ycie Warszawy” z 20 paŸdziernika 1989).
J. Modlinger, Komitet Obywatelski. Ani w³adza, ani partia, „Gazeta Wyborcza” z 9 paŸdziernika 1989.
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źródło jej dezintegracji, utrudniające skonsolidowane i jednolite działania. Również nie
akceptowały ujawniania się zróżnicowanych interesów.
Odrębne powody przesądziły o obniżeniu rangi Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „S”. Opuścili go prominentni członkowie „drużyny Wałęsy”16. Stali
się oni parlamentarzystami bądź członkami rządu. Ich związki z przewodniczącym „S”
uległy rozluźnieniu; zyskali na niezależności. Komitet utracił walory, które mu przypisywano w momencie jego powstania, będąc – za sprawą czołowych postaci opozycji –
intelektualno-politycznym zapleczem Wałęsy, pozostającym w jego wyłącznej dyspozycji. Tym samym odrzucano ewentualność stworzenia na bazie komitetu silnego ośrodka
dyspozycji politycznej, ewentualnie „zaczynu” partii politycznej. Jakkolwiek w przypadku dopuszczenia do pluralizmu politycznego, argumentacja wydawała się racjonalniejsza.
Sądzono bowiem, że może to doprowadzić do przedwczesnego zdezintegrowania opozycji oraz pozbawienia jej zdolności do uzyskania pełnego zwycięstwa nad siłami reżimu.
Jednakże pomniejszenie rangi komitetu, nie znaczyło, iżby związek „Solidarność”, a osobliwie jego przywódca zrezygnował z instrumentów sterowania zachowaniami ludzi i sytuacjami. Generalnie wszelkie manewry wokół komitetu obywatelskiego oraz komitetów
obywatelskich odzwierciedlały obawy o to, że pojawi się układ, który – pozbywając się
kurateli sterowanego i kontrolowanego centralnie związku zawodowego – zdoła skuteczniej wyrażać i realizować interesy polityczne. Tak więc idea odchodzenia związku od
polityki została odrzucona. „Solidarność” uznała, że nie dojrzał do tego czas. Różnice polityczne, ujawniające się w jej łonie zostały stłumione, a rozwiązanie problemu przesunięto
w czasie, unikając też zdefiniowania czym jest i być powinna „Solidarność”17. Postulat,
by żądania „polityczne artykułować w języku ruchu politycznym”18 – nie został podjęty.
Związek bronił swej podwójnej roli – związku i ruchu społecznego. W rzeczywistości
funkcja polityczna została uznana za pierwszoplanową, czyniąc zeń reprezentanta ugrupowań antyreżimowych, a następnie formację rozciągającą „parasol ochronny” nad powołanym właśnie rządem19.
16

17
18

19
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„W 1981 dzia³alnoœæ w zwi¹zku nobilitowa³a – konstatowa³ M. Boni, cz³onek zarz¹du
regionu „S” Mazowsza i z-ca red. naczel. „Tygodnika Solidarnoœæ” – Dziœ jest zupe³nie
inaczej. W tej chwili nobilituje wejœcie do parlamentu, wspó³praca z któr¹œ z komisji
sejmowych lub z ministerstwem. W zwi¹zku brakuje dzia³aczy” (Kariera w „Solidarnoœci”,
Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 22–24 wrzeœnia 1989).
K. Modzelewski, O skazach na politycznym umyœle, Wywiad dla „Gazety Wyborczej”
z 20 wrzeœnia 1989.
„Solidarnoœæ” – pisa³ A. Michnik – jest „specyficzn¹ polsk¹ syntez¹ orientacji dawniej
konkurencyjnych (...) nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, ani socjaldemokratyczna, ani
chadecka (...) jest ruchem nowym, niemo¿liwym do zrozumienia i opisu w jêzyku politycznych pojêæ II Rzeczypospolitej (...) taki ruch, jak „Solidarnoœæ” potrzebny jest Polsce”
(Zwi¹zek zawodowy ju¿ nie wystarczy, „Gazeta Wyborcza” z 6–8 paŸdziernika 1989).
„Nadejdzie pora – interpretowano racje zwi¹zku – gdy »Solidarnoœæ« we w³asnym interesie odst¹pi te¿ wiele zadañ ugrupowaniom, stowarzyszeniom, partiom, które ju¿ istniej¹,
wyodrêbni¹ siê z jej ³ona b¹dŸ wykluj¹ siê na obrze¿ach. Je¿eli stanie siê inaczej – trzeba
bêdzie sytuacjê przemyœleæ na nowo; wtedy bardzo przydadz¹ siê radyka³owie. Chwilowo
zadaniem nadrzêdnym jest jednoœæ strategiczna: trzeba wzmacniaæ rdzeñ „Solidarnoœci” –

b) Ku zróżnicowaniu politycznemu
Dążenie do utrzymania jedności ideowo-politycznej opozycji, a obecnie formacji rządzącej, najwcześniej natrafiło na opór wśród parlamentarzystów wywodzących się ze
środowiska wiejskiego. Źródła inicjatyw zmierzających do uzyskania niezależności, wiodących początkowo do utworzenia w ramach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
sekcji rolnej, tkwiły – jak przekonywano – w różnicy interesów między miastem i wsią.
Za jej powołaniem opowiedzieli się działacze NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Jego przewodniczący Józef Ślisz (wicemarszałek Senatu) oświadczył, że „w miarę
rozwoju mechanizmów rynkowych regulujących gospodarkę opartą na prywatnej własności, zasadnicze rozwiązania problemów wiejskich, będą miały przede wszystkim, charakter polityczny, a nie związkowy”.
Wedle niego dotychczasowa struktura OKP uniemożliwiała „wyraźne” artykułowanie
interesów wsi. Przekonywał, że powołanie sekcji pozwoli na „bardziej elastyczne działanie polityczne, doprowadzi do zapoczątkowania korzystnego procesu instytucjonalizacji
istniejącego w OKP pluralizmu”. Owe argumenty, ukazujące kolizję interesów środowisk
miejskich i wiejskich („bardziej jesteśmy zainteresowani promowaniem produkcji niż ochroną
konsumpcji”), wzmacniały czynniki polityczno-prestiżowe, wydobywające fakt lekceważenia opinii środowisk wiejskich w rozstrzyganiu spraw polityki państwa. Przewodniczący „S” RI przypomniał pominięcie „solidarnościowego” związku zawodowego przy
podejmowaniu decyzji o sojuszu politycznym z ZSL, partią – wedle niego – niewiarygodną,
do niedawna wykorzystywaną przez „komunistów” do próby przeprowadzenia „kolektywizacji” i „pegeeryzacji”. Uznał to „za odejście od podstawowych zasad programowych
„Solidarności” RI”20.
Ślisz uczynił krok dalszy, świadczący o ambicji zawłaszczenia chłopskiej części sceny
politycznej i odegrania roli przywódcy wyrażającego historyczne i współczesne niepokoje i dążenia wsi. Zewnętrznym tego wyrazem był m.in. „witosowy” styl ubierania (spodnie
wpuszczone w buty z cholewami, koszula ze „stójką”). W planie ideowo-politycznym
nowa partia – Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność” – której credo przedstawił
Ślisz (21 września) miała nawiązywać do zasad ideowo-politycznych „zlikwidowanego”
przed laty Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego „prawowitym” spadkobiercą mienił się NSZZ „S” RI. Siłę nowej inicjatywie miała dodawać „idea własnej reprezentacji”,
która pozostała „w sercach i umysłach chłopskich” i wyrastać z oporu przetrwania czerpiącego z „chrześcijańskiego systemu wartości”. PSL „S” kreowała się na siłę mającą
skutecznie przeciwstawić się „odrestaurowanemu” ZSL („stalinowski twór powołany
przez PZPR do walki z prywatnym rolnictwem”), które nie jest w stanie przeprowadzić
koniecznych „natychmiastowych przeobrażeń” na wsi, „z lękiem” patrzącej w przyszłość.

20

jej pozycjê jako zwi¹zku zawodowego. A¿eby runê³y mury, jak œpiewa Kaczmarski, szturmuj¹cy mog¹ siê obyæ bez ró¿nobarwnych strojów, ale nie mog¹ bez tarana – Wa³êsy
i kolubryny »Solidarnoœci«”. W. Gie³¿yñski, Czy potrzebny jest kongres opozycji. Nie popêdzaæ
czasu, „Gazeta Wyborcza” z 11 lipca 1989.
J. Œlisz, przewodnicz¹cy NSZZ „S” RI: W OKP. Sekcja rolna, „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia 1989.
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Partia o „rodowodzie chłopskim”, traktująca rolnictwo jako „najważniejszą część gospodarki narodowej, od której zależy poziom życia wszystkich ludzi w Polsce”, uznała, że jest to
legitymacja do tego, by jej zapleczem było miasto i wieś, „wyższe uczelnie i zakłady
pracy”. W planie szerszym, społecznym, „jedynie” PSL „S” miała być partią zdolną do
likwidacji „monopoli”, przyczyniającą się do „budowy społeczeństwa obywatelskiego”21.
Intencje Ślisza były przejrzyste. Za przesłoną agrarystyczno-patriotyczno-chrześcijańskiej argumentacji krył się zamiar przejęcia elektoratu ZSL, którego walorem było ponadto zaplecze organizacyjno-lokalowe. Nie miał znaczenia fakt, że było ono ogniwem koalicji.
Ten zamiar nie był pozbawiony cech schizofrenicznych. Albowiem dążeniu do skompromitowania ZSL („ramieniem PZPR skierowanym na wieś”) towarzyszyło otwarcie –
bez stawiania warunków – na jego członków. „Wszyscy członkowie ZSL powinni zrozumieć, że ich miejsce jest w nowo rodzących się strukturach, że są tam oczekiwani, że wyciągamy rękę do nich” – oświadczył Ślisz, wskazując na poparcie doznawane ze strony
„Solidarności” RI oraz odrzucając domniemanie, że wyżej stawia własne ambicje nad
powodzenie koalicyjnego rządu22.
Działania szefa „S” RI zdawały się uderzać w jedność formacji „solidarnościowej”.
Jednakowoż osłabienie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie przejęcie jego
elektoratu i zaplecza materialnego mogło się wydawać ceną możliwą do zaakceptowania,
gdyby towarzyszyło temu dalsze poszerzenie i efektywne wzmocnienie „solidarnościowych” wpływów w społeczeństwie polskim. Tymczasem jednak efekty manewrów destrukcyjnych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a ich pomysłodawca został pozbawiony
wsparcia ze strony rolniczej „Solidarności”23. Natomiast próba (29 września 1989) – określona „lapsusem” – utworzenia przez Romana Bartoszcze Klubu Poselskiego PSL z udziałem
posłów z OKP (Tadeusz Kaszubski, Janusz Rożek, Ignacy Guenther, Stanisław Tomkiewicz) i ZSL (Franciszek Kieć, Stanisław Jasiński, Ryszard Kołodziej, Wojciech Mojzesowicz), spotkała się ze zdecydowaną niechęcią ze strony członków OKP24, jakkolwiek
wydawała się najbliższa inicjatywie reaktywowania działalności powojennego PSL25. W obu
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J. Œlisz (oœwiadczenie), PSL „Solidarnoœæ”, „Gazeta Wyborcza” z 21 wrzeœnia 1989.
J. Œlisz, Z potrzeby chwili, a nie z ambicji, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 22–24 wrzeœnia
1989.
W trakcie IV Krajowego Zjazdu NSZZ „S” RI (Mistrzejowice, 15–17 grudnia 1989 r.),
poprzedzonego msz¹ œw. celebrowan¹ przez kardyna³a Franciszka Macharskiego (list
biskupa Romana Andrzejewskiego o wspólne przetrzymanie najbli¿szych trudnych miesiêcy i nieantagonizowanie spo³eczeñstwa), J. Œlisz ust¹pi³ w wyborach na przewodnicz¹cego
– Gabrielowi Janowskiemu. Janowski za Œlisza, „Gazeta Wyborcza” z 18 grudnia 1989; Czy
Œlisz dostanie absolutorium, „Gazeta Wyborcza” z 16–17 grudnia 1989.
dooKO£A KLUBU, „Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989.
Roman Bartoszcze znalaz³ siê wœród cz³onków utworzonego 15 sierpnia 1989 r. w Wilanowie Tymczasowego Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL (S. Zalewski, Polskie
Stronnictwo Ludowe, jeszcze raz, „Gazeta Wyborcza” z 22 sierpnia 1989). Natomiast 5 kwietnia 1990 r. zosta³ on odwo³any z przewodniczenia 7-osobowemu Klubowi. Zarzucano
mu dzia³alnoœæ polityczn¹ niezgodn¹ z „to¿samoœci¹” ideow¹ klubu. „Gazeta Wyborcza”
z 7–8 kwietnia 1990.

przypadkach szło o zablokowanie przybierającej na realności perspektywie przeobrażenia ZSL w PSL.
W kontekście wysiłków zmierzających do utrzymania jedności w obozie „solidarnościowym” i nie dopuszczania do jego spluralizowania, może rodzić refleksje fakt braku
poważniejszego sprzeciwu wobec powołania przez prominentnych działaczy katolickich
OKP, własnej partii26. 21 września 1989 r. utworzono komitet organizacyjny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, na którego czele stanął Wiesław Chrzanowski. Został
on przewodniczącym Zarządu Głównego partii utworzonej 25 października 1989 r. (Jan
Łopuszański miał kierować pracami Rady Naczelnej). ZCH-N pozostało członem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (3 posłów, 2 senatorów, kilku sympatyków), nie
wykazywało wtedy większej aktywności. Deklarując przeciwstawianie się koncepcji „lewicowej”, partia dążyła do zaprezentowanie się jako „centroprawica”27.
Stosunkowo spokojna reakcja na powstanie nowej partii miała swoje różne źródła.
Deklarowała ona, że jej członkowie-parlamentarzyści pozostaną w OKP, tworząc koło.
Decydującym czynnikiem, który powstrzymywał ewentualny sprzeciw, był fakt, że nowa
partia domagała się tego, „by w życiu społecznym i w wychowaniu respektowane były
zasady chrześcijańskie”. To zapewne nie wystarczyło. Jednakże jej manifestacyjne deklarowanie prawicowości oraz walki z „lewicą laicką”, a także telegramy wysłane do Jana
Pawła II i prymasa Polski Józefa Glempa stwarzały wrażenie, że kościół katolicki inicjatywie co najmniej jest przychylny. Jej autorem było przecież środowisko, którego związki
z kościołem nie podlegały wątpliwości28. ZCh-N jawił się dlań, na tle dotąd istniejących
ugrupowań politycznych (PAX, PZKS, UCh-S), „skażonych” kooperacją z komunizmem,
jako ważny polityczny instrument artykułowania interesu grupowego.
Nie można pominąć jeszcze jednej okoliczności. Część działaczy nowej partii formułowała zaskakujące zarzuty, które – gdyby im dać wiary – kazały sądzić, że zwycięska
formacja polityczna, wywodząca się z „Solidarności” jest zdominowana przez orientację
lewicową. „Uważam, że niestety dziś otoczenie Lecha Wałęsy – stwierdzał Stefan Niesio26

27

28

Wy³onienie siê trzech partii: »Centrum-„Solidarnoœæ”« (rozwiniêcie „tego, co ju¿ istnieje”),
chrzeœcijañsko-demokratycznej oraz socjaldemokratycznej (w obu ostatnich przypadkach –
„by³oby wykorzystaniem sprawdzonych sposobów uprawiania polityki i zapobieg³oby
szkodliwemu rozproszeniu œrodowisk katolickich i si³ opozycyjnej lewicy”) sugerowa³
W. Weso³owski, Trzy rozwi¹zania, „Gazeta Wyborcza” z 26 wrzeœnia 1989.
Wies³aw Chrzanowski, przewodnicz¹cy ZG ZCh-N okreœli³ j¹ jakie kierunek kojarz¹cy
siê z etyk¹ chrzeœcijañsk¹, z prawem cz³owieka „do samorealizacji”, inicjatyw¹ gospodarcz¹; „to pragmatyczne podejœcie do problemów spo³eczno-gospodarczych, docenianie
wartoœci tradycyjnych, przeciwstawianie siê problemom kszta³towania rzeczywistoœci na
drodze przymusu, wed³ug pewnych za³o¿eñ doktrynalnych, choæby wbrew woli rzekomo jeszcze niedojrza³ego spo³eczeñstwa”. W. Chrzanowski, Pragmatyzm i tradycja, Wywiad
dla „¯ycia Warszawy” z 5 lutego 1990.
Nb. wys³anie telegramu do Wa³êsy poprzedzi³y sprzeciwy (8 g³osów), które prze³ama³
m.in. Jan £opuszañski, przypominaj¹c, ¿e Wa³êsa „jest jêzyczkiem uwagi w dyskusjach
o partiach politycznych, wywodz¹cych siê z opozycji. Pominiêcie Wa³êsy mog³oby go
sk³oniæ ku opcji monopartyjnej”. Depeszowaæ do Wa³êsy, „Gazeta Wyborcza” z 30 paŸdziernika 1989.
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łowski, poseł na Sejm, wywodzący się z przedwyborczej „drużyny” przywódcy związku
– zdominowane zostało przez ludzi w takim rozumieniu lewicowej orientacji. Mieli się oni
kierować „relatywizmem moralnym” i twierdzić, że „źródłem etyki nie jest Bóg, a prawo”, nie sympatyzować z Romanem Dmowskim, Matką Boską, Maksymilianem Kolbe,
skupiając „przeciwników przerywania ciąży, z tej ostatniej sprawy czyniąc swoisty test
dobrego smaku i politycznej kultury”. Ta formacja miała ponosić odpowiedzialność za
ustalenia okrągłego stołu, a także „za przeprowadzenie wyborów według bardzo niedemokratycznych reguł, w myśl zasady, że ani warunki, ani Polacy nie dojrzeli jeszcze do
demokracji, co z kolei uważam za relikt myślenia totalitarnego (...) Odrzucam każdą rewolucję, wartości egalitarne uważam za szkodliwe dla rozwoju gospodarczego, a nawiązuję
nie do mglistej ogólnoludzkiej tradycji humanistycznej, lecz do wartości etyki chrześcijańskiej i polskiego katolicyzmu. W nich widzę ocalenie dla Polski”29.
Fundamentalizm nie stroniący od napastliwości oraz spiskowej teorii historii (manipulacje za kulisami „okrągłego stołu”), przebijający w poglądach czołowego działacza ZCh-N,
wprawdzie nie był reprezentatywny dla nowej partii, jednakże był obecny w jej życiu
ideowo-politycznym. Wpływał on paraliżująco na ewentualnych adwersarzy-obrońców
„solidarnościowej” jedności, którzy sądzili zapewne, że ewentualne spory ideowo-polityczne nie zagrożą istnieniu wspólnej reprezentacji politycznej (OKP), że granice jej egzystencji nie zostaną przekroczone, a agresywność ewentualnych kontestatorów ulegnie
osłabieniu.
Niejako poza głównym nurtem życia społeczno-politycznego pozostawała struktura
opozycyjna wobec „Solidarności”, mieniąca się jej „prawdziwą” spadkobierczynią i kontynuatorką, tj. Porozumienie na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S”. W trakcie
czwartego już ogólnopolskiego spotkania (Będzin, 9 września 1989) przywoływano dotychczasowe zarzuty: złamanie statutu związkowego przez Wałęsę (M. Jurczyk); używanie przez związek nazwy „S” – nadużyciem (S. Kocjan); „zjawisko bolszewizacji
opozycji (...) zaniechanie demokratycznych sposobów wyłaniania władzy oraz podejmowanie decyzji w zamkniętych, tajemniczych gremiach” (R. Szeremietiew, KPN). Ostatecznie uczestnikom spotkania zabrakło determinacji w dokonaniu ostatecznego rozłamu.
Powołali oni zespół, który miał przygotować projekt ordynacji wyborczej oraz zwrócić
się do KKW, Lecha Wałęsy i Grupy Roboczej z propozycją przeprowadzenia „demokratycznych” wyborów w NSZZ „S”30. Przez dalsze lata grupa, w skład której wchodzili
m.in.: Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Kazimierz Świtoń, Krzysztof Wyszkowski, nie zaprzestała aktywności, jakkolwiek czyniła to
29
30
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S. Niesio³owski, Spór o zasady i metody, „Gazeta Wyborcza” z 2 sierpnia 1989.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w trakcie spotkania Seweryn Jaworski dopatrywa³ siê
przyczyn roz³amu w zwi¹zku w ró¿nicach œwiatopogl¹dowych, stwierdzaj¹c m.in.: „Ró¿nica miêdzy nami a ludŸmi kieruj¹cymi zwi¹zkiem to ró¿nica ideowa. My wychodzimy
z korzeni chrzeœcijañskich i niepodleg³oœciowych, oni zaœ pozostaj¹ pod wp³ywami lewicy
laickiej. Kuroñ i Geremek kieruj¹ zachodz¹cymi przemianami tak, by przej¹æ kierownictwo
zwi¹zku. Dosz³o do porozumienia komunistów i lewicy laickiej po to, by stworzyæ ustrój,
który wyeliminuje grupy o rodowodzie chrzeœcijañskim i niepodleg³oœciowym”.
A. Stefañski, Bolszewizacja opozycji?, „Gazeta Wyborcza” z 13 wrzeœnia 1989.

na marginesie głównego nurtu politycznego. Przykładem zorganizowanie sympozjum
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej w 20. rocznicę powołania Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych nt. „W trosce o Dom Ojczysty” (18–19 kwietnia 1998 r.),
na które nie został zaproszony ani Lech Wałęsa, ani Bogdan Borusewicz31.

2. ...i PZPR ?
a) Wobec nowej sytuacji politycznej
Wybory stały się dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej testem, który unaocznił
niezdolność sprostania wyzwaniom niesionym przez konkurencję wyborczą, rywalizację
polityczną oraz osąd elektoratu. Wyjątkowej dramatyczności nabierała kwestia miejsca
i jej roli w systemie społeczno-politycznym a także jej kształtu ideowo-politycznego i organizacyjnego. Wybory ujawniły różnice występujące w jej szeregach co do taktyki, a także
przyszłości. Z jednej więc strony wzywano do jej konsolidacji, wzmożenia aktywności
„w służbie klasie robotniczej i narodowi”, z drugiej wskazywano szansę jaką dla „kraju
stanowią reformy, a także konstruktywne, odpowiedzialne funkcjonowanie socjalistycznej demokracji”32.
Niekorzystne dla PZPR rezultaty wyborów do Sejmu skłaniały do sformułowania
odpowiedzi na pytanie o przyczyny klęski oraz określenia kierunków dalszej działalności.
Uczyniło to XIII Plenum KC PZPR (30 czerwca oraz 28–29 lipca 1989 r.), które dokonało ponadto zmian personalnych, wynikających głównie z wyboru W. Jaruzelskiego na
Prezydenta PRL. Funkcję I sekretarza objął dotychczasowy premier M. F. Rakowski.
Nieklarownie zaś rysowały się dalsze zmiany. Odejściu osób o różnym stosunku do reform,
towarzyszyła kooptacja działaczy niejednakowo skłonnych udzielać im poparcia33. Najogólniej diagnozy sformułowane w trakcie posiedzenia wykazywały wysoki stopień
samokrytycyzmu oraz zgodności z rzeczywistością. Przede wszystkim polemizując z przeciwnikami zawartych kompromisów wskazywano na brak alternatywy. Opóźnienie przeobrażeń mogłoby prowadzić do „katastrofy”, albowiem „z upływem lat w naszej partii
coraz powszechniej zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że nasze niepowodzenia i nasza
niezdolność do efektywnego reformowania gospodarki wiążą się ze sposobem sprawowania władzy (...) gruntowna przebudowa systemu politycznego w naszym kraju stała
się pilną koniecznością”.

31
32
33

Rocznica, Wolne Zwi¹zki Zawodowe. Pretensje, uprzedzenia i ¿ale, „Rzeczpospolita” z 20 kwietnia 1998.
Komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, „Rzeczpospolita” z 8 czerwca 1989.
Funkcje sekretarzy Komitetu Centralnego objêli te¿ nowi ludzie, którzy z wzglêdu na wiek
i swoist¹ „agresywnoœæ” zyskali sobie miano „m³odych wilczków”: Marek Król z Poznania
(przydzielony zakres spraw: dzia³alnoœæ propagandowa i informacyjna), Marcin Œwiêcicki
(polityka spo³eczna i gospodarcza) i S³awomir Wiatr (ideologia i wspó³dzia³anie z otoczeniem zewnêtrznym partii) z Warszawy.
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Rozważając przebieg i wyniki wyborów wskazywano, iż spowodowały ją cztery główne
czynniki: 1) Krytyczna ocena przez społeczeństwo sił sprawujących władzę, odpowiedzialnych za długotrwały kryzys, co skłoniło dużą jego część „do zakwestionowania linii
politycznej realizowanej przez partię”; 2) Szybkie pogarszanie się sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w trakcie trwania kampanii; 3) Słabość partii jako uczestnika
walki politycznej; 4) Błędy w planowaniu kampanii i sposobie jej przeprowadzenia. Odnotowując te czynniki mające charakter obiektywny i subiektywny, nie można pominąć faktu,
iż wyniki wyborów wywołały w partii szok, o tyle głębszy, że poprzedzały je optymizm
oraz pewność osiągnięcia zwycięstwa.
To zaś – obok prób racjonalizowania źródeł klęski – motywowało do rozważenia
wewnątrzorganizacyjnych jej uwarunkowań i skutków. Wskazywano, że spowodowała
ona pogorszenie nastrojów wśród członków, osłabiając kondycję i jedność partii, a także
podważyła zaufanie do jej kierownictwa. Główne słabości to: niezdolność partii do odrzucenia administracyjnych metod wpływania na rozwój sytuacji politycznej, co osłabiało
jej zdolność „do rozumienia społeczeństwa, komunikowania się z nim, wpływania na
umysły obywateli i zdobywania ich dla naszej polityki”.
Wybory ujawniły także „wyraźniej niż kiedykolwiek” obniżenie stopnia utożsamiania
się członków partii z realizowaną przez nią polityką oraz z jej kierownictwem. Osłabienie
identyfikacji – jak wskazywano – wynikało z narastania wątpliwości, co do słuszności
„partyjnych programów oraz efektywności partyjnego przywództwa” oraz z poczucia
odpowiedzialności za deformacje stalinizmu. Podłożem osłabienia poczucia więzi między
przywódczymi kręgami a ogółem członków „były szybko postępujące zmiany prowadzonej polityki, często niezrozumiałe dla szeregowych członków partii. Zmiany te wiązały się z koniecznością operatywnego przystosowania polityki do wymogów powstających
realnie sytuacji”.
Z tych konstatacji wyprowadzano wniosek o konieczności „krytycznego przewartościowania form pracy i sposobu zorganizowania naszej partii (...) gruntownej przebudowy”34.
Komitet Centralny uznał, że skala i głębia pożądanych zmian wymaga ustaleń zjazdu. Podjęto więc decyzję o jego przyśpieszeniu. Zapowiadano uwzględnienie wniosków i postulatów zgłaszanych przez terenowe instancje partyjne, członków partii, kluby dyskusyjne
i porozumienia partyjne. Za szczególnie ważne uznano zachowanie i umocnienie jedności
partii, budowanie jej na podstawie „rozwiniętej demokracji wewnątrzpartyjnej”. W kwestii „Solidarności” przyjęto pogląd, iż obejmuje ona nurty odzwierciedlające działalność
związkową i polityczną, mieszcząc także tendencje „opozycyjne wobec ustroju socjalistycznego (...) uniemożliwia obecnie zajęcie aprobującego stanowiska w sprawie przynależności członków partii do tej organizacji”35.
W trakcie obrad podjęto próbę określenia istoty zmian oraz ich granicę, którą miała być
jedność partii jako instytucji gwarantującej ustrój socjalistyczny. W tym obszarze zamierzano zmieścić proces przygotowań oraz tryb odbycia XI Zjazdu PZPR. Kierownictwo
partii było zmuszone uwzględniać coraz wyraźniej i gwałtowniej przejawianą pluralizację
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„Trybuna Ludu” z 29–30 lipca 1989 r.
Uchwa³a XIII Plenum KC PZPR, „Trybuna Ludu” z 2 sierpnia 1989 r.

poglądów i stanowisk w sprawach o podstawowym dla niej znaczeniu. Inaczej poczęła
rysować się jej tożsamość ideowo-polityczna i kształt organizacyjny oraz wzorce zachowań i sposobów aktywności politycznej. Skutkiem tego był szczególny, dotąd nie praktykowany w PZPR tryb przygotowania zjazdu.
Na pierwszej części XV Plenum KC (18 września 1989 r.) sformułowano zestaw
pytań sondażowych dotyczących trybu przygotowań do zjazdu, wyboru delegatów, warunków wykorzystywania konkurencyjnych platform programowych, ideowych i organizacyjno-politycznych oraz programu i ewentualności zmian charakteru (w tym nazwy)
partii. Z sondażu wynikało, iż zdecydowana większość (72,1% respondentów) członków
partii opowiedziała się za radykalnym wariantem zmian, zaś 1/4 stawiała na ostrożność,
co wypadnie w większości przypadków interpretować jako wyraz postaw zachowawczych. Biuro Polityczne KC PZPR wyciągnęło stąd wniosek, iż droga „do takiej partii nie
może prowadzić przez prostą kontynuacją (...) ale nie może także stanowić samozagłady
partii, budowy nowego na gruzach starego”. Ukazując niebezpieczeństwa grożące jedności
partii, opowiedziano się za partią przeobrażoną, w której znajdą miejsce ludzie „spod różnych odcieni czerwonego sztandaru”, otwarci na rzeczywistość, „na wyzwania, które
niesie przyszłość”36. Rezultatem gruntownej przemiany PZPR miała być nowa partia
polskiej socjalistycznej lewicy37.
Przyjęte na zakończenie drugiej tury XV Plenum KC PZPR (3 października 1989 r.)
decyzje przewidujące m.in. rozpoczęcie XI Zjazdu 27 stycznia 1990 r. w dużym stopniu
uwzględniały propozycje zgłaszane przez platformy programowe i kluby dyskusyjne,
których przedstawiciele uczestniczyli w obradach plenarnych. Wyrazem tego było zdemokratyzowanie zasad wyboru delegatów, przyznanie kandydatom czynnych i biernych
praw wyborczych, umożliwienie dyskusji nad konkurencyjnymi programami oraz zamiar
przekształcenia PZPR w nową partię, z nowym programem, statutem i nazwą. Upublicznienie stanowisk wypracowanych przez członków partii wyrażających swoje postulaty
i oczekiwania poprzez platformy programowe oraz jednoczących się na zasadzie identyfikacji ideowo-politycznej, stanowiło w dziejach partii fakt przełomowy, niosący dla niej
różnorodne konsekwencje. Ujawnienie zróżnicowania partii przekonywało, iż nie tworzy
ona spójnego pod względem ideowo-politycznym organizmu; w przeszłość odchodziła
idea partii-monolitu.

b) Siła wewnętrznego zróżnicowania
Już w stanowisku BP KC PZPR (7 czerwca 1989) pojawiła się świadomość występowania wśród członków partii różnic co do taktyki oraz jej przyszłości. Z jednej strony
wzywano do konsolidacji, wzmożenia aktywności „w służbie klasie robotniczej i narodowi”, z drugiej wskazywano na szansę jaką dla „kraju stanowią reformy, a także konstruktywne, odpowiedzialne funkcjonowanie socjalistycznej demokracji”38. Okres powyborczy
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Referat Biura Politycznego KC PZPR, „Trybuna Ludu” z 4 paŸdziernika 1989 r.
Stanowisko XV Plenum KC PZPR w sprawie g³ównych zadañ partii w okresie poprzedzaj¹cym XI
Zjazd, Tam¿e, 5 paŸdziernika 1989 r.
Komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, „Rzeczpospolita” z 8 czerwca 1989.

363

pogłębił procesy polaryzacji i fragmentaryzacji. Istniejące w partii nurty poczęły śmielej
i bardziej zdecydowanie poszukiwać możliwości klarowniejszego określenia i upublicznienia własnej tożsamości ideowo-politycznej. Spośród ok. 200 platform, stanowisk programowych i politycznych, opracowań autorskich jakie odnotowano pod koniec października
1989 r. generalnie można było wyróżnić dwa zasadnicze nurty, dla których punktem odniesienia był fundamentalizm lewicowo-doktrynalny oraz różne wersje – dalece nieokreślone –
socjalizmu demokratycznego czy koncepcji socjaldemokratycznych.
Najogólniej biorąc przedstawiciele wszystkich platform łączył pogląd o wyczerpaniu
przez PZPR możliwości oddziaływania na życie społeczne i polityczne. Jednakże z tej
konstatacji wynikały różne wnioski. Najbardziej wyrazisty kierunek myślenia ujawniali
przedstawiciele nurtu socjaldemokratycznego jednoczący się w „Inicjatywie (Ruchu) 8 lipca”.
Animatorzy tego porozumienia wywodzili się spośród działaczy Uniwersytetu Warszawskiego i skupili reprezentantów różnych środowisk, zyskując zwolenników i sympatyków w całym kraju. Rychło dołączyły do nich osoby związane z aparatem partyjnym
(w tym Akademii Nauk Społecznych – byłej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych KC PZPR),
„przebierające się w nowe szaty”, ew. dążące do „odreagowania” dotychczasowego „zniewolenia” doktrynalnego i kreujące się na zwolenników demokratycznej przemiany. Na
gruncie „Ruchu...” wypowiadano się za tym, by XI Zjazd zakończył działalność PZPR,
przeobrażając się w zjazd założycielski „partii demokratycznego socjalizmu”. Wzywając
do walki z neostalinizmem i siłami wojującej prawicy, opowiadano się za demokracją parlamentarną, w ramach której proponowano współdziałanie również z siłami skupionymi
w „Solidarności”. W kwestiach gospodarczych opowiadano się za gospodarką rynkową
„łączącą efektywność z odpowiedzialnością socjalną państwa”, wyrażając wolę walki z populizmem. „Ruch 8 lipca” wypowiadając się za demokracją, odrzucił centralizm demokratyczny – uznawany w partii komunistycznej za zasadę jej zasad. Odrzucał także leninizm,
z dystansem odnosząc się do marksizmu, traktując go jako jeden z możliwych kierunków
ideowych, zachowujących wartość metodologiczną. Przedstawiciele tego porozumienia
zawiązali przed zjazdem Blok Socjaldemokratyczny39.
Natomiast promotorzy fundamentalizmu lewicowo-doktrynalnego, nie natrafiając na
przychylny klimat, niechętnie ujawniali swoją tożsamość. Wynikało to z obawy o narażenie się na zarzut obrony skompromitowanej idei, systemu wartości oraz ustroju. Nurt ten
zdecydowanie określał się poprzez to, przeciw czemu występował. Deklarował obronę
interesów klasy robotniczej, sprzeciwiał się wyprowadzeniu jej organizacji politycznych
(mając głownie na myśli jej partię) z zakładów pracy. Jednocześnie wyrażał protest wobec procesu – jak ujmowało to np. Warszawskie Robotnicze Forum Zjazdowe – przywracania „kapitalizmu w Polsce”, przeciw „wyprzedaży majątku narodowego”, za co
odpowiedzialnością obciążał rząd powołany przez „Solidarność”, sugerując, iż działa ona

39

364

Deklaracja „Ruchu 8 lipca” („Trybuna Ludu” z 13 paŸdziernika 1989 r.). Apel Bloku Socjaldemokratycznego do delegatów na XI Zjazd PZPR (Tam¿e, 17 stycznia 1990 r.). Nb. wspó³pracy z „Ruchem” odmówi³a Toruñska Inicjatywa Socjaldemokratyczna, widz¹c w jego
dzia³alnoœci próby reanimowania partii, która powinna ulec likwidacji (Tam¿e, 19 paŸdziernika 1989).

przeciwko interesom pracowniczym. Z tego wynikała orientacja na związki zawodowe
zgrupowane w OPZZ. Przeciwstawiając się „samobiczowaniu” w podejściu do błędów partii,
nurt ten odwoływał się do systemu wartości, które legły u podstaw partii komunistycznej.
Wskaźnikiem rzeczywistych wyborów ideowo-politycznych, za którymi nurt się opowiadał, wzywając do zachowania i kultywowania socjalistycznego dorobku było powołanie –
wobec powstania Bloku Socjaldemokratycznego – Bloku Socjalistycznego40.
Blisko tego ostatniego plasował się Ruch Ludzi Pracy, nie stroniący od haseł populistycznych. Zarzucał PZPR, że przestała być gwarantem interesów ludzi pracy. Jego ośrodkiem stało się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które deklarowało
(7 września) pozostanie w opozycji wobec rządu Tadeusza Mazowieckiego oraz zamierzało porozumieć się z innymi odłamami opozycji (PPS, KPN), odżegnując się od „Solidarności”, określanej „parazwiązkiem”41. Ruch kreował na swego „guru” Adama Schaffa,
komunistę o bogatej przeszłości, usuniętego z partii w 1984 r. (przywrócone członkostwo, 19 września 1989 r.). Ruch, w którym dominującą rolę odgrywał Alfred Miodowicz
(protestując przeciw błędom kierownictwa partii, złożył w trakcie 2. części XIII posiedzenia KC, 29 lipca 1989, rezygnację z członkostwa w Biurze Politycznym KC PZPR),
przewidywał wyłonienie w przyszłości własnej partii, o ile PZPR nie sprosta jego oczekiwaniom. Deklarował obronę ludzi pracy, „ich interesów materialnych, politycznych,
społecznych”. Przeciwstawiał się reprywatyzacji „majątku całego narodu”, protestował
przeciwko „programowi bezrobocia” oraz uzależnieniu gospodarki polskiej od Zachodu
a także obciążaniu „świata pracy” kosztami wychodzenia z kryzysu. Zdaniem przedstawicieli Ruchu winny one obciążać „przede wszystkim tych, którzy dotychczas robili fortuny na bałaganie gospodarczym”. Również przedstawiciele tej platformy politycznej
„wobec zagrożenia jedności partii” uznali za uzasadnione stworzenie „porozumienia zjazdowego na rzecz ludzi pracy”42.
Z podobnych niejako pobudek jak Ruch Ludzi Pracy, jakkolwiek mniejszy zasięg wydawała się mieć Polska Socjalistyczna Partia Pracy. Pojawiła się 12 października 1989 r.,
jej sekretarzem generalnym został Tadeusz Bilewicz (delegat na zjazd zjednoczeniowy z PPR
w 1948 r. z ramienia PPS). Jej przewodniczący, Mieczysław Krajewski (aktywista ideologiczny PZPR), poddając krytyce posunięcia kierownictwa PZPR („kompromitujące”;
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Oœwiadczenie Warszawskiego Robotniczego Forum Zjazdowego („Trybuna Ludu” z 20
listopada 1989 r. oraz 17 stycznia 1990 r.). W du¿ym stopniu ten punkt widzenia popar³
J. Tittenbrun, Czyja Partia, „Punkt Widzenia” nr 8 z 13 grudnia 1989. Wiele wskazuje na to,
i¿ na forum to znaczny wp³yw mia³ aparat partyjny, podobnie jak w przypadku Warszawskiego Forum Przedzjazdowego czy Robotniczego Forum Zjazdowego, powo³anego
przez I sekretarzy KZ PZPR z 208 zak³adów oraz Komisjê Robotnicz¹ KC PZPR. Por.
„Trybuna Ludu” z 23 paŸdziernika 1989 r.
OPZZ-cja, „Gazeta Wyborcza” z 8–10 wrzeœnia 1989.
„Trybuna Ludu” z 12 i 20 paŸdziernika 1989 oraz 8 i 22 stycznia 1990 r. Sekretariat Komitetu Wykonawczego OPZZ – dla zachowania niezale¿noœci zwi¹zkowej – odmówi³
desygnowania swojego przedstawiciela do Centralnej Komisji Zjazdowej („¯ycie Warszawy” z 27 wrzeœnia 1989 r.).
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„słabo wyrobione politycznie”), przewidywał, że przyszły zjazd partii „będzie zjazdem
aparatu”43.
Rozważając elementy koncepcji polityczno-programowych, pojawia się kwestia, za
jakimi opcjami opowiadało się kierownictwo partii, jakimi środkami się posługiwało, jakie
priorytety uznawało i jakie przedsięwzięcia podejmowało, by nie utracić kontroli nad rozwojem sytuacji. Z jednej strony starało się wpłynąć na kształt przedzjazdowych dokumentów za pośrednictwem Centralnej Komisji Zjazdowej. Jej dobór – pomijając nadmierną
liczebność, mającą dokumentować rozległość potencjału intelektualnego partii oraz różnorodność ideowo-polityczną – był przypadkowy. W komisji znalazło się wielu przedstawicieli aparatu etatowego, kierownictw różnych szczebli organizacyjnych partii, partyjnych
kadr usytuowanych w gospodarce, administracji, prasie, placówkach naukowych i kulturalnych oraz osoby pełniące funkcje kierownicze z rekomendacji partii w ramach tzw.
nomenklatury. Prawdą jest, że znaczną grupę stanowili przedstawiciele platform programowych reprezentujących różne kierunki, z których zwłaszcza reprezentanci „Ruchu 8 lipca”
starali się uzyskać wpływ na pracę tego gremium. Rozwijali oni wzmożoną aktywność
celem uzyskania jak największej liczby mandatów na zjazd. O ich skuteczności może
pośrednio świadczyć wzrost popularności pomysłu socjaldemokratyzowania programu
oraz statutu przyszłej partii. Znalazło to odzwierciedlenie w dokumentach ogłoszonych
przez XVI Plenum KC PZPR (6 listopada): Tezy deklaracji programowej; Zasady wyboru delegatów na XI Zjazd PZPR; Założenia statutowego modelu partii44.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, uczestnicząc w zmianie politycznej zapoczątkowanej ustaleniami „okrągłego stołu”, podlegała dwom, ściśle ze sobą związanym i nawzajem przeplatającym się, procesom. Pierwszy, który tworzyło otwarcie systemu politycznego
na mechanizmy konkurencji, kooperacji i kompromisu mieszczące się w logice demokratycznej walki politycznej. Najogólniej partia zdołała udatnie znaleźć miejsce w rekonstrukcji
demokratycznej, broniąc jej równocześnie przed zewnętrzną presją, podważającą suwerenność Polski45. Jednocześnie partia podlegała wewnętrznym przeobrażeniom, których tre43
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S. Zalewski, Niech siê rz¹d przesunie w lewo, „Gazeta Wyborcza” z 5 grudnia 1989.
„Trybuna Ludu” z 8 i 9 listopada 1989. 6 stycznia 1990 r. odby³o siê XVII plenarne posiedzenie KC PZPR, miêdzy innymi zamykaj¹ce prace Centralnej Komisji Zjazdowej,
które przyjê³o dokumenty na zjazd oraz og³osi³o sonda¿ na temat nazwy nowej partii.
„Trybuna Ludu” z 8 stycznia 1990.
Symbolicznym tego wyrazem by³a wymiana oœwiadczeñ miêdzy Rumuñsk¹ Parti¹ Komunistyczn¹ (19 sierpnia 1989), totalnie negatywnie oceniaj¹c¹ zmiany w Polsce (rezygnacja „przez PZPR z kierowniczej roli w pañstwie (...) sprzeczne z naukow¹, rewolucyjn¹
koncepcj¹ budowy socjalizmu i s³u¿y najbardziej reakcyjnym ko³om imperialistycznym”),
a PZPR (21 sierpnia 1989), oceniaj¹cej, ¿e urzeczywistniana w Polsce polityka by³a zgodna
„z nadrzêdnymi interesami narodu i pañstwa (...) jedynie s³uszna i nie ma dla niej alternatywy”, broni¹cej demokratycznie wy³onionych w³adz oraz sprzeciwiaj¹cej siê mieszaniu
„w sprawy wewnêtrzne innych pañstw”. (Dokumenty Polska – Rumunia. OdpowiedŸ
Biura Politycznego KC PZPR na stanowisko KC RPK i prezydenta SRR Nicolae Ceausescu w sprawie oceny aktualnej sytuacji w Polsce, w tym powo³ania rz¹du PRL. „Gazeta
Wyborcza” z 29 wrzeœnia – 1 paŸdziernika 1989. Tak¿e, O co prosi³ Rakowski, „Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989.

ścią była mozolna redefinicja części zasad ideowo-politycznych sięgających doktryny komunistycznej oraz ich adaptacja do nowych uwarunkowań lub też odrzucenie. W tym
przypadku szło o poszukiwanie rozwiązań, które umożliwiłyby umiejscowienie partii w demokratycznej przestrzeni politycznej przy zachowaniu możliwie wielu elementów tożsamości partii marksistowsko-leninowskiej (poststalinowskiej). Jednakże adaptacja partii
miała swoje granice. Stanowiły je reguły stabilizujące porządek demokratyczny46.

c) Partia zanikających wpływów i prestiżu
Dążeniu do ukształtowania nowej partii towarzyszyły procesy, które w dużym stopniu wpływały na atmosferę wśród członków kończącej swą działalność PZPR. Symptomy ograniczania jej roli pojawiły się bezpośrednio po wyborach, co nie znaczy, iżby nie
podejmowała ona prób zahamowania niekorzystnych procesów. Obszary życia publicznego,
z których była zmuszona ustąpić, miały różną rangę ustrojowo-polityczną, społeczną czy
prestiżową47. W powojennej historii Polski, jak i w pozostałych krajach socjalistycznych,
miejsce szczególne zajmowały kolejne odmiany frontu narodowego. Ostatnia jego wersja
– Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, powstały w lipcu 1982 r., podobnie jak
w przeszłości Front Jedności Narodu pozostał na uboczu głównych zdarzeń politycznych. Odegrał rolę „usługową” w wyborach do parlamentu. Jednakże idea zjednoczenia –
sięgająca rodowodem modelu moblizacyjno-transmisyjnego organizowania i sprawowania władzy48 – której miał służyć PRON, stając się 20 lipca 1983 r. ogniwem porządku
konstytucyjnego PRL (PRON – „płaszczyzną jednoczenia społeczeństwa dla dobra” PRL;
art. 3) okazał się tworem nie znajdującym miejsca w nowych warunkach politycznych.
Rodził się nowy ład, w ramach którego interesy polityczne są harmonizowane przy użyciu
mechanizmów walki, konkurencji oraz kompromisu i sojuszy, przy wykorzystaniu „właściwych instytucji”, które nie eliminują, lecz służą „oswajaniu” konfliktów49.
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„W obecnych strukturach nie jest ona (partia – K.B.J) dostosowana do demokracji parlamentarnej, nie jest zdolna do skutecznego zabiegania o g³osy wyborców, do zdobywania
zaufania na politycznej gie³dzie. Dotychczas partia przyzwyczajona by³a do wygody posiadania w³adzy...” – stwierdzi³ Marian Orzechowski, przewodnicz¹cy Klubu Poselskiego
PZPR. M. Orzechowski, Szok po pora¿ce, „Gazeta Wyborcza” z 18 lipca 1989.
Jeszcze w czerwcu 1989 r. NBP pozytywnie zaopiniowa³ wniosek, kieruj¹c go do banków w Warszawie, udzielenia PZPR niskooprocentowanego kredytu (na poziomie 3%,
ró¿nicê do 55% oprocentowania mia³ uregulowaæ, za zgod¹ ministra finansów, bud¿et
pañstwa) na sumê 17 mld z³ (SD – 2,5 mld). Partia siê wy¿ywi, „Gazeta Wyborcza” z 5 wrzeœnia
1989.
Szerzej K. B. Janowski, Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR,
Warszawa 1989, s. 374–392.
R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt spo³eczny, Warszawa 1993, s. 12. Por. T. P³u¿añski,
Sprzecznoœæ prowadzi naprzód, Warszawa 1983. Vide model artykulacyjno-negocjacyjny
organizowania i sprawowania w³adzy skonstruowany przez autora. K. B. Janowski, Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-pogramowych PZPR, Warszawa 1989, s. 388.
Tak¿e Ten¿e, Przeobra¿enia polityczne w Polsce 1988–1992. Próba analizy teoriopolitycznej, Kielce 1992, s. 13–16 i 46–47.
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PRON, świecąc „blaskiem odbitym” roli, jaką w systemie politycznym odgrywała PZPR
oraz jej sojusznicy, tracił na znaczeniu. Zanikało też wsparcie ze strony formacji politycznych50. Ich samych egzystencja poczęła podlegać zakwestionowaniu. PRON nie zdołał
wypracować formuły dostosowawczej. Powołana 26 maja 1989 r. Komisja ds. Przyszłości
Ruchu (przew. Anna Przecławska), która rozważała kwestię przyszłości PRON, doszła do
wniosku, że jego sens uległ podważeniu. Spełnił on „historyczną” rolę, jednakże w nowych
warunkach politycznych przestał być płaszczyzną „dialogu i porozumienia” partii politycznych, organizacji społecznych i obywateli. Przyznawano, iż rząd Mazowieckiego „de facto
ma szerszą podstawę społeczną i polityczną niż nasz ruch”.
Zanikły więc przesłanki polityczne. Wniosek o usunięciu z Konstytucji zapisu o PRON,
zgłaszany bez wyjątku przez wszystkie ugrupowania polityczne, stał się dodatkowym
czynnikiem uzasadniającym jego rozwiązanie51. 8 listopada 1989 r. Rada Krajowa PRON
podjęła uchwałę o rozwiązaniu Ruchu, stwierdzając: „w kierowaniu państwem główną
rolę spełniają parlament, prezydent i rząd w którym uczestniczą przedstawiciele głównych sił reprezentowanych w Sejmie. Rząd korzysta z szerokiego poparcia społecznego.
Osiągnięto możliwość porozumiewania się na płaszczyźnie państwowej szerszą niż w ruchu”52.
Decyzja o rozwiązaniu PRON wywołała niejednolite reakcje, odzwierciedlające aktualne podziały polityczne. Po jednej stronie lokowali się obrońcy jego dorobku, jakkolwiek
świadomi niemożliwości utrzymania jego bytu. „Nieocenione są zasługi Ruchu w budowaniu pokoju społecznego, w zbliżaniu ludzi różnych orientacji i światopoglądów, w podejmowaniu inicjatyw i działań dobrze służących Polsce – pisał do uczestników ostatniego
posiedzenia Rady Krajowej PRON prezydent W. Jaruzelski, główny inicjator powołania
Ruchu – (...) Macie pełne prawo do satysfakcji ze swych dokonań, poczucia dobrze
spełnionego wobec Ojczyzny obowiązku (...) Głębokie przemiany w życiu politycznym
i społecznym skłaniają Was do zakończenia wspólnej pracy w dotychczasowym kształcie organizacyjnym”53.
Rozwiązanie PRON stało się dla jego przeciwników sposobnością do ukazania jego
istoty i korzeni oraz okazją do potępienia systemu „totalitarnego”. Wskazywano m.in. na
fakt, iż był on wytworem teatralizacji życia publicznego, ufundowanym na dogmatach
marksistowsko-leninowskich, pozostającym w opozycji do autentycznej aktywności społecznej. „Chciałoby się rzec – ciszej nad tą trumną (...) PRON zrodzony w głowach ideolo-
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W Bia³ymstoku pracownicy PRON otrzymali wymówienie z pracy z dniem 1 paŸdziernika 1989. W mieœcie tym 22 sierpnia 1989 r. Wojewódzki i Miejski Komitet SD za¿¹da³
wyst¹pienia Stronnictwa z PRON. Po¿egnanie z PRON, „Gazeta Wyborcza” z 28 wrzeœnia 1989.
A. Beszterda (wiceprzewodnicz¹cy Rady Krajowej PRON): PRON spe³ni³ swoje zadanie. Wywiad dla „Rzeczypospolitej” z 12 paŸdziernika 1989; Przygotowania do zakoñczenia dzia³alnoœci. Co siê dzieje w PRON?, „¯ycie Warszawy” z 26 wrzeœnia 1989.
PRON zakoñczy³ dzia³alnoœæ. „Odchodzimy bez godnoœci”, „Rzeczpospolita” z 9 listopada
1989.
W. Jaruzelski, (List do cz³onków RK PRON, 8 listopada 1989), „Trybuna Ludu” z 9 listopada
1989.

gów, a nie w sposób spontaniczny i organiczny, miał stanowić protezę organizacji rozwiązywanych i glajszachtowanych. Miał przywrócić władzy utraconą legitymację rządzenia,
dać jej społeczne poparcie”. Negatywna ocena PRON, sytuowanego w systemie „zniewolenia”, nie została rozciągnięta na rzesze jego „szeregowych” członków, których wprawdzie traktowano protekcjonalnie, jednakże – jak się wydaje – nie chciano wśród nich
wywołać wrogości, której pożywką mogłaby być frustracja, poczucie zupełnej klęski czy
zagrożenia. „W totalitarnym systemie wszyscy byliśmy ofiarami. Źle byłoby zatem, gdyby słuszne rozgoryczenie miało się przeobrazić w społeczną frustrację (...) Jeśli szeregowi członkowie PRON kierowali się istotnie wyższymi pobudkami, łatwo znajdą swoje
miejsce w nowych czasach”54. Jednakże w klimacie potępienia możliwe były reakcje posuwające się do aktów wrogości i agresji. Nie szczędziła ich Konfederacja Polski Niepodległej, traktująca okupację budynków (celem przejęcia ich na swoje cele), zajmowanych
dotąd przez słabnący Ruch, jako m.in. formę wymierzania sprawiedliwości dziejowej55.
Przełom polityczny przenikał na obszary, które były traktowane jako miejsca objęte
szczególnym zainteresowaniem (monopolem) partii, a mianowicie – organów przemocy
(policji i wojska), stanowiących wedle doktryny socjalistycznej istotny filar państwa.
Najwcześniej ruch kontestacji dotknął Milicję Obywatelską, jakkolwiek jej funkcjonariusze już w trakcie wyborów parlamentarnych przejawiali neutralność polityczną. Nie wpłynęło to jednak w poważniejszej mierze na nastawienie przedstawicieli „Solidarności”, którzy
podtrzymywali opinie o jej uwikłaniach politycznych56, opłacanych finansowym uprzywilejowaniem, a także nadmiernej represyjności i brutalności skierowanej nie w obronie
lecz przeciw obywatelom57. Nie jest tedy rzeczą przypadku, że w rezultacie nieustającej
presji wobec osób zatrudnionych w resorcie spraw wewnętrznych ujawniło się wśród
nich względnie wcześnie dążenie do wyzwolenia spod politycznego nadzoru partii58.
7 września 1989 r. grupa 54 funkcjonariuszy MO wystosowała do premiera Tadeusza
Mazowieckiego, prowadzącego właśnie rozmowy w sprawie utworzenia rządu, list otwarty,
w którym wyrażając dlań „pełne poparcie i lojalność”, stwierdzali „gwałtowne pogarszanie się stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego” oraz „krytyczną sytuację kadrową”. Nie godząc się na „codzienne” opuszczanie szeregów MO przez „praworządnych,
o wysokich kwalifikacjach” funkcjonariuszy, wskazywano na to, że „istnieje natychmiastowa potrzeba podjęcia decyzji przez nowo powołany rząd o zmianie struktury i funkcjonowania Milicji Obywatelskiej”. List zawierał propozycje zmian zmierzających do podniesienia
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J. Moskwa, (Komentarz do artyku³u pt.) PRON zakoñczy³ dzia³alnoœæ. „odchodzimy bez godnoœci”,
„Rzeczpospolita” z 9 listopada 1989.
Grupa dzia³aczy KPN okupuje by³¹ siedzib¹ katowickiego PRON, „Gazeta Wyborcza” z 16 paŸdziernika 1989
Jak podawa³ Antoni Su³ek 75% funkcjonariuszy resortu spraw wewnêtrznych nale¿a³o
do PZPR. „Gazeta Wyborcza” 5 czerwca 1989.
Por. W. Falkowska, Nie biæ!, „Gazeta Wyborcza” z 10 maja 1989; W. Maszenda, W s³u¿bie
narodu. 96 miliardów dla MON i MSW; A MO bije, „Gazeta Wyborcza” z 29 czerwca 1989.
Por. Program wyborczy „S” przed wyborami parlamentarnymi, zawieraj¹cy postulat odpolitycznienia Milicji Obywatelskiej, by s³u¿y³a „ochronie ¿ycia, wolnoœci i mienia obywateli”.
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poziomu skuteczności działania milicji i uczynienia z niej instytucji profesjonalnie strzegącej ładu i porządku w Polsce.
Za główną przeszkodę w osiągnięciu tego stanu autorzy listu uznali dotychczasowe jej
uzależnienie od ideologiczno-politycznego dysponenta – PZPR. „Pragniemy być stróżami
prawa obowiązującego wszystkich Polaków, bez względu na przynależność organizacyjną
i wyznaniową. Chcemy być nie partyjną, lecz państwową Milicją Obywatelską i dlatego
dziś składamy legitymacje partyjne PZPR” – oświadczali milicjanci z Piekar Śląskich, domagając się zapewnienia im możliwości korzystania z praw i wolności obywatelskich; możliwość podjęcia pracy „w tym zawodzie osobom o różnych poglądach i wyznaniach”;
zapewnienie ochrony prawnej, czemu służyłoby utworzenie Niezależnego Związku Zawodowego Milicji Obywatelskiej; umożliwienie powrotu do służby w milicji osobom zwolnionym „za przekonania polityczne”; możliwość uzyskiwania paszportów na kraje „całego
świata”59. Zapoczątkowana przez Piekarzan akcja odpolityczniania (odpartyjniania) MO,
która objęła zespoły funkcjonariuszy, ale też szereg jej jednostek organizacyjnych, nabierała impetu60. Do tego przyczyniał się fakt, że była ona stymulowana i wspierana przez
osoby wywodzące się z dotychczasowej opozycji. Tworzyły one lobby forsujące zmiany61, której elementy w znacznej mierze korespondowały z postulatami funkcjonariuszy,
59
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61
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Domagano siê ponadto: „ca³kowitego” oddzielenia MO od S³u¿by Bezpieczeñstwa
(rodzaj policji politycznej – uwaga KBJ); „likwidacji” pionu politycznego i „atestacji”
stanowisk administracyjno-pomocniczych; przekazania na rzecz milicji etatów, które
od 1975 r. przejê³a SB. Ponadto postulowano: reorganizacjê pododdzia³ów ZOMO BCP
(Zmotoryzowane Oddzia³y Milicji Obywatelskiej Batalion Centralnego Podporz¹dkowania); racjonalizacji wojewódzkich urzêdów wewnêtrznych poprzez utworzenie
okrêgów, odpowiadaj¹cych np. strukturom komend wojewódzkich MO przed reorganizacj¹ administracyjn¹ w 1975 r.; utworzenia w MO jednego pionu operacyjnego bez
podzia³u na piony do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ i kryminaln¹; rozbudowy
pionów operacyjnych, dochodzeniowych i prewencji; opracowania zakresu czynnoœci
i kompetencji. List otwarty 54 funkcjonariuszy MO, „Gazeta Wyborcza” z 13 wrzeœnia 1989.
Przywo³uj¹c przyk³ad Piekar, 41 funkcjonariuszy z Lubliñca skierowa³o podobny w treœci
list („Gazeta Wyborcza” z 13–15 paŸdziernika 1989), natomiast Komitet Zak³adowy PZPR
Rejonowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych w Opolu zawiesi³ dzia³alnoœæ partyjn¹ „do
czasu podjêcia przez Sejm PRL ustawy o dzia³alnoœci partii politycznych” („Trybuna
Opolska” z 22 listopada 1989). 29 listopada 18 funkcjonariuszy MO w Skierniewicach
z³o¿y³o legitymacje partyjne, powo³uj¹c nastêpnie komitet organizacyjny niezale¿nego
zwi¹zku zawodowego milicji („Gazeta Wyborcza” z 20 grudnia 1989).
Czêœci¹ zmian sta³o siê rozwi¹zanie moc¹ ustawy z 23 listopada 1989 r. (Dz. U. nr 64 z 11 grudnia 1989, poz. 388) Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, powo³anej w 1967 r.,
traktowanej przez krytyków [T. Liszcz (ZSL), W. Liwak (OKP), M. Czerwiñski (PZPR)]
jako „przed³u¿enie aparatu przymusu” czy „relikt systemu totalitarnego” (J. M. Rokita z OKP).
Przeciwnicy rozwi¹zania ORMO wskazywali, ¿e jest to organizacja akceptowana przez
„szerokie krêgi obywateli” (K. Fortuna, wiceprzewodnicz¹cy Spo³ecznego Krajowego
Komitetu ORMO). A. Jêdrzejczak, Kto bêdzie czuwaæ, „Gazeta Wyborcza” z 20–22 paŸdziernika 1989. Z badañ przeprowadzonych w listopadzie 1989 r. przez OBOP 77% respondentów
opowiedzia³o siê za zlikwidowaniem ORMO (13% – zdanie przeciwne; 10% – wstrzyma³o
siê). Sonda¿ OBOP: zlikwidowaæ ORMO, „¯ycie Warszawy” z 23 listopada 1989.

ujawniając również pokrewieństwo z politycznymi postulatami „Solidarności” sięgającymi jej wczesnego okresu istnienia (np. sprawa niezależnego związku milicjantów)62.
Zmiany przyśpieszone wywoływały wątpliwości ze strony przedstawicieli resortu63,
wskazujących na towarzyszące temu niebezpieczeństwa64. Przyśpieszenie przeobrażeń
miało swoją cenę, ponieważ niechętne oceny stanu i funkcjonowania organów powołanych do strzeżenia porządku publicznego – a te dominowały w obrębie byłej opozycji –
powodowały skutki niekorzystne65, prowadząc do osłabienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelako przeważało tu podejście polegające na odwróceniu związku przyczynowo-skutkowego. Dostrzegając spadek poziomu bezpieczeństwa, a także rozkład służb powołanych do strzeżenia porządku uznano, że podstawowym środkiem zaradczym będzie
niezwłocznie przeprowadzona i głęboka reforma resortu spraw wewnętrznych, polegająca przede wszystkim na jego „rzeczywistym, a nie pozornym odpolitycznieniu”66. Na-
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12 listopada 1989 zawi¹za³ siê Komitet Za³o¿ycielski Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, który m.in. „chce podnieœæ presti¿ milicji w oczach spo³eczeñstwa”. Funkcjonariusze wszystkich komend, „Gazeta
Wyborcza” z 14 listopada 1989.
Krokami otwieraj¹cymi kontrolowane zmiany by³a propozycja, zg³oszona przez Czes³awa Kiszczaka, powo³ania przy ministrze spraw wewnêtrznych komitetu doradczego,
sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli ró¿nych si³ politycznych (W. S³owiñski, Nie bêdzie
inwigilacji, „Gazeta Wyborcza” z 26 paŸdziernika 1989), a tak¿e decyzja ministra spraw
wewnêtrznych o rozwi¹zaniu jednostek Zmotoryzowanych Oddzia³ów MO; na ich miejsce powo³ano oddzia³y prewencji MO. ZOMO rozwi¹zane, „Gazeta Wyborcza” z 29 wrzeœnia – 1 paŸdziernika 1989.
Wojciech Garstka, rzecznik prasowy ministra spraw wewnêtrznych przestrzega³: „wszelkie decyzje na temat struktur partii w resorcie mog¹ podj¹æ najwy¿sze gremia polityczne,
a jakiekolwiek dzia³ania pochopnie dziœ podejmowane gro¿¹ kompromitacj¹ resortu spraw
wewnêtrznych”. (Mówi¹ milicjanci z Piekar, „Gazeta Wyborcza” z 25 wrzeœnia 1989).
Alarmuj¹co wzros³a iloœæ osób opuszczaj¹cych s³u¿bê, wzros³a przestêpczoœæ, „nie ma
chêtnych do pracy w milicji (...) wakaty w niektórych miastach siêgaj¹ 50 procent”.
W. S³owiñski, Nie bêdzie inwigilacji, „Gazeta Wyborcza” z 26 paŸdziernika 1989.
E. Rzepka (pose³, obroñca w procesach politycznych) wyró¿nia³ nastêpuj¹ce punkty
reformy: likwidacja S³u¿by Bezpieczeñstwa lub jej wydzielenie w postaci s³u¿by ochrony
konstytucji, podlegaj¹cej prezydentowi, lecz pozbawionej „wielu dotychczasowych
uprawnieñ”; powo³anie na bazie MO Policji Pañstwowej, przy równoczesnym dbaniu
„o jej wysoki poziom profesjonalny i dobre wyposa¿enie techniczne”; powo³anie Policji
Komunalnej (Samorz¹dowej, Lokalnej), podporz¹dkowanej samorz¹dowi terytorialnemu
i przezeñ finansowanej; niezw³oczne powo³anie Komitetu Politycznego przy ministrze spraw wewnêtrznych, sk³adaj¹cego siê z osób „spoza resortu, obdarzonych zaufaniem spo³ecznym i reprezentuj¹cych opcje polityczne i œwiatopogl¹dowe nieobecne
dotychczas w kierownictwie MSW; zaniechanie nominowania na stanowiska kierownicze
osób „nie ciesz¹cych siê spo³eczn¹ akceptacj¹, w szczególnoœci dotychczasowych funkcjonariuszy SB”; uniezale¿nienie ocen s³u¿bowych (awanse, nagrody) od „ich orientacji
politycznej czy œwiatopogl¹dowej”; stworzenie prawnych warunków dla zrzeszania siê
zwi¹zkowego. Ponadto autor domaga³ siê, otworzyæ mo¿liwoœci obsadzania stanowisk
w MSW „w sposób odpowiadaj¹cy uk³adowi si³ parlamentarnych”, co mia³o staæ siê
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suwa się wniosek, że górowały dążenia nie tyle do zneutralizowania wpływów PZPR, ile
zupełnego wyeliminowania śladów jej obecności w sferze bezpieczeństwa publicznego. To
zaś musiało przynieść – jako efekt uboczny – pojawienie się klimatu nieufności, podejrzeń
i poczucia podwójnej lojalności. Wprawdzie stan docelowy był określany w kategoriach
pozytywnych, jednakże aby go osiągnąć uznano za konieczne uprzednie antypezetpeerowskie czystki, które powodowały dezintegrację organów służących ochronie porządku publicznego.
Tymczasem wpływy PZPR były już poważnie nadwątlone. Natomiast podtrzymywanie obrazu polityczno-ideologicznego uwikłania organów bezpieczeństwa miało na celu
sparaliżowanie wszelkich postaw czy zachowań, wykazujących więź czy pokrewieństwo
z dotychczasowym porządkiem. Po wtóre, gwałtowność formułowanych ocen negatywnych pod adresem głównie Służby Bezpieczeństwa, nie pozwala wykluczać dążeń
odwetowych wobec osób, których opozycja obciążała odpowiedzialnością za działania
inwigilacyjno-represyjnych policji politycznej.
Proces odpolitycznienia, a raczej eliminacji PZPR, nie ominął wojska. Miał on jednak
spokojniejszy i mniej spektakularny charakter. Nie towarzyszyły mu także publiczne emocje,
ani dążenia do zdezintegrowania kadry oficerskiej. Wiązało się to z faktem, iż związek sił
zbrojnych – poza stanem wojennym – z odrzucanym porządkiem polityczno-ustrojowym
był mniej wyrazisty, a system zależności i podporządkowania od PZPR nie łączył się
w sposób bezpośredni z dotkliwą dla obywateli represyjnością. Niemniej i w tym przypadku pozycja partii nie pozostała nienaruszona. Większość członków, liczącej ponad 100 osób
jednej z organizacji partyjnych działających w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie,
opowiedziała się w trakcie zebrania 21 listopada 1989 r. za jej rozwiązaniem67; 28 listopada 70 osób zwróciło legitymacje partyjne, co oznaczało zrzeczenie się członkostwa68.
Wyrazili oni opinię, iż partia winna swą działalność prowadzić wyłącznie poza uczelnią,
zaś o przynależności decydować sam zainteresowany69. Ich decyzja miała osobliwą wymowę, wszak wola opuszczenia szeregów partii została wyrażona przez środowisko elitarne, co miało wpływ na dalszy bieg zdarzeń, przyczyniając się do nasilenia aktów sprzeciwu
wobec obecności partii w siłach zbrojnych70.
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„niepodwa¿alnym dowodem wiarygodnoœci przemian”. E. Rzepka, Nie milicjant lecz szeryf, „Gazeta Wyborcza” z 19 grudnia 1989. Por. E. Kozierkiewicz, Co dalej z milicj¹? Profesjonalizm zamiast upartyjnienia, „Rzeczpospolita” z 12 grudnia 1989 i 6 kwietnia 1990 r. Sejm
uchwali³ trzy ustawy „policyjne” (Dz. U. nr 30/1990, poz. 179–181), na mocy których przekszta³cono MO w Policjê, zlikwidowano S³u¿bê Bezpieczeñstwa, tworz¹c Urz¹d Ochrony Pañstwa.
Sta³o siê tak na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej ASG, kiedy nie zdo³ano wybraæ kandydata na XI Zjazd PZPR. W Akademii Sztabu Generalnego. Bez organizacji partyjnej, „Gazeta Wyborcza” z 23 listopada 1989.
Wolno byæ bezpartyjnym oficerem, „Gazeta Wyborcza” z 1–3 grudnia 1989.
J. Jachowicz, Akademia Sztabu Generalnego. Towarzysze genera³owie, nie rozwi¹zujcie siê, „Gazeta
Wyborcza” z 28 listopada 1989.
2 lutego 1990 r. Rada Wojskowa MON postanowi³a podj¹æ dzia³ania na rzecz ca³kowitego
zawieszenia wszelkiej dzia³alnoœci partyjnej w si³ach zbrojnych. Bez partii w si³ach zbrojnych,
„Rzeczpospolita” z 3–4 lutego 1990. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych

Z początkiem września, nie bez związku z desygnowaniem na premiera osoby z „S”,
pojawiły się inicjatywy zmierzające do wyeliminowania partii z zakładów pracy. 5 września „Solidarność” w kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu poczęła zbierać podpisy
pod oświadczeniem domagającym się usunięcia instancji partyjnej z terenu kopalni oraz
zaprzestania finansowania z funduszu pracowniczego działalności organizacji partyjnej
i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej71. Do akcji dołączyły komisje zakładowe
„S” dalszych kopalń („Brzeszcze”, „Czeczot”, „Janina”, „Piast”, „Silesia”, „Ziemowit”),
zaprzeczając 21 września, by kopalnia, w której akcję rozpoczęto „została wyznaczona
przez „Solidarność” na pole doświadczalne wyprowadzenia PZPR z zakładu pracy”.
Rodzi się jednak pytanie co do rzeczywistej spontaniczności inicjatywy śląskiej. Towarzyszyło jej uzasadnienie charakteryzujące się stosunkowo wysokim poziomem ideologicznego przeżywania: „Nie ma żadnych podstaw prawnych działania PZPR w kopalniach.
Jest to pozostałość po totalitarnym, stalinowskim modelu politycznym” – stwierdzano 21 września w oświadczeniu wspierającym antypartyjną akcję72. W odpowiedzi Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach odrzucał zarzuty dotyczące jej finansowania przez kopalnie.
Wyraźnie unikał jednak odniesienia się do zarzutu o braku podstaw prawnych dla działalności partii w zakładzie – stwierdzając, „że nie jest to ścisłe. Rzecz jednak nie w toczeniu
formalnych sporów” – skonstatował stwierdzając dalej, że nie ma „formalnych przeszkód
dla aktywności członków partii oraz ich organizowania się w zakładzie pracy dla konstruktywnej pracy na rzecz załogi”. Przede wszystkim jednak wzywał do skupienia się „wokół rozwiązywania trudnych problemów górnictwa” i porzucenia „zastępczych dyskusji
politycznych prowadzących donikąd”73.
Reakcja partii na nieprzyjazne działania nie przybrała formy ostrej. Można ją uznać za
„miękką” i ugodową, ograniczyła się bowiem – jak uczynił to oficjalnie Komitet Centralny PZPR – do wskazania, że próby stwarzania partiom politycznym utrudnień w prowadzeniu działalności „antagonizują” załogi, „przeszkadzają” w „zespoleniu wysiłków
w sprawach gospodarki, dla kraju najważniejszych”. Partia kreowała się na czynnik konstruktywny, przekonując, że „ogniwa PZPR w zakładach pracy działają na rzecz spokoju,
łagodzenia napięć i konfliktów, na rzecz rzetelnej i dobrze zorganizowanej pracy niezbędnej dla wyprowadzenia kraju z kryzysu”. Po wtóre, władze partii oczekiwały, że zasady
tworzenia, działania i finansowania partii politycznych zostaną rozstrzygnięte „ustawowo”, zwracając się do Klubu Poselskiego PZPR „o pilne wniesienie projektu ustawy
o partiach politycznych na forum Sejmu”74.
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(Dz. U. nr 54, poz. 312) stanowi³a w art. 2, p. 2: „Partia polityczna nie mo¿e posiadaæ
jednostek organizacyjnych w zak³adach pracy ani w Si³ach Zbrojnych”
Do po³owy miesi¹ca zebrano 3000 podpisów (spoœród 4800 zatrudnionych). »Nie chcemy
wyrzuciæ komunistów«, „Gazeta Wyborcza” z 15–17 wrzeœnia 1989.
Dobra kopalnia, ale bezpartyjna, „Gazeta Wyborcza” z 25 wrzeœnia 1989.
Biuro Prasowe KW PZPR w Katowicach wobec wydarzeñ w KWK „Kazimierz-Juliusz”.
PZPR tych sporów nie inicjowa³a, ani te¿ nie chce ich podtrzymywaæ. „Trybuna Ludu”
z 25 wrzeœnia 1989.
Oœwiadczenie KC PZPR w sprawie dzia³alnoœci partii w zak³adach pracy, „Trybuna Ludu” z 19 wrzeœnia 1989.
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Reakcją partii na działania, które podważały jeden z podstawowych kanonów partii
komunistycznej – jej produkcyjno-terytorialne zakotwiczenie – było zabieganie o wytworzenie w społeczeństwie przekonania, że jej eliminacja pozostaje w kolizji z rolą odgrywaną w procesie reform oraz w urzeczywistnianiu idei państwa prawa. Partia zrezygnowała
z konstytucyjnego argumentu, po który sięgała w przeszłości, by przeciwstawić się rugowaniu jej z zakładów pracy. Mieczysław F. Rakowski uznał, że „atak na komitet zakładowy jest atakiem na partię”, jednakże proponowane przezeń środki zaradcze odzwierciedlały
bezradność i polityczną bezsilność wobec postępującej erozji pozycji i roli. Wyrażając żal
i zdziwienie, że atakowana jest właśnie „ta” partia, „z którą „Solidarność” zdecydowała
się tworzyć rząd koalicyjny i współodpowiadać za to, co się w kraju dzieje”, wzywał on
do udziału w „każdej masówce zwołanej przez przeciwnika” i do zabierania głosu. „Jednego z naszych wygwiżdżą, niech staje drugi, po nim trzeci, czwarty” – zachęcano, zapowiadając oficjalne wystąpienie kierownictwa partii do władz „Solidarności”75.
Jednakże rząd nie był zainteresowany konfliktami, nie chciał też tracić kontroli nad
przebiegiem zdarzeń. Był przeciwny żywiołowemu rozwiązaniu problemu obecności partii
w zakładzie pracy. Aleksander Hall, minister-członek Rady Ministrów, wyrażając zaniepokojenie „możliwością dalszego zaostrzenia konfliktów”, przeciwstawił się temu, by
jakakolwiek partia mogła pretendować „do odgrywania roli faktycznego ośrodka władzy
w zakładzie pracy” oraz zapowiedział rozwiązanie kwestii „obecności lub nieobecności”
partii w zakładzie pracy na drodze ustawodawczej76. Zapowiedź prawnego uregulowania
statusu partii politycznych zawarta w stanowisku PZPR oraz rządu wiązała się w wypadku partii z nadzieją na utrzymanie, ewentualnie przedłużenie już zmodyfikowanego
stanu posiadania, jakkolwiek kierunek prac legislacyjnych wskazywał na to, iż rozwiązania systemowe będą dla niej raczej niekorzystne. Wezwania przedstawiciela rządu do
przestrzegania prawa zbiegały się z dążeniami partii, ponieważ umożliwiały jej skoncentrowanie się na problemach wewnętrznych, na przemianach pozwalających na znalezieniu przez nią miejsca w nowej rzeczywistości.
Partia tracąca wpływy polityczne, nie była w stanie przeciwstawić nasilającym się
działaniom zmierzającym do dalszego podważenia jej pozycji. Akcje rugowania partii
z zakładów pracy obejmowały dalsze regiony Polski77, ulegając zintensyfikowaniu. Niezależnie od „solidarnościowych”, szczególną aktywność rewindykacyjną wobec PZPR
wykazywała Konfederacja Polski Niepodległej. 11 grudnia 1989 r. zorganizowała ona
pod hasłem „Dość przywilejów dla PZPR” pikiety i demonstracje w Warszawie (pod
gmachem KC PZPR), w Bydgoszczy oraz Krakowie (wraz ze Stronnictwem Pracy).
W ostatnim przypadku wznoszono dodatkowo okrzyki „Precz z komuną”, „Wczoraj Le-
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Atak na wasz komitet zak³adowy jest atakiem na partiê, „Trybuna Ludu” z 21 wrzeœnia 1989.
Miejsce partii w zak³adach. Oœwiadczenie ministra Aleksandra Halla, „¯ycie Warszawy” z 7–8 paŸdziernika 1989.
Scenariusz „oœwiadczeniowy” zastosowano w stoczni im. Warskiego w Szczecinie oraz
WSK Œwidnik. W stoczni „Warskiego” NSZZ „Solidarnoœæ” lansuje neototalitaryzm. KZ
opuszcza WSK Œwidnik, „Trybuna Ludu” z 21 grudnia 1989.

nin, dziś komitet”78. Partia okazała się niezdolna do przeciwdziałania aktom wrogości, nie
będąc też w stanie skłonić władze do bardziej zdecydowanych działań79. Sięgała tedy po
perswazję, wskazując na bezprawność działań, godzących we „wspólne wysiłki w sprawach gospodarczych” oraz przynoszących „napięcia i otwarte konflikty”. Zapewniała
równocześnie, że jest przeciwna „jakimkolwiek przywilejom dla partii politycznych, w tym
PZPR, w zakładach pracy” oraz apelowała o porzucenie „wzajemnych uprzedzeń”, zdając się na przyszłe uregulowania ustawowe80. Apele partii nie skutkowały.
Akcje uległy nasileniu z początkiem 1990 r., a więc u schyłku istnienia PZPR, obejmując przede wszystkim ośrodki akademickie. Sukcesem inicjatorów (NZS i samorządu
studenckiego) zakończyła się podjęta z początkiem 1990 r. okupacja budynku KW PZPR
w Białymstoku; władze miasta postanowiły przeznaczyć go na potrzeby filii UW81.
16 stycznia grupa młodzieży z NZS, KPN-Legion Akademicki oraz Studenckiej Akcji „Solidarność Walcząca” wdarła się do budynku KW PZPR w Katowicach, domagając się przekazania go Uniwersytetowi bądź Bibliotece Śląskiej. W tym samym dniu NZS Uniwersytetu,
Politechniki, Akademii Medycznej, Muzycznej i PWSSP zorganizował demonstrację przed
budynkiem Komitetu Łódzkiego; zerwano tablicę informacyjną, sprzedając ją na licytacji
i przekazując dochód na fundusz premiera Mazowieckiego82. 22 stycznia grupa młodzieży ze studenckiej sekcji KPN (Jerzy Jajce-Pachota), Federacji Młodzieży Walczącej, NZS,
„Wolność i Pokój”, używając miotaczy gazu, świec dymnych, sforsowała drzwi wejściowe, a następnie rozproszyła się wewnątrz budynku Komitetu Krakowskiego PZPR, wyrzucając przez okna dokumenty (w tym personalne). Sformułowane przez napastników
żądania obejmowały uspołecznienie majątku PZPR – poprzez przekazanie budynków
partii władzom miasta – ustąpienia ekipy „stanu wyjątkowego” („wojennego” – uwaga
KBJ), ukarania winnych łamania prawa po 1944 r. oraz komendanta wojewódzkiego MO,
obciążanego odpowiedzialnością za wydarzenia w kopalniach „Wujek” i „Manifest Lip78
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Pikiety i wiece KPN w Warszawie, Bydgoszczy i Krakowie. „Doœæ przywilejów dla PZPR”,
„Rzeczpospolita” z 12 grudnia 1989.
Dzia³aniom na granicy prawa sprzyja³ wreszcie klimat niechêci otaczaj¹cy si³y porz¹dkowe, kojarzone ze starym porz¹dkiem (Co dalej z milicj¹? Profesjonalizm zamiast upartyjnienia, „Rzeczpospolita” z 12 grudnia 1989).
Oœwiadczenie Klubu Poselskiego PZPR w sprawie usuwania organizacji spo³eczno-politycznych, w tym
PZPR z zak³adów pracy, „Trybuna Ludu” z 1 grudnia 1989.
Studenci wygrali z parti¹. Budynek KW otrzyma bia³ostocka uczelnia. „Rzeczpospolita”
z 10 stycznia 1990 r. Jednoznacznej kwalifikacji wymyka siê demonstracja zorganizowana
12 stycznia w Warszawie przez Miêdzynarodówkê Anarchistyczn¹ nie maj¹ca wyraŸnego
adresata, obrazuj¹ca stan nastrojów czêœci m³odzie¿y, której akcji nie zdo³a³a siê przeciwstawiæ Milicja Obywatelska, zachowuj¹ca biernoœæ. Wdarto siê do gmachu Sejmu (wybite
szyby), gdzie zak³ócono obrady Senatu, zaatakowano gmach KC PZPR (wybicie szyb,
próba zniszczenia drzwi siekierami i podpalenia), hotel „Victoria” („Precz bur¿uje”), ale te¿
siedzibê KO „S” (zrywanie plakatów, pozowanie do zdjêæ w miejscach po wydartych g³owach, okrzyki „Lech Wa³êsa kupa miêsa”, „Politycy do kostnicy”). Którêdy przeszli, tam pot³uczone szyby, „Trybuna Ludu” z 13–14 stycznia 1990.
Deklarowana wola demokracji jest fikcj¹... Okupacja budynku KW PZPR w Katowicach, „Trybuna
Ludu” z 17 stycznia 1990.
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cowy” oraz wydarzenia w Krakowie po 1985 r. Okupację zakończyło oświadczenie, poprzedzone rozmowami młodzieży z Prezydium KO „S” i posłem OKP Janem M. Rokitą,
w którym I sekretarz KK PZPR Józef Gajewicz zapowiadał przekazanie partyjnego budynku do dyspozycji prezydenta miasta Krakowa – do chwili podjęcia przez Sejm rozstrzygnięć w sprawie majątku partii politycznych83.
Analiza przebiegu incydentów pozwala na odnajdywanie wspólnych punktów w scenariuszach, jak i ich celach. Wtargnięcie bądź chwilowe lub częściowe opanowanie budynku służyło demonstracyjnemu domaganiu się tego, by został on przeznaczony na cele
publiczne. Wśród środków przeważała presja fizyczna (tłum, narzędzia) oraz psychiczna
(hasła, obelgi). Odbywało się to przy braku poważniejszej reakcji ze strony sił porządkowych. W „spontanicznych” akcjach antypartyjnych łączyły się osoby wywodzące się
z KPN, NZS czy „WiP”. Szczególną aktywność wykazywał Kraków, przewodzący młodzieżowemu „antykomunizmowi” (akcje „WiP” w latach osiemdziesiątych, demonstracje
pod pomnikiem Lenina w Nowej Hucie)84, gdzie żądania przybrały też najdojrzalsze formy ideologiczno-politycznej artykulacji.
Sprawa akcji antypartyjnych wydaje się mieć szersze podłoże polityczne, co każe z dystansem odnosić się do opinii o żywiołowości inicjatyw młodzieżowych, a także braku
szerszej inspiracji. Nb. nie dotknęły one pozostałych partii – ZSL (PSL-Odrodzenie) i SD –
których warunki istnienia nie odbiegały od sytuacji PZPR85. Ich nasilenie zbiegło się
z momentem agonii partii, przygotowującej się do swego ostatniego zjazdu. W większości przypadków jej prawa do lokalowego stanu posiadania były nieuregulowane. Po wtóre,
nie posiadała ona osobowości prawnej, czemu nie sprzyjał brak ustawodawstwa określającego status prawny partii politycznych. Tym PZPR w przeszłości nie była zainteresowana. Wprawdzie w wielu przypadkach budynki partii zostały zbudowane z jej funduszy,
jednakże grunty, na których były osadzone, pozostawały własnością skarbu państwa
(Białystok). Nierzadko bywało tak, że nie posiadając tytułu własności ni do gruntu, ni
budynku, jedynie użytkowała budynki (np. w Krakowie). Wobec skomplikowanych warunków własnościowych partia zabiegała w końcowej fazie swego istnienia o pozostawienie swej następczyni (ew. następcom) w miarę nienaruszonego stanu posiadania, oczekując,
iż rozstrzygnięcia Sejmu tego nie podważą. Ponadto dążyła do stworzenia faktów dokonanych, zbywając nabywcom prawa do lokali bądź je wynajmując nowym użytkownikom,
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Brutalny atak i okupacja budynku KK PZPR w Krakowie. „Trybuna Ludu” z 23 stycznia
1990 r.; U¿ywaj¹c rozpylaczy, „Gazeta Wyborcza” z 23 stycznia 1990.
Na wydobycie zas³uguj¹ inicjatywy organizacji „Wolnoœæ i Pokój”, której wspó³organizator J. M. Rokita wyst¹pi³ w roli mediatora (?), nie kryj¹c wszak¿e przy ró¿nych okazjach wrogoœci wobec PZPR.
W spontanicznoœæ ataków skierowanych przeciw PZPR w¹tpi³ organ KC PZPR, w którym stwierdzano: „Fakty w polityce zwykle nie powstaj¹ bez inspiracji. Trudno wiêc
uwierzyæ w spontanicznoœæ akcji NZS (...) jak i w to, ¿e teksty w rz¹dowo-solidarnoœciowej prasie ukazuj¹ siê ca³kowicie przypadkowo”. Z. Kulej, Jak obejœæ aksjomat w³asnoœci. Zachód nie powinien o tym wiedzieæ. Mo¿e delegaci na Zjazd dadz¹ siê nabraæ?
Wyszarpaæ lewicy, ile siê da, „Trybuna Ludu” z 13–14 stycznia 1990.

by na przyszłość zapewnić finansowe zabezpieczenie, a tym samym zachować u startu
choćby część dotychczasowych przywilejów86.
Rozwój sytuacji będącej skutkiem politycznego przełomu obfitował w zdarzenia ukazujące utratę przez partię dominującej do niedawna, a następnie liczącej się na scenie
politycznej pozycji. Deklarowała ona lojalność wobec demokracji, głosiła wierność wobec prawa oraz wzywała do respektowania niekonfrontacyjnej kultury politycznej87. Jej
wezwania nie przynosiły skutków, zaś udziałem upokarzanych działaczy i członków stawało się poczucie klęski i zawodu. Pogłębiał go fakt porzucania partii przez osoby –
w tym przez posłów – które uzasadniały swoją decyzję różnymi względami. Część z nich
trudno doprawdy uznać za niekoniunkturalne. Wymieniano więc przykładowo: „niereformowalność partii”, „gra pozorów”, „błędy przeszłości” czy wreszcie wewnętrzny
konflikt światopoglądowy88.
Oznaką wzrastającej słabości partii oraz jej dezintegracji była niezdolność przeciwstawienia się „zamachowi” na PRL-oską symbolikę, kiedy 50 posłów, wśród których byli
członkowie PZPR, wystąpiło pod koniec listopada 1989 r. z wnioskiem o zniesienie święta
22 lipca, które – wedle jego autorów – „kojarzy się jednoznacznie z narzuconym systemem
władzy totalitarnej, od której przeważająca część narodu doznała krzywd i upokorzeń”89.
Tymczasem święto symbolizowało Polskę Odrodzoną, demokratyczną i sprawiedliwą,
u której podstaw leżał program „polskiej lewicy”. Manifest PKWN był postrzegany jako
rewolucyjno-ludowa legitymacja do sprawowania władzy. Wniosek został potraktowany
jako próba „zdyskredytowania i oczerniania 45-lecia Polski Ludowej”. Miał na celu – jak
głosiło oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR z 28 listopada – „rugowanie z narodowej
historii osób i symboli związanych z polską lewicą i rewolucyjnym ruchem robotniczym
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W budynku KW PZPR w Katowicach mia³y znaleŸæ siedzibê ZUS, Bank Handlowo-Przemys³owo oraz Górnoœl¹skie Towarzystwo Charytatywne. Deklarowana wola demokracji jest fikcj¹... Okupacja budynku KW PZPR w Katowicach, „Trybuna Ludu” z 17 I 1990.
Wedle oœwiadczenia rzecznika KC PZPR wzros³a iloœæ przypadków „naruszania godnoœci ludzkiej, zastraszania, k³amstw podwa¿aj¹cych wartoœci indywidualne cz³owieka”.
Konfrontacja zamiast kultury politycznej. Oœwiadczenie rzecznika KC PZPR, „Trybuna
Ludu” z 18 grudnia 1989.
Zdzis³aw Czerwiñski zapowiadaj¹c z³o¿enie legitymacji partii i odejœcie z Klubu Poselskiego PZPR stwierdzi³: „Odk¹d zosta³em pos³em, poczu³em, ¿e nie chcê byæ sterowany
odgórnie. Nie wierzê, ¿e przysz³a partia uzyska poparcie wiêkszoœci spo³eczeñstwa. Nie
podoba mi siê sk³ad Komisji Zjazdowej. S³owa „komunizm” i „socjalizm” ³¹cz¹ siê dla
mnie z pojêciem stalinizmu. Moim b³êdem jest to, ¿e tak póŸno to zrozumia³em (...)
Jestem wierz¹cym i praktykuj¹cym katolikiem. Nie widzê dla siebie miejsca w ateistycznej partii. Polska partia lewicy powinna byæ oparta na nauce Koœcio³a, jeœli ma byæ poparta
przez spo³eczeñstwo” (Z. Czarnobilski, We wtorek wystêpujê z PZPR, „Gazeta Wyborcza”
z 1 listopada 1989). 6 grudnia w trakcie zebrania Klubu Poselskiego PZPR rezygnacjê
z cz³onkostwa w nim z³o¿yli: Marian Czerwiñski, Józef Bogusz, Leszek Czerwiñski, Kaziemierz WoŸniak. Obradowa³ Klub Poselski PZPR...Czerwiñski (i trzej koledzy) nie sprawi³ niespodzianki, „Trybuna Ludu” z 7 grudnia 1989.
Zostanie tylko WEDEL, „Gazeta Wyborcza” z 24–26 listopada 1989. Œwiêto 22 Lipca zosta³o zniesione w kwietniu 1990 r., by jednoczeœnie ustanowiæ 3 Maja.
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(...) wszystko to razem budzi uzasadnione obawy, iż jest ideologicznym przygotowaniem
warunków dla wstecznych procesów”. Kierownictwo partii, która uznała, iż w przeszłości skutecznie zdołała uporać się ze stalinizmem, potraktowało zawarte we wniosku dążenie do utożsamiania całego 45-lecia Polski Ludowej ze stalinizmem i do oceniania „tych
lat jako zmarnowanych, przedstawianie ich jako nieprzerwane pasmo zbrodni i zła, konfliktów i wypaczeń” jako fałszerstwo historyczne, „przykład nieuczciwej walki mającej
na celu usunięcie z polskiej sceny całej lewicy. Oszczerstwa te mają torować drogę nowemu monopolowi władzy – tym razem sił zachowawczych”90.
Formalnym i niejako symbolicznym przypieczętowaniem procesu utraty przez partię
uprzywilejowanej pozycji stało się uchwalenie 29 grudnia 1989 r. przez Sejm (30 grudnia
Senat nie zgłosił zastrzeżeń) ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej91, co odbyło się bez sprzeciwu posłów PZPR. Zmieniono nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska, zniknęło określenie „państwo socjalistyczne”
oraz „lud pracujący”, a przede wszystkim zniknął zapis o PZPR jako przewodniej sile
politycznej92. W rezultacie została ona sprowadzona do statusu zajmowanego przez pozostałe partie polityczne. Istotą tej zmiany było przejęcie przez „Solidarność” roli, do której
przez lata pretendowała PZPR. „Solidarność” stała się rzeczywiście dominującą siłą systemu politycznego.93.
W przeddzień XI Zjazdu PZPR, kończącego jej działalność, Biuro Polityczne KC PZPR
przypominało (23 stycznia 1990 r.) o inicjatywie „demokratycznych sił w łonie PZPR”,
owocującej „narodową ugodą” – z której PZPR „z całą skrupulatnością” się wywiązała –
otwierającą pokojową drogę do „radykalnych” reform, „lojalnie” wspomaganych przez
członków partii. Tymczasem partia stała się „obiektem coraz gwałtowniejszych i coraz
bardziej bezwzględnych ataków”, kampanii propagandowej „nacechowanej duchem odwetu i dążącej do zdyskredytowania całego powojennego dorobku Polaków”, aktów „bez90
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Oœwiadczenie Biura Politycznego KC PZPR. Zamiar zniesienia Œwiêta 22 Lipca ura¿a
patriotyczne uczucia milionów Polaków. „Trybuna Ludu” z 30 listopada 1989.
Dz. U. nr 75 z 31 grudnia 1989, poz. 444.
23 sierpnia 1989 r. grupa 15 pos³ów PZPR, wczeœniej okazuj¹cych sympatiê (i doznaj¹cych) wobec „Solidarnoœci”, zg³osi³a wniosek o skreœlenie z Konstytucji PRL zapisu o przewodniej roli PZPR „w budowie socjalizmu”. Poza J. Boguszem, który referowa³ wniosek,
podpisali go: Marian Czerwiñski, Jerzy Bartnicki, Kazimierz WoŸniak, Zdzis³aw Czarnobilski, Ryszard Bierak, Lucjan Chojecki, Leszek Czerwiñski, Edmund Jagie³³o, Mieczys³aw Brudniak, Czes³aw Kosiñski, Piotr Lenz, Krystyna Ejsmont, Edward Choroszkiewicz
i Henryk Komar. O zniesienie przewodniej roli PZPR – wnosz¹ pos³owie PZPR, „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia 1989; Tadeusz Mazowiecki tworzy nowy rz¹d, „Trybuna Ludu” z 25 sierpnia
1989.
„Solidarnoœæ” tak d³ugo walczy³a z monoparti¹, a¿ sama siê ni¹ sta³a” – oto komentarz
doprawdy przychylnego zwi¹zkowi publicysty, autora Notatek gdañskich, który przestrzega³, by nie sta³a siê ona nowym BBWR-em, lekcewa¿¹cym opozycjê, poniewa¿ „niedawna
opozycja – jak sugerowa³ – powinna szanowaæ sw¹ dzisiejsz¹ opozycjê, bez której czujnego
spojrzenia, a nieraz ostrego protestu, niemo¿liwe jest wszelkie rz¹dzenie”. J. Surdykowski,
Nowe komitety, stare schorzenia, „Rzeczpospolita” z 14 marca 1990. Ten¿e, Notatki gdañskie, Warszawa 1983.

prawia” (okupowanie obiektów użytkowanych przez partię i próby ich niszczenia). Do
antypartyjnych działań zaliczono inicjatywę poselską „w sprawie konfiskaty majątku”
partii, mimo złożenia przez przedstawicieli partii w Sejmie „deklaracji o gotowości pełnego rozliczenia się z posiadanego majątku i dokonania jego podziału zgodnie z obowiązującym prawem”. Mniemano, iż ten fakt przyczyni się do pobudzenia „fali prześladowań
ludzi za ich polityczne przekonania”. Przywoływane zjawiska uznano za „niebezpieczne”,
miały one godzić „w ideę pluralizmu i państwa prawnego” oraz podważać zaufanie do
„stabilności politycznej w naszym kraju, w tym ośrodków zagranicznych, które mogłyby
przyczynić się do przebudowy polskiej gospodarki”. Oczekując od „konstytucyjnych władz
RP”, by środkami, „którymi dysponuje państwo”, zapewniono „bezpieczeństwo obradom” Zjazdu PZPR i Kongresu Założycielskiego „nowej partii”. Zapowiadano, że będzie
ona „współtwórcą i gwarantem reformatorskich przemian w Polsce”. Partia zwracając
się do polskiej „opinii publicznej”, aby odcięła się od działań „awanturniczych, naruszających spokój społeczny”, oczekiwała, że „demokratyczna opinia w świecie (...) poprze
nasze działania na rzecz porozumienia i stabilizacji sytuacji w Polsce”. Wezwanie kierowano do parlamentarzystów, osobliwie z OKP, „aby przyczynili się do umocnienia zasady
porozumienia i współdziałania różnorodnych sił w realizacji polskich reform, podjęli kroki dla zahamowania eskalacji konfliktu politycznego w naszym kraju”94.

d) Agonia PZPR... ku modelowi socjaldemokratycznemu
Punktem wyjścia dla nowej sytuacji stał się kryzys i upadek PZPR, tracącej wcześniej
zdolność sprostania wyzwaniom organizacyjnym i ideowo politycznym oraz zaufanie,
które ulegając gwałtownej erozji, ewoluowało – wobec zaniku przeszkód – ku wrogości.
Przede wszystkim nie zdołała ona znaleźć miejsca w nowym, rodzącym się ładzie pluralistycznym, albowiem porządek monocentryczny, w ramach którego odnajdywała ona
ograniczoną legitymizację, ulegał totalnemu zakwestionowaniu i odrzuceniu. Socjalizm
w wersji doświadczonej w Europie Środkowej i Wschodniej utracił na dynamice i efektywności, tracąc na atrakcyjności i konkurencyjności w stosunku do formacji ustrojowopolitycznej, która miała nieodwołalnie – w myśl komunistycznej prognozy – przejść do
historii.
Partia kończyła swą działalność, tracąc nie tylko korzystne dla niej uregulowania.
Wyraźnie spadała jej liczebność. Pod koniec 1988 r. liczyła ona 2 mln 132 tys. (spadek
w stosunku do k. 1987 r. o 17 tys.); w styczniu i lutym 1989 r. partia zmniejszyła swoje
szeregi o 10,5 tys. W lipcu tego roku partia liczyła 2 mln., ulegała starzeniu się. Średni
wiek członka partii osiągnął 46,6 lat, udział młodzieży zmniejszył się do 6,4%95. Pewną
wskazówką, jakkolwiek charakteryzującą bardziej zdolności mobilizacyjne partii niż jej
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Oœwiadczenie Biura Politycznego KC PZPR. Akcje propagandowe i dzia³ania przeciw
PZPR stwarzaj¹ niebezpieczeñstwa dla ³adu demokratycznego w Polsce. „Trybuna Ludu”
z 24 stycznia 1990. 23 stycznia 1990 r. zosta³a rozwi¹zana Akademia Nauk Spo³ecznych
KC PZPR, czemu nie zapobieg³a akcja protestacyjna jej studentów.
Sprawozdanie KC PZPR z realizacji Uchwa³y X Zjazdu na Krajow¹ Konferencjê Delegatów, 4–5 maja 1989, s. 58.
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liczebność była ilość osób uczestniczących w sondażu ogłoszonym przez XV Plenum KC
PZPR: 1 mln 114 tys. członków i kandydatów. Natomiast w wyborach delegatów na
zjazd uczestniczyło 1 mln 132 tys.96. Ostatecznie sformułowanie odpowiedzi na pytanie
o liczebności partii w końcowym etapie jej działalności okazuje się niemożliwe. Istotnym
wskaźnikiem określającym siłę partii był stopień zaufania doznawanego przez nią ze
strony społeczeństwa. W lutym 1988 r. 34,4% respondentów upatrywało w PZPR siłę
działającą zgodnie z intencjami społeczeństwa (niezgodnie – 45,8%), zaś w styczniu 1989 r.
wskaźnik ten wynosił odpowiednio 26,6% oraz 53,5%. W lipcu tego roku 18,1% respondentów lokowało PZPR w grupie instytucji i organizacji o najniższej społecznej aprobacie.
W październiku 1989 r. 11% deklarowało zaufanie do PZPR, zaś w przeddzień zakończenia przez nią działalności – 6% ankietowanych97.
Sytuację w partii u schyłku jej istnienia charakteryzowała atmosfera oczekiwania na
rozstrzygnięcia zjazdowe. Za wstępny ich warunek uznano odrzucenie modelu partii
marksistowsko-leninowskiej, zapewniającej sobie uprzywilejowaną pozycję w systemie
społeczno-politycznym i nie podlegającej weryfikacji społecznej. Łączyło się z tym skrywanie opcji prokomunistycznych lub ich zawoalowane ujawnianie. Było to objawem szerszego zjawiska. Partia wyczerpała swój potencjał organizacyjny i polityczny. Niezdolna
do sprostania różnorodnym wyzwaniom uznała, iż jej utrzymanie – nawet za cenę najdalej idących przeobrażeń – jest niemożliwe. Dalsze zaś przekraczanie granicy wyznaczonej
przez zasady konstytuujące partię komunistyczną podważało w rzeczywistości sens jej
istnienia.
Jawnie artykułowano dążenia do wzorowania się na standardach socjaldemokracji zachodniej98, jakkolwiek dla wielu rysowały się one raczej jako składniki idealnej wizji,
której przybliżenie miało usunąć postępującą niemoc. Na ostatnią fazę przygotowań do
zjazdu nałożyły się wysiłki zmierzające do wyłonienia delegatów zapewniających zwycięstwo określonej orientacji ideowo-politycznej, a także działania mające zapewnić najkorzystniejsze warunki w wyborach na szefa przyszłej partii. Szczególną aktywność
przejawiał I sekretarz KC PZPR, M. F. Rakowski. Eksponował on swoje zasługi w doprowadzeniu partii do zjazdu, nie ukrywając jednocześnie przywiązania do idei jej jedności. Formułował przy tym pogląd o niewielkich różnicach dzielących poszczególne nurty
w partii, plasując się – co wypadnie uznać za paradoks, jeśli uwzględnić jego wizerunek
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„Trybuna Ludu” z 4 paŸdziernika 1989 r. oraz 8 stycznia 1990 r.
Komunikaty z badañ CBOS, marzec oraz sierpieñ 1989 r. Ponadto „¯ycie Warszawy”
z 16 grudnia 1989 r. oraz „Rzeczpospolita” z 5 kwietnia 1990 r.
W obradach Miêdzynarodówki Socjalistycznej w Sztokholmie (21–22 czerwca 1989 r.)
uczestniczyli przedstawiciele PZPR („o ma³o znacz¹cych nazwiskach” – jak okreœli³
niechêtny partii korespondent „Gazety Wyborczej”), zapewniaj¹cych o zbli¿aniu siê „jej
zdrowego trzonu” do socjaldemokracji. K. Markuszewski, Miêdzynarodówka Socjalistyczna. Znowu obecni, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 1989. Tymczasem A. Urban napisa³
w „Dzienniku Polskim” (Londyn) z 7 sierpnia 1989 r., ¿e PPS, partia socjaldemokratyczna, po po³¹czeniu z czêœci¹ PZPR – po jej roz³amie – mia³a dysponowaæ „najrealniejsz¹ perspektyw¹ wejœcia do MS przy pomocy PPS na obczyŸnie”. Za Ile PePeeSowców,
„Gazeta Wyborcza” z 13 wrzeœnia 1989.

z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – wśród wyrazicieli opcji zachowawczej. Nie
okazywał dystansu wobec środowisk, które nie odrzucały komunistycznego sposobu
definiowania rzeczywistości. Jednocześnie podejmował wysiłki dla przedstawienia siebie
jako człowieka kompromisu (spotkanie z Wałęsą, 30 grudnia 1989 r.), nowoczesnego
w myśleniu i działaniu, otwartego na świat, zwłaszcza zachodniej socjaldemokracji i utrzymującego z jej przedstawicielami osobiste kontakty.
Aktywność Rakowskiego stanowiła fragment walki politycznej w PZPR, w której zaostrzeniu ulegały starcia personalne, będące nierzadko zewnętrznym wyrazem zmagań
ideowo-politycznych. Wątpliwości co do kwalifikacji Rakowskiego do objęcia funkcji
w nowej partii zgłosił M. Orzechowski, przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR, który
uznał, że nikt z „formacji przywódczej stanu wojennego” (Rakowski był w owym czasie
wicepremierem, jakkolwiek Orzechowski – sekretarzem KC PZPR, uwaga – KBJ) nie
powinien kandydować do kierownictwa nowej partii. Równocześnie uznał on, że liderem
partii winien być człowiek uczciwy, człowiek o uznanym autorytecie, otwarty na dialog
i porozumienie. Miał nim być Tadeusz Fiszbach (wicemarszałek Sejmu, w 1980–81 –
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku) człowiek spełniający te wymogi, doznający wsparcia
ze strony Wałęsy (spotkanie – 22 stycznia 1990 r.)99.
27 stycznia 1990 r. odbył się XI Zjazd PZPR, który po podjęciu uchwały o zakończeniu działalności partii oraz przekazaniu majątku nowej partii zawiesił obrady; mocą decyzji
1533 delegatów (spośród 1633) rozpoczął się kongres założycielski nowej partii. Powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (1402 uchwaliło statut; 1106 – deklarację programową; 1129 – nazwę; 1196 – wybrało władze). Przewodniczącym Rady
Naczelnej został Aleksander Kwaśniewski, zaś Leszek Miller – sekretarzem generalnym.
Natomiast grupa 89 delegatów (w tym 25 posłów) powołało Unię Socjaldemokratyczną
RP z Tadeuszem Fiszbachem, który wcześniej w czasie obrad plenarnych zażądał sformułowania negatywnej oceny PZPR sięgającej całego okresu jej działalności. Wreszcie
nie dająca się określić liczbowo grupa delegatów reprezentujących platformę robotniczą
pozostała poza SdRP100.
Obie partie dążyły do zaprezentowania się jako nowe, całkowicie odmienione formacje, zdecydowanie odcinające się od spuścizny poststalinowskiej, jakkolwiek było to utrudnione. SdRP stanęła w obliczu opinii wyrażonej przez Wałęsę, który formułując pogląd
o potrzebie istnienia lewicy, stwierdził, iż oczekiwał „nie przemalowania”, lecz rzeczywistego odrodzenia się lewicy, „uczciwego rozliczenia się z przeszłością”101. Tej opinii nie
można jednak odrywać od faktu, że SdRP od początku swego istnienia nie poddała się
99
100
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„Gazeta Wyborcza” z 23 stycznia 1990 r. informacjê o spotkaniu Fiszbacha z Wa³ês¹ zawar³a
w tekœcie zatytu³owanym Namaszczenie Fiszbacha.
„Trybuna Kongresowa” z 29, 30 i 31 stycznia 1990 r.; „Podstawowe dokumenty Kongresu
Za³o¿ycielskiego SdRP” („Sprawy bie¿¹ce” nr 4–5, luty 1990 r.).
Lewa noga ci¹gnie do ty³u. Konferencja L. Wa³êsy, „Rzeczpospolita” z 2 lutego 1990 r. W. Weso³owski wskazywa³ wczeœniej, ¿e ambicj¹ PZPR jest staæ siê „parti¹ polskiej lewicy, opanowanie ca³ego obszaru postaw lewicowych”, czemu mog³oby przeciwdzia³aæ powo³anie
partii socjaldemokratycznej. W. Weso³owski, Trzy rozwi¹zania, „Gazeta Wyborcza” z 26
wrzeœnia 1989.
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marginalizacji, usiłując ponadto – mimo niesprzyjającego klimatu – zaznaczać swoje istnienie, stając się ugrupowaniem politycznym wykazującym względnie wysoki stopień
integracji ideowo-politycznej i organizacyjnej. Obie partie socjaldemokratyczne formułowały podobne hasła: służba narodowi, wolność, równość i sprawiedliwość społeczna,
demokracja parlamentarna oraz dążenie do łagodzenia kosztów wychodzenia z kryzysu,
doznawanych przez grupy najsłabsze. SdRP jawiła się jako partia pragmatyczna, natomiast
US starała się eksponować wiarygodność wynikającą z niechęci znalezienia się „w jednej
partii z ludźmi reprezentującymi opcje krańcowo różne”, a także sposoby organizowania.
Odmiennie bowiem niż SdRP, Unia Socjaldemokratyczna zamierzała formować się „spontanicznie i oddolnie”102.
Obie, mieniąc się partiami socjaldemokratycznymi starały się zapełnić przestrzeń zawłaszczaną dotąd przez PZPR103. Tej przestrzeni nie wypełniała PPS, ani ugrupowania
wywodzące się z „Solidarności”. Problem polegał na zdolności wyartykułowania interesów właściwych lewicy. Wiązało się to z perspektywą prawdopodobnej konfiguracji w obozie lewicy, w której porozumienie i współdziałanie byłoby możliwe w tym tylko przypadku,
gdy zostaną przełamane wzajemne uprzedzenia. Conditio sine qua non odtworzenia potencjału lewicy, której nie wyczerpywała ani Socjaldemokracja RP ani Unia Socjaldemokratyczna
(przemianowana 7 kwietnia 1990 r na Polską Unię Socjaldemokratyczną; rozwiązana w połowie 1991 r.), wydawało się wyeliminowanie lub złagodzenie syndromu „komunistycznego”, a także uświadomienie sobie pułapek wynikających z odrzucania ewentualności
współpracy i współdziałania w obrębie ugrupowań politycznych sięgających do tej samej bazy społecznej.

3. Zmiany w ruchu ludowym
Przed wyborami parlamentarnymi oraz w ich trakcie scena polityczna – zdominowana
przez głównych adwersarzy politycznych – PZPR i „Solidarność” – poczęła podlegać
procesom dezintegracji, czemu towarzyszyło pojawienie się także nowych aktorów politycznych. Mieściło się w tym odzyskiwanie zdolności względnie samodzielnego demonstrowania własnych dążeń przez partie dotąd pozostające w sojuszu z PZPR, i odgrywania
przez nie znaczącej roli w grze politycznej.
Niemniej ważnym zjawiskiem, które wiązać wypadnie z odradzaniem się mechanizmów demokratycznych, było odtwarzanie tradycyjnych nurtów ideowo-politycznych.
Wynikało to m.in. z przeświadczenia, że istniejące aktualnie partie polityczne nie w pełni
zaspokajają zapotrzebowanie na historyczne symbole. Te czynniki leżały u źródeł reaktywowania partii ludowej (także katolickiej), deklarującej kontynuowanie orientacji „mikołajczykowskiej”, którą określał agraryzm i przywiązanie do wartości chrześcijańsko-narodowych. Poprzedziło je utworzenie 1 kwietnia 1989 r., przez grupę składającą się
102
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T. Fiszbach, Jestem socjaldemokrat¹, Wywiad dla „Polityki” nr 5 z 3 lutego 1990 r.
Z koñcem marca 1990 r. zawi¹za³a siê w Katowicach grupa o orientacji komunistycznej,
Zwi¹zek Komunistów RP „Proletariat”, posiadaj¹cy œladowe wp³ywy („Rzeczpospolita”
z 30 marca 1990 r), jakkolwiek na tyle znacz¹ca, by w przysz³oœci wejœæ w sk³ad Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.

w większości z członków ZSL, Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego. Wysiłki, by przejąć spadek po powojennym PSL podjęły także inne środowiska (m.in. R. Bartoszcze, J. Ślisz), zaś część ogniw ZSL poczęła przekształcać się bądź
powracać do nazwy PSL104.
Za znaczącą inicjatywę wypadnie uznać tą, której patronował duszpasterz rolników
przy Episkopacie Polski, ksiądz prałat Bogusław Bijak. Zaprosił on byłych działaczy PSL
i ZMW RP „Wici” – będących organizatorami spotkania – do kościoła św. Anny w Wilanowie. 15 sierpnia 1989 r. ogłoszono „Deklarację w sprawie wznowienia działalności PSL”,
którą poparło siedmiu posłów z ZSL (m.in. Aleksander Bentkowski), spośród których
Franciszek Kieć przystąpił do PSL, stając się członkiem utworzonego właśnie Tymczasowego Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, a następnie jego wiceprezesem. W jego
składzie znaleźli się m.in. Roman Bartoszcze, honorowym prezesem został Franciszek
Kamiński (b. komendant Batalionów Chłopskich). Legitymacji tej inicjatywie przydawała
Hanna Chorążyna (sekretarz PSL na Emigracji). W „Deklaracji...” zapowiedziano stworzenie partii ogólnonarodowej, lokującej sprawy rolnictwa i wsi „w centrum zainteresowania”, dążącej do przeprowadzenia zmian ustrojowych, które uczynią z Polski państwo
„w pełni suwerenne, oparte na niezawisłych, wzajemnie kontrolujących się władzach:
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej”, państwa, w którym „samodzielne” gospodarstwa stanowiły by podstawę ustroju rolnego105. Integracji służyło przyłączenie się 19 września 1989 r. grup Henryka Bąka (dawny działacz PSL) oraz Józefa Teligi (z Konwentu
Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”).
Udział przedstawiciela kościoła katolickiego w „wilanowskim” zjednoczeniu sygnalizował „duchowe” przyzwolenie dla inicjatywy skierowanej na wieś polską, gdzie wpływy
katolicyzmu charakteryzowały się wyjątkową – w porównaniu z terenami zurbanizowanymi – trwałością. Inicjatywa legitymująca się tym „patronatem” zyskiwała na wiarygodności106. Tym samym nastąpiło niejako naturalne zintegrowanie „zachowawczych”
elementów ideowo-programowych: agraryzmu z przywiązaniem do wartości chrześcijańskich. PSL oczekując dalszego wsparcia ze strony kościoła w organizacyjnych przed-
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Nie przynios³y rezultatów kolejne spotkania Zielonego Okr¹g³ego Sto³u (28 sierpnia
oraz 27 wrzeœnia 1989 r.), które mia³o s³u¿yæ przygotowaniu Kongresu Ruchu Ludowego,
poniewa¿ nie zdo³ano zebraæ reprezentatywnego grona, po wtóre, nie nadano inicjatywie
konkretnych form organizacyjnych. Nade wszystko jednak przewa¿y³ brak determinacji. Obrady Zielonego Okr¹g³ego Sto³u, „Gazeta Wyborcza” z 29 sierpnia 1989; Marzenia o zielonej partii, „Gazeta Wyborcza” z 28 wrzeœnia 1989.
S. Zalewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, jeszcze raz, „Gazeta Wyborcza” z 22 VIII 1989.
Z dystansem odniós³ siê „duszpasterz rolników” do inicjatywy J. Œlisza, mimo i¿ ten
zabiega³ o stworzenie wra¿enia doznawania poparcia ze strony koœcio³a katolickiego. Nie
kry³ tedy „zaskoczenia” faktem powo³ania PSL „S”, ani te¿ domniemania co do d¹¿eñ
„rozbijackich” jego twórcy, o którym formu³owa³ niezbyt pochlebn¹ opiniê. „Widzi Pani,
jeœli np. ktoœ by³ kiedyœ w ZMP, to zostawia w jego osobowoœci i formach dzia³ania pewn¹
ukierunkowan¹ formacjê i ja ju¿ jak o kimœ takim s³yszê, to wiem co o tym myœleæ” – stwierdza³ B. Bijak, Patron, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 2 paŸdziernika 1989.
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sięwzięciach, zdawało się gwarantować, że pozostanie otwarte na jego ewangelizacyjne
wysiłki107.
9 listopada 1989 r. z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników
doszło do spotkania przedstawicieli trzech odłamów istniejących organizacji: PSL, PSL
„S” oraz Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego. Jego
efektem było powołanie Komisji Porozumiewawczej, mającej przygotować wspólny kongres, który miał odbyć się w pierwszym kwartale 1990 r. Odbywający się 11 listopada
1989 r., z udziałem 1200 delegatów z 43 województw, Kongres zaaprobował powołanie
i kierunek prac Komisji Porozumiewawczej. Jednakże już na wstępie została zademonstrowana ambicja zawładnięcia peeselowską tradycją oraz przejęcia legitymacji do artykułowania interesów ruchu ludowego. „Tylko my mamy moralne i formalne prawo
reprezentowania chłopów polskich i organizowania ich pod sztandarem PSL” – oświadczył Franciszek Kamiński, stwierdzając, że „dywersyjne” NSZZ „S” oraz PSL „S” „nie
ma i nie będzie miało nic wspólnego z ruchem ludowym”. Jego też wybrano na prezesa
Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL (Hanna Chorążyna, przewodniczącą Rady
Naczelnej); wygrał on z Romanem Bartoszcze (stosunkiem 487 do 448 głosów)108. Istnienie
PSL, partii doznającej poparcia ze strony kościoła, dysponującej poważnymi atutami w roszczeniach do tradycji „mikołajczykowskiej”, starającej się równocześnie o zaznaczenie
swej obecności w Sejmie (poprzez posła Romana Bartoszcze) stanowiło ważny moment
dla dalszych przemian systemu partyjnego w Polsce. Tego faktu nie mogło zlekceważyć
żadne spośród ugrupowań zabiegających o przejęcie przywództwa w ruchu ludowym.
PSL kreowało się na strażnika „prawdziwych” wartości ludowych, wykorzystując je nie
bez powodzenia w walce o jego zdominowanie.
Poważnym konkurentem pozostawało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, nadal dysponujące rozbudowaną strukturą organizacyjną oraz rzeszą członków. Stało się ono istotnym ogniwem nowej konfiguracji politycznej. Kiedy zmiana polityczna poczęła dotykać
wszystkich komponentów życia publicznego, a elementy dotychczasowego reżimu ustępować, ZSL – by utrzymać swą pozycję polityczną – stanęło przed koniecznością dokonania przewartościowań ideowo-doktrynalnych oraz zmiany wizerunku politycznego.
W przypadku niezdolności sprostania pojawiającym się wyzwaniom, stawką mógł być
niebyt polityczny. Ten czynnik był brany pod uwagę przez ZSL-wców.
Zanim jednak doszło do podjęcia przedsięwzięć modernizacyjnych – wynikających z po
wyborczego układu sił politycznych – 1 kwietnia 1989 r., nie bez związku z atmosferą

107

108

384

Za komentarz do roli koœcio³a w „wilanowskiej” inicjatywie „po³¹czeniowej” oraz co do
dalszych wobec niego oczekiwañ mog¹ s³u¿yæ stwierdzenia Hanny Chor¹¿yny (wiceprezes PSL oraz sekretarz PSL na emigracji): „Tak. To by³a inicjatywa Koœcio³a. Koœció³ nie
d¹¿y do stworzenia partii chrzeœcijañsko-demokratycznej, chcia³by natomiast mieæ partiê
i tak¹ partiê widzi w³aœnie w PSL. Stronnictwo maj¹ce zaplecze na wsi daje najwiêksze
szanse, ¿e bêdzie siê kierowaæ spo³eczn¹ nauk¹ Koœcio³a. Mo¿e wiêc byæ poparte przez
duszpasterstwo we wszystkich diecezjach”. H. Chor¹¿yna, Niech zdecyduj¹ ch³opi, Wywiad
dla „Gazety Wyborczej” z 26 wrzeœnia 1989.
K. Naszkowska, S. Zalewski, II Kongres PSL. Ch³opskie kwadratowe ko³o, „Gazeta Wyborcza” z 13 listopada 1989.

oraz rysującymi się rozwiązaniami, jakie niosły obrady „okrągłego stołu” grupa działaczy
utworzyła Ogólnopolski Społeczny Komitet Odrodzenia Ruchu Ludowego. Opozycyjny
wobec kierownictwa partii, które zarzucało mu działalność rozłamową, frakcyjną w rzeczywistości wyprzedził późniejsze wysiłki stronnictwa wiodące do znalezienia miejsca
w nowym układzie sił. Twórcy Komitetu uznali za konieczne dokonanie „radykalnej”
zmiany, którą miała znamionować „samodzielność i demokracja”, mająca przynieść zjednoczenie ruchu ludowego (Kongres Ruchu Ludowego). Miał on kontynuować tradycję
„w szczególności powojennego PSL jako ostatniego, w pełni samodzielnego i suwerennego stronnictwa (...) niepodległościowego i demokratycznego, chłopskiego i ogólnonarodowego”109. Komitet był traktowany nieprzychylnie przez władze ZSL. Jednakże stosunek
doń nie był zdecydowanie negatywny, ponieważ obiektywnie przyczyniał się do otwarcia
„wilanowskiego” PSL na ewentualne zbliżenie z reżimową do niedawna partię. Jego ogniwem mogli być m.in. posłowie (A. Bentkowski, przewodniczący Klubu Poselskiego ZSL
oraz Franciszek Kieć), członkowie Komitetu, uczestniczący – wraz z pięcioma dalszymi
posłami ZSL – w inauguracji działalności „prawdziwego” PSL (15 sierpnia 1989 r.).
Jednocześnie w łonie samego ZSL ujawniły się wysiłki na rzecz jego przekształcenia,
czemu miała na wstępie służyć zmiana wizerunku ideowo-politycznego. Szło o ukazanie
determinacji w separowaniu się od swego niedawnego sojusznika – PZPR, po wtóre, o sięgnięcie po „oczyszczającą” przeszłość, by, posługując się nią, móc zgłaszać roszczenia do
legitymacji uprawniającej do reprezentowania interesów wsi. Uczestnicy VIII posiedzenia
plenarnego NK ZSL (w połowie lipca 1989 r.) opowiedzieli się za przewartościowaniem
i odrzuceniem „złej” przeszłości ZSL, której elementem było: m.in. hamowanie przez
ośrodki „dogmatyczno-sekciarskie” PZPR procesu odzyskiwania przez Stronnictwo „samodzielności i podmiotowości”. W przyjętej uchwale zalecano włączenie do nowej deklaracji ideowej stronnictwa zasad politycznych i programowych rozbitego „drogą przemocy”
PSL – poprzez wydobycie znaczenia agraryzmu – „samodzielnej i postępowej” ideologii
ruchu ludowego, roli Stanisława Mikołajczyka – zasługującego na „pełną” rehabilitację
oraz „godne” miejsce w historii Polski i ruchu ludowego, a także poprzez ukazanie roli
chłopstwa, skutecznie powstrzymującego proces „stalinizacji” Polski i wspieranego przez
kościół katolicki110.
Gestem dokumentującym zwrot polityczny było dokooptowanie posłanki Teresy Liszcz
do Prezydium NK ZSL, co zważywszy doznane przez nią w wyborach parlamentarnych
poparcie ze strony „Solidarności” oraz wyznawane poglądy, wypadałoby traktować jako
próbę „uwiarygodnienia” Stronnictwa i otwarcia na poszerzenie współpracy ze środowiskami wywodzącymi się z niedawnej opozycji, a po drugie – jako sygnał postępu w procesie „odrodzenia” ruchu ludowego111. Przeobrażenia w ZSL potwierdzały mnożące się
przypadki przemianowania kół ZSL na koła PSL; proces nie ominął organizacji wojewódz-
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T. Kisielewski (wspó³za³o¿yciel Ogólnopolskiego Spo³ecznego Komitetu Odrodzenia
Ruchu Ludowego), Roz³am czy odnowa?, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 19 czerwca
1989.
Uchwa³y VIII Plenum NK ZSL, „Trybuna Ludu” z 17 lipca 1989.
Por. T. Liszcz, Jedynki zarezerwowane, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 8 sierpnia 1989.
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kich (np. w Rzeszowie 9 września powołano Tymczasowy Komitet PSL, jego przewodniczącym mianowano, zaocznie, Aleksandra Bentkowskiego)112.
Ambicją ZSL stało się, by po przekształceniu bądź w trakcie jego trwania, stanąć na
czele inicjatywy zjednoczeniowej, obejmującej różne odłamy ruchu ludowego, aby doprowadzić do utworzenia jednolitej organizacji – Polskiego Stronnictwa Ludowego. Temu
strategicznemu celowi podporządkowano spektakularne zmiany, jakich dokonano 11 września 1989 r., w trakcie IX posiedzenia plenarnego NK ZSL. „Ze względu na ataki różnych
sił, w tym OKP i „Solidarności” RI, a także żeby nie utrudniać sytuacji w ruchu ludowym”
rezygnację ze stanowiska prezesa złożył Roman Malinowski – współarchitekt sojuszu
„S”, ZSL i SD (wraz z nim zrezygnował z funkcji sekretarza Bogdan Królewski). Jego
miejsce zajął Dominik Ludwiczak (111 głosów na 129), wiceprezes od 1984 r, członek
ZSL od 1974 r., rolnik ze wsi Trzebaw w Poznańskiem113. Zapowiadając odbycie nadzwyczajnego kongresu ZSL z początkiem następnego roku, podtrzymał on ideę zjednoczenia
ruchu ludowego oraz stworzenia nowej partii chłopskiej, demokratycznej, „nie sterowanej odgórnie”114.
Aktywność wewnątrzorganizacyjna ZSL oraz ambicja odegrania przezeń roli integracyjnej zaniepokoiły środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, obawiające się o to,
że jego pozycja jako depozytariusza tradycji i spuścizny ideowo-politycznej Stanisława
Mikołajczyka ulegnie zagrożeniu wskutek przejęcia inicjatywy zjednoczeniowej przez
konkurencyjną partię. Tym wypadnie tłumaczyć gwałtowność ataku podjętego w imieniu Prezydium TNKW PSL przez Romana Bartoszcze, który 27 września 1989 r. w Dzienniku TV wyraził sprzeciw wobec powoływania się przez liczne organizacje, w tym
w szczególności przez ZSL na tradycję PSL. Albowiem partia „o tej nazwie została reaktywowana i już istnieje”. Zarzucając ZSL dążenie do „mechanicznego” przekształcenia się
w PSL, wskazał na okoliczności historyczne, podważające wiarygodność owych działań:
odrzucenie agraryzmu i chrześcijańskich zasad współżycia oraz udział w przeszłości
w „czynnym” eliminowaniu działaczy PSL. Odmawiając współpracy ze „skompromitowanym aparatem”, wzywał członków ZSL do oddawania legitymacji oraz wstępowania
do PSL.
Argumenty te zmierzały do pozbawienia ZSL prawa – ze względów historycznych –
do reprezentowania interesów wsi. Po wtóre, zawierały sugestię, że stanowi ono organizm niejednolity, który tworzą członkowie partii, zasługujący na przychylne potraktowanie oraz aparat, który ponosi odpowiedzialność za „nieprawości” minionego okresu, oporny
na zmiany, zasługujący jedynie na zmarginalizowanie. PSL występując jako „strażnik”
tradycji oraz „czystości” ideowo-politycznej ruchu ludowego, przypisywało sobie rolę,
od której zwycięska opozycja nie stroniła, tj. kreowało się na sędziego postaw i zachowań politycznych, a także dysponenta świadectwa, mającego potwierdzić „prawomyślność” tych, którzy byliby skłonni się „nawrócić”. Otwarcie PSL na członków ZSL zakładało
zburzenie tego ostatniego.
112
113
114
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Obecny na spotkaniu prezes WK ZSL zarzuci³ dzia³aczom PSL „rozbijanie” ruchu ludowego. PSL, ZSL i Olesiak, „Gazeta Wyborcza” z 11 wrzeœnia 1989.
M. Smogorzewski, NK ZSL zagra¿a koalicji, „Gazeta Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989.
Nowy prezes ZSL Witos zd¹¿y³ i ja zd¹¿ê, „Gazeta Wyborcza” z 14 wrzeœnia 1989.

ZSL trafnie odczytało roszczenia i manipulacje PSL, jakkolwiek jego reakcja pozbawiona była agresywności. Zapewne wypływało to ze świadomości nieracjonalności działań zamykających ewentualne porozumienia, a także poczucia realnej siły, zapewnianej
potencjałem członkowskim oraz społecznym poparciem na wsi. ZSL nie było skłonne
zaakceptować ani roszczeń PSL, ani też zabiegów, czyniących z niego formację „skompromitowaną”, rozbitą i skłonną do zaakceptowania niekorzystnych warunków usytuowania w życiu publicznym. Że jest partnerem pożądanym oraz że PSL nie jest jedynym
dla ZSL, przekonywała rozmowa, do jakiej doszło – co trudno uznać za przypadek – 28 września między prezesem ZSL Dominikiem Ludwiczakiem, a szefem PSL „S” Józefem Śliszem, którzy nie kryli zbieżności poglądów w kwestii powołania „silnej” partii chłopskiej.
W odpowiedzi na oświadczenie PSL (28 września) odrzucano krytykę, wskazując że
odbudowa PSL, nawiązującego do programu PSL z 1946 r. „była i jest celem stronnictwa”,
czemu miał służyć „silny” ruch odnowy w ZSL. Natomiast Aleksander Bentkowski,
przewodniczący Klubu Poselskiego ZSL, działacz bliski „S”, minister w rządzie T. Mazowieckiego (ustąpił 12 października 1989 r. z przewodniczenia Klubowi Józefowi Zychowi,
który wygrał wybory stając przeciw Lechowi Paprzyckiemu; 44 głosów do 17) dodawał, że do wprowadzenia zmian w ZSL, wiodących ku PSL, uprawniony jest wyłącznie
kongres115.
Z początkiem października 1989 r. w ruchu ludowym zarysowały się główne podziały
oraz układ sił politycznych. Dla ZSL nader ważną kwestią stawało się nie dopuszczenie
do tego, by jego miejsce w życiu publicznym było kwestionowane przez zewnętrzne
bądź wewnętrzne działania dezintegracyjne. Kongres partii, który przyniósłby konsolidację szeregów członkowskich – poprzez m.in. przekonanie ich, że polityka kierownictwa
służy ich interesom – a także określenie miejsca partii w nowych warunkach ustrojowopolitycznych, nabierał tedy znamion rozwiązania uprzedzającego niekorzystny rozwój
zdarzeń. Dodatkowym czynnikiem, który wzięto pod uwagę był dystans wobec dążeń
konsolidacyjnych w ruchu ludowym, jakiego nie szczędziła „Solidarność”, a szczególnie
jej przywódca. Nie krył on niechęci wobec silnych ugrupowań politycznych116. Władze
partii przekonując, iż kongres przyniesie nie tylko zmianę nazwy, lecz przede wszystkim
gruntowne przekształcenie programu oraz form działania, uznały, że w ukształtowanej
sytuacji jego przyśpieszenie przyniesie korzyści, zminimalizuje ewentualne straty (zjednoczenie bez pozostałych ugrupowań ludowych).
XI Nadzwyczajny Kongres ZSL, określony Kongresem Odrodzenia Ruchu Ludowego, odbył się 26–27 listopada 1989 r. Jego organizatorom nie umknął uwadze fakt, iż
pięćdziesiąt lat wstecz, tj. 27 listopada 1949 r. połączyły się Stronnictwo Ludowe i Polskie Stronnictwo Ludowe. Właśnie do tradycji tego drugiego najżywiej nawiązywano
w czasie Kongresu. Nie wahano się przed manipulacją, „uszlachetniając” dzieje ZSL. Przedstawiono je zatem jako nieustanną walkę o zachowanie tradycji ludowej i „hamowanie
115
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PSL oœwiadcza. ZSL odpowiada, „Gazeta Wyborcza” z 29 wrzeœnia 1989.
Dominik Ludwiczak oœwiadczy³ w trakcie posiedzenia NK ZSL, 25 paŸdziernika 1989 r.,
¿e Wa³êsa wyzna³ mu, i¿ nie jest zainteresowany siln¹ organizacj¹ ch³opsk¹, gdy¿
„z kilkoma ma³ymi ³atwiej sobie poradzi”. K. Naszkowska, Koniec ZSL, „Gazeta Wyborcza” z 26 paŸdziernika 1989.
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rozwoju stalinizmu”, uwydatniając m.in. związki ze zrywami robotniczymi 1956, 1970,
1976 i 1980 r. W trakcie obrad przeważyło dążenie do przekształcenia ZSL w partię,
której podstawy ideowo-programowe określałby statut z 1946 r. Wyraźnie słabszym
okazał się nurt destrukcyjny, który – wyrastając z inspiracji ugrupowań konkurencyjnych
– proponował odmówienie absolutorium ustępującemu kierownictwu partii, rozwiązanie
jej, by stała się jedną z części ruchu ludowego w dążeniu do zjednoczenia, służąc mu bazą
techniczną i majątkiem. 4/5 delegatów udzieliło absolutorium ustępującym władzom stronnictwa. Przekształcono jego nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe, dodając – na skutek
sugestii Józefa Zycha, który przestrzegał przed trudnościami w rozmowach zjednoczeniowych z PSL „wilanowskim” – „Odrodzenie”. Prezesem wybrany został Kazimierz Olesiak (kontrkandydat – A. Bentkowski wycofał się tuż przed głosowaniem), wicepremier
w rządzie M. F. Rakowskiego, którego od początku formowania rządu przez Tadeusza
Mazowieckiego, ZSL forsowało na wicepremiera, nie wahając się przed wywołaniem
konfliktu. Na przewodniczącego Rady Naczelnej wybrano Józefa Zycha.
Kongres dokonał przekształceń w podstawach ideowo-programowych i politycznych,
eksponując agraryzm i odwołując się do wartości chrześcijańskich. Wybierając prezesa
i nowe władze wyznaczył im cele pragmatyczne: zachowanie dotychczasowej substancji
ludzkiej i materialnej. Odrzucił m.in projekt udostępnienia lokali partyjnych pozostałym
partiom ludowym117. Partia przetrwała, pozostając najpoważniejszym ugrupowaniem politycznym wśród partii ludowych118, zachowując i wykorzystując bazę materialną119 oraz
utrzymując wpływy w sektorze rolnym. PSL „Odrodzenie”, odczuwało pewien dyskomfort, albowiem oceniało, że jego pozycja w sojuszu z „S” jest nierównorzędna, a interesy
wsi nie w pełni uwzględniane. Wszelako pozostało ugrupowaniem godnym zabiegów
pozostałych partnerów ruchu ludowego. Filozofia przetrwania przyniosła rezultaty korzystne dla PSL „O”, jakkolwiek na „uwiarygodnienie” wypadło czekać do połączenia
z Polskim Stronnictwem Ludowym (maj 1990 r.)120.
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Przyjête rozwi¹zania nie zyska³y aplauzu u wszystkich cz³onków; Teresa Liszcz zrezygnowa³a z cz³onkostwa w „nowej” partii, oœwiadczaj¹c: „Jest to Kongres zmarnowanej
szansy, nikogo nie rozliczy³ i nic nie zmieni³”. Kongres zmarnowanej szansy, „Gazeta Wyborcza” z 28 listopada 1989.
Dominik Ludwiczak ocenia³ liczebnoœæ ZSL na „ponad pó³ miliona”, stwierdzaj¹c, ¿e
„niewielu cz³onków odda³o legitymacje”. Nadal jesteœmy silni, mówi prezes. Kongres ZSL
na koszt delegatów, „Gazeta Wyborcza” z 9 listopada 1989.
Stan posiadania, w przeciwieñstwie do PZPR, nie sta³ siê przedmiotem ataków rewindykacyjnych. PSL „O” w miarê swobodnie dysponowa³a maj¹tkiem: sprzeda¿, wynajem
lokali mimo braku prawnego uregulowania statusu budynków u¿ytkowanych przez
partiê. PSL nie odda lokali ZSL, „Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia 1989.
5 maja 1990 r. na Kongresie Jednoœci dosz³o do zjednoczenia PSL „O” oraz PSL „wilanowskiego”. Zachowano nazwê PSL. Uczyniono uk³on wobec tradycji „miko³ajczykowskiej”
oraz aktualnych wymogów politycznych. Prezesem zosta³ Roman Bartoszcze (przeciw
Franciszkowi Kamiñskiemu, który zosta³ honorowym prezesem; 51% i 46%), przewodnicz¹cym Rady Naczelnej Wybrano Romana Jagieliñskiego (PSL „O”, zwi¹zany z „S” RI).
Kongres Jednoœci. Pi¹te ko³o sta³o siê sterem. PSL-„Opozycja”, „Gazeta Wyborcza” z 7 maja 1990;

4. Stronnictwo Demokratyczne
Mniej dramatycznie przebiegało „poszukiwanie” tożsamości przez Stronnictwo Demokratyczne, które będąc „partią programowo niemarksistowską”, pozostało – za sprawą
manewru Lecha Wałęsy – „elementem ciągłości władzy w nowej koalicji”121. Legitymacją otwierającą wkroczenie Stronnictwa w nową rzeczywistość polityczną miała być przeszłość, kiedy uznawało demokrację za wartość wiodącą, przejawiając w tym nierzadko
oryginalność (m.in. projekty powołania Trybunału Konstytucyjnego czy urzędu prezydenta) oraz wykazując większą – niż pozostali koalicjanci – determinację w urzeczywistnianiu praworządności. Przywoływano ponadto przypadki kontestacji, przypominając m.in.
fakt złożenia w 1984 r. legitymacji SD przez posłów Hannę Suchocką, Dorotę Symonides oraz Zbigniewa Kledeckiego w proteście przeciw dyscyplinowaniu posłów przez władze
Stronnictwa w trakcie głosowania nad ustawą „Ordynacja wyborcza do rad narodowych”.
W dążeniu do budowania nowego wizerunku wydobywano dystans Stronnictwa do
porządku realnosocjalistycznego, starając się przekonać, iż był on nieprzerwanie obecny
w jego działalności oraz sytuując je w nowych warunkach w „centrowej” przestrzeni
ideowo-politycznej. Przekonanie o zadawalającej kondycji partii było udziałem przeważającej części jej członków. „W odróżnieniu od szeregu sił politycznych – konstatował nie
bez satysfakcji Jerzy Jóźwiak, przewodniczący CK SD – przechodzących teraz poważne
wstrząsy i stojących przed groźbą rozłamu, naszym atutem jest sprawdzona w tym trudnym okresie jedność naszej partii”122.
W przekonaniu o pozbawionym poważniejszych komplikacji wkroczeniu Stronnictwa
w nową rzeczywistość kryły się zagrożenia. W partii nie odczuwano potrzeby poddania
się zmianom. Sądzono bowiem, że jej zasady ideoowo-polityczne i programowe, a także
formy aktywności i artykulacji społeczno-politycznej ufundowane na wieloletniej tradycji
nie wymagają przekształceń. Odzwierciedleniem stanu nastrojów było kreowanie się
Stronnictwa na ośrodek konsolidacji środowisk „demokratycznych”. W jego władzach
zrodził się pomysł zorganizowania „ogólnopolskiego” forum ugrupowań „uznających
demokrację i dobro kraju za cele nadrzędne”.
W rzeczywistości udziałem Stronnictwa Demokratycznego stała się stagnacja, wyrażająca się w braku ożywienia organizacyjnego i ideowego. „Demokracja” – to hasło, które jawiło się jako legitymacja wejścia partii w nową rzeczywistość, które nie wymagało
dodatkowego zdefiniowania ani precyzowania komponentów. Praktycznie jedynym przedsięwzięciem ostatnich miesięcy 1989 r., którego zresztą źródła sięgały decyzji podjętej
w kwietniu tego roku (nb. idea „tliła” się od 1981 r.), było referendum wewnątrzpartyjne
przeprowadzone 9–22 października. Jego przedmiotem miała być zmiana nazwy partii.
W przypadku uzyskania poparcia 2/3 uczestników, Stronnictwo miało być przemianowane na Polską Partię Demokratyczną. Jednakże zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom
nowej nazwy nie szło o przeprowadzenie zmian, które objęłyby zasady ideowo-progra121
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Por. J. JóŸwiak, W poszukiwaniu to¿samoœci, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 30 sierpnia
1989.
Plenum CK SD, „Trybuna Ludu” z 11 wrzeœnia 1989.
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mowe i organizacyjne. Pierwsi wskazywali na to, iż dotychczasowa nazwa kojarzy się
z doprowadzeniem Polski do „zapaści cywilizacyjnej”, zaś drudzy głosili pogląd, iż właśnie
zmiana nazwy oznaczałaby wzięcie „współodpowiedzialności” za przeszłość, przekraczającą możliwości i wpływy, jakimi Stronnictwo dysponowało.
Doprawdy trudno uznać wyniki za zaskakujące. Pośrednio odbijały one stan partii.
W referendum wzięło udział 50,5% członków SD, z których 57% wyraziło sprzeciw
wobec zmiany nazwy. To oznaczało, że w Stronnictwie nie znalazł poparcia pogląd, wedle którego owa operacja miałaby oznaczać zasadnicze przeobrażenie jego charakteru,
czyniące zadość reformom. Znaczyło także, że nazwa sięgająca 50 lat stanowi istotny
element tożsamości partii. Niemniej kierownictwo Stronnictwa miało świadomość tego,
iż osiągnęło ono pułap swych możliwości, nie będąc aktywnym ogniwem przeobrażeń.
Pozostała konieczność sformułowania nie tylko diagnozy co do jego kondycji, lecz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości SD, jego miejsca w przemianach oraz
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, a także bazy społecznej.
Wobec tego problemu stawały pozostałe ugrupowania polityczne, jednakże dla SD
rysował się on wyjątkowo dramatycznie. Albowiem grupa rzemieślników (sektor prywatny) i inteligencji podlegały wewnętrznym przeobrażeniom, zaś tzw. klasa średnia –
a ona mogłaby być rezerwuarem Stronnictwa – w Polsce nie istniała. W tym kontekście
wymagałaby weryfikacji liczba członków – 136 tys.123, która uwzględniając straty poniesione przez inne ugrupowania „wychodzące” z PRL, wydaje się zawyżona. Stronnictwo,
które w rezultacie powstania osobliwej konfiguracji politycznej, nie zaś szczególnej aktywności czy przedsiębiorczości politycznej, zostało dopuszczone do władzy, pozostało
bierne, usilnie zabiegając o zachowanie stanu posiadania. Owe zabiegi wspierało gwałtownym odcinaniem się od związków z socjalizmem. Demonstrowało ambicję odgrywania roli swego rodzaju „strażnika” prawicowego kierunku przeobrażeń, formułując – na
posiedzeniu Prezydium CK, 21 listopada 1989 r. – oskarżenie o rodzeniu się sojuszu
między „reformatorami” z PZPR a lewicą „Solidarności”, co miało grozić „utrwaleniem
na dalsze lata monopolu rządów lewicowych, który przyniósł już tyle szkód polskiemu
społeczeństwu”124. Zabiegi o uzyskanie certyfikatu wiarygodności nie przynosiły pełnego sukcesu. Do tego przyczyniał się fakt, że w samym Stronnictwie dochodziło do prób
licytowania się w manifestowaniu „antykomunistycznego” odwrotu, co dodatkowo osłabiało jego pozycję, czyniąc je także przedmiotem destrukcji zewnętrznej125.
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SD chce SD, „Gazeta Wyborcza” z 26 paŸdziernika 1989.
Ma³o prywatyzacji i groŸne sojusze, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada 1989. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e w tych zabiegach SD zbli¿y³o siê do Stronnictwa Pracy, którego twórcy usilnie
starali siê, by zapomniano o ich wspó³pracy, jako „koncesjonowanych katolików”, z by³ym
re¿imem. Na zjeŸdzie SP, 9 grudnia 1989 r., równie¿ wskazywano na zagro¿enia „odrodzenia
siê” lewicy, jako efekt sojuszu „ró¿owych” (ludzie z „Solidarnoœci”) i „czerwonych” (reformatorzy z PZPR). Por. S. Zalewski, Zjazd Stronnictwa Pracy. Biali, ró¿owi i czerwoni, „Gazeta
Wyborcza” z 11 grudnia 1989.
24 stycznia 1990 r., w trakcie posiedzenia Klubu SD, grupa pos³ów, której ton nadawali
sympatycy „Solidarnoœci” (udzieli³a im wsparcia w wyborach parlamentarnych) – Tadeusz Dziuba, Tadeusz Bieñ, Kazimierz Ujazdowski, Kazimierz Czerwiñski, Bogdan Osiñski

5. Problemy socjalistów
Właściwością zmiany ustrojowo-politycznej w Polsce było jej odgórne urzeczywistnianie, przy wzrastającej roli dotychczasowej opozycji politycznej, którą zdominowała
„Solidarność”. Ten fakt miał wpływ na przekształcanie się systemu partyjnego. Skutkiem niechęci związku wobec ewentualnego dzielenia się własnej reprezentacji parlamentarnej i tworzenia, na tej bazie – poprzez powtórzenie niejako drogi klasycznej – odrębnych
partii politycznych, mogło być zakonserwowanie, co najmniej na pewien czas, układu
bipolarnego. W jego ramach plasowałyby się partie i ugrupowania polityczne „starego”
oraz „nowego” reżimu, przy czym ten ostatni ograniczałby się do „Solidarności” bądź
formacji z nią stowarzyszonych. Wyłom w owym układzie uczyniła sama „Solidarność”,
zawiązując sojusz z partiami skoalicjowanymi z PZPR. Wreszcie w obrębie zorganizowanej i sterowanej formacji „związkowej” poczęły wyodrębniać się nurty czy ugrupowania
ufundowane na świadomości wspólnego interesu bądź identyfikacji ideowej.
W rezultacie wyborów poza parlamentem znalazły się grupy zorganizowane będące
partiami politycznymi, kreujące się na nie, bądź zbliżone – ze względu na rodzaj więzi,
zasady ideowo-programowe – do tego typu zorganizowania i aktywności społecznej.
Liberalizacja i jawność życia publicznego, odchodzenie od ograniczeń monopartii sprawiły, że poczęły one ujawniać dążenia do zamanifestowania swej obecności politycznej. Ich
geneza wiązała się z ciążeniem elementów nostalgiczno-historycznych, ambicji odegrania
roli politycznej, jak i przesłanek ideowo-politycznych, w nikłym zaś zakresie wynikała ze
zróżnicowania społecznego, wyrastającego na gruncie odmiennego miejsca zajmowanego w obrębie stosunków własności środków produkcji, zakresu korzystania z wytworów
pracy, stopnia zamożności etc. Najpełniej zdawały się odzwierciedlać wyraźnie zdefiniowane interesy konkretnej grupy społecznej (quasi klasy) partie ludowe. One też akcentowały swoisty system wartości i rodowód, wyraźnie wskazując swą bazę społeczną,
deklarując promowanie jej osobliwych interesów. Generalnie jednak brakowało partii
politycznych zdolnych do rzeczywistego artykułowania właściwych danej grupie społecznej interesów. Dotyczyło to także zdolności do intelektualnego i politycznego ich zdefiniowania i uogólnienia.
W rzeczywistości powstała sytuacja charakteryzująca się brakiem klarowności, do
czego przyczyniała się niestabilność ideowo-polityczna, której wyrazem była z jednej
strony deklarowana przez część partii prawicowość, z drugiej zaś ich lewicowy program
czy działanie, które tradycyjnie identyfikowane jest z polityką partii lewicowych bądź

i Jan Œwitka – oœwiadczyli, ¿e powo³ali ruch „SD’90”, w którym nie bêdzie miejsca dla
„neostalinowców i betonu”, uzasadniaj¹c sw¹ decyzjê „marazmem” jaki panuje w SD,
pozostawaniem we w³adzach Stronnictwa ludzi „dyspozycyjnych” wobec PZPR, „którzy
wspierali komunistyczny system rz¹dów i energicznie zabiegali o jego utrzymanie jeszcze w drugiej po³owie 89 r.”, a tak¿e hamowaniem wszelkich zmian w partii przez „neostalinowski system nieformalnych powi¹zañ personalnych”. Wprawdzie za¿egnano roz³am
poprzez wybór Tadeusza Bienia na przewodnicz¹cego klubu parlamentarnego (SD szlachetnieje, „Gazeta Wyborcza” z 25 stycznia 1990), niemniej próba dezintegracji, ufundowanej
na antylewicowym odreagowywaniu by³a faktem.
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radykalnych. Niemniej dla uporządkowania i uproszczenia wywodu wydaje się możliwe
posłużenie się tradycyjnym podziałem na nurty lewicowe i prawicowe i centrum, jakkolwiek wypadnie pamiętać o jego ułomności.
Na lewicy swoje odrodzenie zaznaczył ruch socjalistyczny, nawiązujący do tradycji
przedwojennej. Wkroczenie Polski w fazę zmiany ustrojowo-politycznej zastało go w stanie
rozczłonkowanym. Nurt podstawowy tworzyła powstała w listopadzie 1987 r. w Warszawie, a więc w schyłkowym okresie PRL, Polska Partia Socjalistyczna, która ogłosiła,
że „idee demokratycznego, niepodległościowego socjalizmu, zdyskredytowane przez komunistów, są dziś w Polsce tak samo żywe jak w latach istnienia zorganizowanego ruchu
socjalistycznego”126. Jej przewodniczący, Jan Józef Lipski, zasłużony dla opozycji demokratycznej (współtwórca i działacz KOR, więzień polityczny), uzyskał w II turze wyborów – przy zdecydowanym poparciu Lecha Wałęsy, konkurując z kandydatem wspieranym
przez kościół – mandat senatora z województwa radomskiego.
Cała sprawa nie rysowała się klarownie, czego ślad można odnaleźć w stanowisku
zajętym przez PPS na I Kongresie (15–16 kwietnia 1989), który do Rady Naczelnej wybrał: Jana Józefa Lipskiego (przewodniczący), Władysława Kunickiego-Goldfingera,
Andrzeja Malanowskiego, Marka Nowickiego i Andrzeja Szewczuwańca. W uchwale zapowiadano nie uczestniczenie w wyborach parlamentarnych, jakkolwiek wzywano do
popierania kandydatów Komitetów Obywatelskich „S” oraz zezwalano członkom partii
na kandydowanie z ich list127. Stosunek związku do Lipskiego nie przenosił się na PPS,
w tym na ideę socjalistyczną. „Solidarność” pozostawała konglomeratem różnych orientacji ideowo-programowych, łącząc m.in. koncepcje prawicowe z lewicowymi, liberalne
z konserwatywnymi, konsolidowane negatywnym stosunkiem do dotychczasowego ustroju.
Wśród nich ważne miejsce zajmowała doktryna katolicka (określana przez kościół nauką
społeczną). Jednakże negatywny stosunek do porządku realnosocjalistycznego, a za jego
sprawą – wskutek zawłaszczenia i wynaturzenia – do socjalizmu, spowodował – nie bez
związku ze stanem świadomości części społeczeństwa – że idea socjalistyczna „skompromitowana” przez ancien régime była mechanicznie odrzucana.
PPS-owi, nawiązującemu do tradycji oraz współczesnych nurtów socjaldemokratycznych przypadła rola – mutatis mutandis – podobna do ugrupowań polskich, które sięgały
po przeszłość jako element uwiarygodnienia swojej pozycji. W przypadku PPS owe wysiłki natrafiały na dodatkowe przeszkody. Nie była ona obecna przy „okrągłym stole”,
jednakże elementy jej ideologii podczas jego obrad niejednokrotnie się przewijały. To właśnie „Solidarność” eksponując suwerenność, pluralizm, demokrację, ale też okazując wrażliwość (podobnie jak PZPR) na warunki materialne najuboższych (jakkolwiek w mniejszym
stopniu niż czyniła to w 1980–1981 r.) wyczerpywała w pewnym stopniu program socjalistów. Pojawiała się tedy kwestia potrzeby ich obecności na scenie politycznej w sensie artykułowania określonych interesów społecznych. Ostatecznie okazało się, iż program
wyborczy „Solidarności”, a przede wszystkim działania jego rządu nakierowane na od126
127
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S³ownik opozycji: PPS. PPS-RD, „Gazeta Wyborcza” z 19–21 maja 1989.
Z tej mo¿liwoœci skorzystali (poza Lipskim) Kazimierz B³aszczyk (Pi³a) oraz Henryk
Michalak (Sieradz) zabiegaj¹c o mandaty do Sejmu, jednak ich nie uzyskuj¹c. Obwieszczenie PKW z 20 czerwca 1989, „Trybuna Ludu” z 21 czerwca 1989.

tworzenie rynku, dotknęły część społeczeństwa, która utrzymywała się z pracy najemnej. Wyrzeczenia, czynione na wezwanie „Solidarności”, zostały najogólniej zaaprobowane. Jednakże owa aprobata nie rozciągała się na ugrupowania „poza-solidarnościowe”,
a PPS za takie uchodziło. Wprawdzie senator-socjalista usiłował wyrażać niepokoje właściwe ideologii socjalistycznej, jednakże uwikłanie polityczne czyniło jego wysiłki nieprzekonywującymi128, do czego przyczyniała się lojalność wobec „Solidarności”.
Kondycji ruchu socjalistycznego nie wzmacniało jego rozbicie, będące skutkiem wyodrębnienia się z PPS już w lutym 1988 r. „grupy młodych”, która nie godząc się z interpretacją idei socjalizmu przez ówczesne kierownictwo, utworzyła Polską Partię Socjalistyczną –
Rewolucja Demokratyczna (Piotr Ikonowicz, Józef Pinior, Czesław Borowczyk). Odrzucała ona porozumienia „okrągłego stołu”, wzywając do bojkotu wyborów129, plasując się
w orientacji antyustrojowej130. W sferze programowej opowiadała się za samorządową
alternatywą ustrojową, za Izbą Samorządową oraz własnością pracowniczą, zarządzaną
w imieniu załogi przez rady pracownicze. Określała się partią rewolucyjną (koncepcja
rewolucji demokratycznej; strajk „powszechny” przekształcony w „czynny”, równoległy
do „przejmowania państwa przez społeczeństwo”). Wyrażała ponadto sprzeciw wobec
ewoluowaniu „Solidarności” ku ruchowi społecznemu bądź partii politycznej, inkorporowanej przez system społeczno-polityczny.
W trakcie I Kongresu PPS-RD (1–10 grudnia 1989 r.), na którym uchwalono statut
i program partii oraz wybrano Radę Naczelną (P. Ikonowicz i J. Pinior), podtrzymano
główny postulat – zbudowania państwa bezklasowego, do którego miała wieść rewolucja demokratyczna, jakkolwiek strajk generalny uznano za „naszą jedyną realną szansę”.
Stosunek partii do przemian w Polsce odzwierciedlał w formie skondensowanej sposób
odnoszenia się do rządu T. Mazowieckiego, który – wedle autorów Deklaracji Politycznej
– „narzuca Polsce kapitalizm, uwłaszcza nomenklaturę, a ulegając naciskom Międzynarodowego Funduszu Walutowego prowadzi do utraty suwerenności gospodarczej i politycznej”131.
Radykalizacja nie kończyła się na PPS-RD. Z niej wyłoniła się na przełomie 1988/1989
Rada Porozumienia Prasowego PPS, która połączyła się 27 maja 1989 r. z Grupą Inicja128

129

130

131

30 wrzeœnia 1989 r. Rada Naczelna PPS og³osi³a oœwiadczenie, w którym zwraca³a uwagê
na „niebezpieczeñstwo wyprzeda¿y niedoszacowanego maj¹tku narodowego” i zastêpowania „dogmatu uspo³ecznienia” – „dogmatem prywatyzacji”. PPS – przeciw dogmatowi prywatyzacji, „Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989.
„1/3 demokracji to po prostu brak demokracji. Poza tym g³osuj¹c nawet na kandydatów
niezale¿nych de facto bierzemy udzia³ w mechanizmie, który uczyni gen. Jaruzelskiego
panem ¿ycia i œmierci w tym kraju oraz uwiarygodni stan wojenny” – ocenia³ wybory
Piotr Ikonowicz, Chcemy zasiaæ w¹tpliwoœci, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 24–25 maja
1989.
PPS-RD uczestniczy³a Kongresie Opozycji Antyustrojowej (Kraków, 21 maja 1989) wraz
z przedstawicielami WiP, FMW, MRK „S”, w trakcie którego potêpiano m.in. „zdradê”
Wa³êsy (Polityka Wa³êsy to polityka bolszewicka). P. Giedrowicz, KOAlicja, „Gazeta Wyborcza”
z 30 maja 1989.
W. Król, PPS-RD. Strajk generalny jest nasz¹ jedyn¹ realn¹ szans¹, „Gazeta Wyborcza”
z 12 grudnia 1989.
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tywną Młodych Socjalistów, tworząc Tymczasowy Komitet Krajowy PPS (Grzegorz
Ilka i Jacek Pawłowicz), sprzeciwiający się stagnacji „w jakiej obecnie znajduje się ruch
socjalistyczny w Polsce”. Również TKK PPS krytycznie odnosił się do roli politycznej,
jaką przejęła „Solidarność”, „wchodząc w strukturę komunistycznego państwa (...)
w warunkach krachu gospodarczego i przyjęcia programu poprawy sytuacji ekonomicznej państwa kosztem pracujących odpowiedzialność za obniżenie poziomu życia spadnie
na szeroko rozumianą „Solidarność”132. Objawiał on ambicję doprowadzenia do jedności
z PPS na Obczyźnie, uważając, że „zachowanie ciągłości istnienia PPS wymaga podjęcia
jak najszybszych działań dla scalenia PPS w kraju i na Obczyźnie”133. Tą ostatnią była
PPS kierowana przez Lidię Ciołkoszową (żona nieżyjącego już działacza PPS z okresu
międzywojennego oraz przywódcy emigracyjnego PPS) i Stanisława Wąsika, zamieszkujących w Londynie.
Sytuację w ruchu socjalistycznym charakteryzował więc stan rozłamu, będący skutkiem
z jednej strony roszczeń do wyrażania tradycji międzywojennej, z drugiej zróżnicowania
ideowo-politycznego ufundowanego na odmiennym podejściu do przeobrażeń ustrojowo-politycznych w Polsce. Aliści u schyłku 1989 r. to po stronie PPS Jana Józefa Lipskiego
zdawały się znajdować nader ważne atuty134. Stała się ona elementem systemu. Najbliżej
też plasowała się w stosunku do tradycji socjaldemokratycznej, zyskując ponadto przychylność Międzynarodówki Socjalistycznej, jakkolwiek ubraną w mgliste zapewnienie, że
zostanie rychło do niej przyjęta135, a także życzliwość seniorów z PPS (m.in. Władysław
Jagiełło – „współpracownik i przyjaciel Kazimierza Pużaka”), deklarujących przystąpienie do partii Lipskiego i wzywających do zasilania jej szeregów136.
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Oœwiadczenie TKK PPS w sprawie aktualnej sytuacji w kraju, Siedlce 9 lipca 1989, „Gazeta Wyborcza” z 17 lipca 1989.
Trzecie ugrupowanie socjalistów. Roz³amu PPS ci¹g dalszy, „Gazeta Wyborcza” z 6 czerwca 1989.
Zdarzeniem, które wywo³a³o zainteresowanie PPS-RD by³ napad na jej lokal i pobicie
dwóch osób, uczestników pikiety przeciw budowie elektrowni atomowej w ¯arnowcu,
w Warszawie 3 listopada 1989 r. W grupie siedmiu zamaskowanych i uzbrojonych w no¿e
i metalowe prêty osobników, dwóch by³o cz³onkami Narodowego Odrodzenia Polski,
t³umacz¹cych napaœæ pobudkami politycznymi (PPS-RD – grup¹ „trockistowsko-anarchistyczn¹”, nastawion¹ na wywo³ywanie „niepokojów spo³ecznych”). J. B. Lipszyc,
Bandycki napad na lokal PPS-RD, „Gazeta Wyborcza” z 6 listopada 1989.; Œledztwo w sprawie
napaœci na lokal PPS-RD. Laæ wszystko, co popadnie, „Gazeta Wyborcza” z 9 listopada 1989.;
Napad na lokal PPS-RD. Ujêto nastêpnych sprawców, „Gazeta Wyborcza” z 5 grudnia 1989.
W obradach Miêdzynarodówki Socjalistycznej, odbywaj¹cej obrady w Sztokholmie 21–22
czerwca 1989 r., uczestniczyli W. Kunicki-Goldfinger i A.Malanowski, których w kuluarach obrad Willy Brandt (przewodnicz¹cy MS) mia³ zapewniæ, ¿e o ile PPS wyst¹pi
o cz³onkostwo, nie bêdzie musia³a z tym d³ugo czekaæ. K. Markuszewski, Miêdzynarodówka Socjalistyczna. Znowu obecni, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 1989. Interesuj¹c¹ tezê sformu³owa³ Arkadiusz Urban z „Dziennika Polskiego” (Londyn, 7 sierpnia), twierdz¹c, ¿e
PPS „przy pomocy PPS na obczyŸnie” po po³¹czeniu z czêœci¹ PZPR (po roz³amie);
tworz¹c partiê socjaldemokratyczn¹; „ma najrealniejsz¹ perspektywê wejœcia do MS”. Ile
PePeeSów, „Gazeta Wyborcza” z 13 wrzeœnia 1989.
Do dawnych PPS-wców, „Gazeta Wyborcza” z 19 paŸdziernika 1989.

6. Przypadek PAX
Niełatwo przychodziło odnaleźć się w podlegających zmianom warunkach politycznych tym ugrupowaniom, które wiązały swoje zasady ideowo-programowe z kościołem
katolickim bądź szeroko pojmowanym chrześcijaństwem („PAX”, UCh-S, PZKS). Ich
byt polityczny był do niedawna warunkowany głównie akceptacją porządku realnosocjalistycznego, służąc jako argument odnajdywania przezeń szerszej legitymacji. Z chwilą
jego odrzucania ich pozycja uległa zakwestionowaniu, a rzeczywiste znaczenie sfalsyfikowaniu137. W parlamencie – w rezultacie „okrągłostołowego” kontraktu – uzyskały one
23 „koalicyjne” mandaty.
Ich dotychczasowe zaangażowanie po stronie reżimu, a przede wszystkim PZPR (wybór
prezydenta i tworzenie rządu), wobec wyłonienia się konkurencyjnego układu politycznego, stawiało przed ich działaczami pytania co do dalszej przyszłości. Zaznaczyły one
swą obecność – udzielając poparcia Tadeuszowi Mazowieckiemu w jego misji138. Jednakże ów gest wydawał się nieprzekonywujący. Nie dysponując godnymi zabiegów w grze
politycznej siłami, znalazły się na uboczu jej głównych zmagań. Ich geneza i właściwości
funkcjonalne czyniły z nich element przeszłości, której nie potrafiły przezwyciężyć. Nie
dysponowały też realnym zapleczem społecznym, oczekującym skutecznej reprezentacji
interesów oraz wymuszającym określony kierunek działań politycznych ani formułującym postulaty i treść zmian dostosowawczych.
Logika przemian spychała je na margines. Znamiennym perturbacjom podlegało Stowarzyszenie PAX, które podjęło próby przeciwstawienia się temu procesowi, gdy pozostałe ugrupowania „katolików koncesjonowanych” poddały się jemu. Dysponowało ono
potencjałem gospodarczym (rozliczne przedsiębiorstwa, w tym Zjednoczone Zespoły
Gospodarcze, „Inco”, „Veritas”), a także wydawnictwem oraz organem prasowym („Słowo Powszechne”). 20–21 lipca Zarząd Główny uznał, że „nowa pożądana wizja zdynamizowanej działalności PAX-u jest nieodłącznie związana z koniecznością przekształcenia
ruchu społecznego katolików PAX w stronnictwo polityczne”. Niezbyt klarownie rysowały się korzyści z przekształcenia w partię polityczną, jakkolwiek nie to wydawało się
najważniejsze. Wyraźnie ujawnił się nurt sprzeciwu wobec kierownictwa z przewodniczącym Zenonem Komenderem, któremu zarzucono bierność wobec wydarzeń oraz domagano się zdemokratyzowania mechanizmów pobierania decyzji. Żądano potępienia
okresu „stalinowskiego” oraz stanu wojennego, oczekując rewizji ocen przeszłości i roli
Stowarzyszenia w minionych wydarzeniach.
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Polski Zwi¹zek Katolicko-Spo³eczny w toku kampanii wyborczej do parlamentu podj¹³ nieudan¹ próbê zbli¿enia siê do koœcio³a poprzez zg³oszenie projektu ustawy dotycz¹cej ochrony p³odu ludzkiego (B. Wochna, Dlaczego w³aœnie teraz?, „Gazeta Wyborcza”
z 15 maja 1989).
23 sierpnia 1989 r. w trakcie wspólnego posiedzenia klubów poselskich PAX, UCh-S
i PZKS, wyra¿aj¹c satysfakcjê z racji desygnowania na premiera cz³owieka podzielaj¹cego „przekonania œwiatopogl¹dowe” wiêkszoœci spo³eczeñstwa, a tak¿e nadziejê, ¿e d¹¿¹c
do oparcia rz¹du na wszystkich si³ach reprezentowanych w parlamencie, ma „szczególne”
szanse, „by sprostaæ wyzwaniom czasu”. PAX, UChS i PZKS. „Rzeczpospolita” z 24 sierpnia 1989.
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Przywołując postawę i zachowanie Ryszarda Reiffa, żądano jego rehabilitacji i przywrócenia status guo ante. Jednocześnie domagano się rezygnacji z „satelitarnych” więzi
z PZPR, porzucenia PRON, odrzucenia „zaangażowania socjalistycznego”, a przede wszystkim wydobycia „narodowo-katolickiego” charakteru organizacji, która winna służyć społeczeństwu i kościołowi139. Ostatecznie nurt, któremu patronował były kontestator stanu
wojennego, a obecnie senator z ramienia „Solidarności”, poniósł porażkę. Na przewodniczącego został wybrany 11 września – po złożeniu rezygnacji „ze względu na stan
zdrowia” przez dotychczasowego – Maciej Wrzeszcz, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia od 1971 r.
Poddanie Stowarzyszenia ekspiacji, jakiej domagał się Reiff, jako warunek porzucenia
drogi wiodącej w polityczną „nicość” i wkroczenia na nową, by „wypełnić zadanie, które
wyprowadzi je z kręgu niemocy i anachronicznych formułek”140, wypadnie ocenić jako
propozycję nie przystającą do nowych warunków. Poszukiwanie analogii z okresem sprzed
niemal dziesięciu lat (1981 r.), kiedy Polska zaczęła wychodzić z niedemokratycznego
systemu „w czasie „Solidarności” i był to jedyny czas, kiedy także i PAX połączył się
z narodem, by walczyć o jego prawo do demokratycznego samostanowienia”141, wydaje
się anachronizmem. Niezależnie od wewnętrznych przekształceń, jakim podlegało Stowarzyszenie, pozostawało ono w opozycji do rodzących się mechanizmów dystrybucji
władzy politycznej. Ten typ organizacji, jak ugrupowania „koncesjonowanych” zwolenników panującego porządku ustrojowo-politycznego odchodził w przeszłość. Zanikało zapotrzebowanie na spełniane przez nie funkcje polityczne142. Przypadek PAX można uznać
za typowy o tyle, że jego losy odbijały – mutatis mutandis – sytuację pozostałych ugrupowań katolickich, występujących do niedawna w sojuszu z PZPR.

7. Kształt prawicy polskiej
Na prawicy mimo prób integracji, czas odreagowywania i odrodzenia nie przynosił
w 1989 r. wyraźnego umocnienia czy wyklarowania ideowo-organizacyjnego. Jednakże
pojawiła się tendencja, która zyskiwała na sile, a mianowicie traktowanie prawicowości,
jako waloru przydającego nobilitacji politycznej, jakkolwiek nie przekładało się to na wzrost
popularności czy poparcia. Na skrajnej prawicy lokował się Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, zawiązany 7 marca 1988 r. w 62. rocznicę założenia klubu w II Rzeczypospolitej,
który wyrażał orientację konserwatywną. Składniki jego ideologii to: religia katolicka,
która winna być uznana za panującą w państwie (pełna tolerancja dla pozostałych); etyka
jako drogowskaz działań społecznych; tradycja rodzinna, narodowa i cywilizacja łacińska, stanowiące podstawę poczucia więzi narodowej; własność prywatna, rynek „hamowany” moralnością, zapewniający „pełną wolność życia gospodarczego”; ewolucjonizm
jako przeciwstawienie rewolucjonizmowi; autorytet, stanowiący podstawę „ładu społecz139
140
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Nowa wizja dzia³alnoœci PAX. Zrezygnuj¹ z koalicji?, „Gazeta Wyborcza” z 16 sierpnia 1989.
R. Reiff, Czy PAX odejdzie w nicoœæ?, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 18 wrzeœnia 1989.
R. Reiff, Co pozostaje PAX, „Gazeta Wyborcza” z 29 listopada 1989.
Nasuwa siê wszak¿e refleksja, ¿e PAX w wizji Reiffa, wychodz¹c z przestrzeni zdominowanej przez PZPR, mia³ siê znaleŸæ w orbicie wp³ywów „Solidarnoœci”.

nego”, powiązany z hierarchicznie uporządkowanym społeczeństwem, w którym czołowe
miejsce miały zajmować elity143. Jakkolwiek Klub nie odegrał właściwie żadnej roli politycznej, jednakże odzwierciedlał tęsknoty żywione przez pewną część społeczeństwa
polskiego.
Na negacji socjalizmu w ogóle, a jego zbiurokratyzowanego wariantu realnego w Polsce w szczególności, zbudowane były deklaracje Unii Polityki Realnej (przewodniczący
Janusz Korwin-Mikke), zarejestrowanej jako stowarzyszenie 7 kwietnia 1989 r. (Konwektykl i Konwent UPR odbył się 29 kwietnia 1989 r. w Warszawie), wyrosłej na gruncie
Ruchu Polityki Realnej, powołanego w październiku 1987 r. z inicjatywy Janusza Korwina-Mikke oraz Stefana Kisielewskiego. Oba ugrupowania łączyły program i deklaracje,
a także ci sami członkowie; za wyjątkiem tego ostatniego, który formalnie nie wszedł do
UPR. W programie UPR dominowały postulaty liberalne z domieszką konserwatywnych.
Wykazywała ona ambicję stać się „pepinierą” (od fr. pépin- ziarnko, pépiničre – szkółka drzewek, rozsadnik; uwaga KBJ) ugrupowań politycznych mieszczących się „w tradycyjnym pojęciu” konserwatystów, liberałów, ludowców, monarchistów i narodowców.
W aksjologicznym obszarze lokowała takie wartości jak: prawa, zasady moralne, godność, honor, prawda, wolność – osobliwie jednostki – własność prywatna i odpowiedzialność. Uznając polską kulturę za katolicką, a cywilizację za chrześcijańską, zapowiadała
poparcie kościoła w ich umacnianiu, „zdecydowanie” przeciwstawiała się jednak „bezpośredniemu wpływowi instytucji kościelnych na politykę (...) dla dobra obydwu stron
Kościół musi być oddzielony od państwa, zasada wolności sumienia zagwarantowana”.
Unia opowiadała się za klasycznym podziałem władz, optując za ograniczeniem funkcji
państwa („nocny stróż”), decentralizacją władzy, ograniczeniem podatków oraz świadczeń socjalnych, wojskiem zawodowym (na wzór Szwajcarii) i „apolitycznym” (zawodowi żołnierze pozbawieni prawa do głosowania), autonomicznością, zdecentralizowaniem
szkolnictwa i „w miarę możności” reprywatyzacją, zniesieniem subsydiów na kulturę,
ograniczeniem cenzury144.
Partia, eksponując antysocjalizm, głosiła program liberalny i konserwatywny, który,
wskutek zapoznanego definiowania kategorii państwa i społeczeństwa, wydawał się trafiać do nieprzygotowanego odbiorcy. Jego udziałem był szok spowodowany klęską realnego socjalizmu, pozostawanie pod przemożnym wpływem dwóch konkurujących sił
politycznych. Partia nie zdołała wprowadzić swych przedstawicieli do parlamentu. Natomiast język przewrotnej satyry, jakim posługiwał się często jej przywódca oraz sposób
jego zachowania, ważące na obrazie partii, dawały asumpt do traktowania jej jako „decorum-żart” dodający oryginalności scenie politycznej145.
Do tradycji liberalnej, przejawiając ambicję jej przejęcia, nawiązywało Gdańskie Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Kongres Liberałów” założone 11 grudnia 1988 r. pod143
144
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Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, „Gazeta Wyborcza” z 17 lipca 1989.
Unia Polityki Realnej. Dokumenty. 1989 (w posiadaniu autora). Tak¿e UPR. S³ownik opozycji, „Gazeta Wyborcza” z 12–14 maja 1989.
Janusz Korwin-Mikke, prezydent „libera³ów” zosta³ okreœlony przez jego ideowego przyjaciela jako „troszeczkê fantasta, robi wra¿enie pomylonego, ale swoje osi¹ga i realizuje”.
S. Kisielewski, Abecad³o Kiesiela, Warszawa 1990, s. 48.
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czas I Gdańskiego Kongresu Liberałów. Również i w tym przypadku nastąpiło odstępstwo od liberalnej zasady równorzędności orientacji ideowych, na rzecz wyeksponowania miejsca tradycji chrześcijańskiej. Opowiadając się za odrodzeniem polskiej gospodarki
i kultury politycznej, gdańscy liberałowie ogłosili się spadkobiercami tradycji myśli „liberalnej i etyki chrześcijańskiej”, uznawanych przez nich za „kulturowy rdzeń wolnego społeczeństwa”. Wśród wydobywanych wartości znalazły się wolność i odpowiedzialność
jednostki, własność prywatna jako rękojmia wolności, tolerancja i pluralizm, swoboda
inicjatyw gospodarczych i stowarzyszeń, rządy prawa – które liberałowie uznali za fundament praktycznych wzorów gospodarki rynkowej i demokracji parlamentarnej. II Kongres Liberałów (18–19 listopada) zamykał rok 1989 powołaniem Krajowego Kongresu
Liberałów, pojmowanego jako reprezentacja polityczna środowisk uczestniczących146.
Liberałowie, osobliwie gdańscy, wprawdzie związani „Solidarnością” – m.in. jej doradzali, a Jan Krzysztof Bielecki został posłem z listy KO – jednakże od początku wykazywali
dystans wobec ewentualności zdominowania zwycięskiej formacji politycznej przez opcję
związkową, zaznaczając w przyszłości siłę nurtu liberalnego w obozie „postsolidarnościowym”147.
Do myśli liberalnej – jakkolwiek odczytywanej niekonsekwentnie – nawiązał Ruch
Polityki Polskiej, powołany 4 listopada 1989 r., który zapowiadał powołanie stronnictwa
o orientacji centroprawicowej. Jego podstawą miał być system wartości chrześcijańskich,
z uwzględnieniem dorobku myśli liberalnej, konserwatywnej i narodowej. Akceptując najogólniejsze postulaty liberalne, środowisko RPP szczególny nacisk kładło na ochronę
rodziny oraz jednostek i grup najsłabszych ekonomicznie. Wśród inicjatorów znaleźli się
dwaj posłowie OKP – Michał Chałoński i Michał Wojtczak, a także były sekretarz Klubu
Myśli Politycznej „Dziekania”, Tomasz Wołek (redaktor „Królowej Apostołów”)148.
Ten ostatni był także członkiem Ruchu Młodej Polski, którego współzałożycielem
(obok m.in. Arkadiusza Rybickiego i Antoniego Pawlaka; członkami Zarządu Tymczasowego byli A. Siwek, Wiesław Walendziak), liderem był Aleksander Hall (członek Prymasowskiej Rady Społecznej oraz Komitetu Obywatelskiego „S”, uczestnik obrad „okrągłego
stołu”, odmówił kandydowania do Sejmu), będący ponadto działaczem Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego (działającego od października 1987 r.; przewodniczący Zarządu – Maciej Płażyński). Ruch, powstały w 1979 r. po rozpadzie ROPCiO,
skupiał środowisko rozbudzonej intelektualnie i politycznie młodzieży, skupionej w duszpasterstwie akademickim i spotykającej się corocznie w kościele św. Anny w Częstochowie. Ruch wydawał kwartalnik „Polityka Polska” (A. Hall, Jacek Bartyzel, Marian Piłka);
miał edycję anglojęzyczną w Wielkiej Brytanii. Ruch łączył elementy narodowej z opcją
chrześcijańskiej demokracji (personalistyczna wizja człowieka), jednakże ta ostatnia – co
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Polityczna panorama, „Rzeczpospolita” z 25–26 listopada 1989.
Poza Bieleckim trzon KL stanowili Janusz Lewandowski, Jan Szomburg oraz Donald
Tusk. Polityczna panorama, „Rzeczpospolita” z 25–26 listopada 1989; P. Gabryel, Opozycja
w PRL, „Reporter” marzec 1989.
Polityczna Panorama, „Rzeczpospolita” z 25–26 listopada 1989.

wydaje się zrozumiałe – dominowała. Eksponował ponadto etos prawicy oraz związki
z europejską myślą konserwatywną149.
Po prawej stronie sceny politycznej plasowało się Stronnictwo Pracy, które 12 lutego
1989 r. „reaktywowało” działalność zawieszonego w 1946 r. SP. Wśród inicjatorów znaleźli
się m.in. seniorzy poprzedniej partii, członkowie jej władz naczelnych i wojewódzkich. Wiadomość o odrodzeniu partii podali 15 lutego poseł (PZKS) Ryszard Bender w czasie posiedzenia Sejmu oraz Władysław Siła-Nowicki w trakcie posiedzenia Rady Konsultacyjnej
przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL. Na wstępie odżegnywało się ono od walki
o władzę, deklarując współpracę z PZPR, ZSL i SD – jakkolwiek w opozycji – zapowiadając dążenie do zmiany konstytucji, by kształtować – jak ujmował to R. Bender –
„rzeczywistość polityczną i ekonomiczną w Polsce w oparciu o zasady katolickiej nauki
społecznej”150. Wśród czołowych działaczy znaleźli się m.in. Janusz Zabłocki (poseł na
Sejm PRL) oraz Maciej Łętowski (tygodnik „Ład”). Partia, deklarując więź z tradycją
chrześcijańsko-demokratyczną, podjęła próbę zbliżenia się do Episkopatu, nie natrafiając
na większe z jego strony zachęty, co wiązało się z oczekiwaniem kościoła na wyklarowanie sytuacji w obrębie orientacji chrześcijańskiej. Nie osiągnęła też w wyborach parlamentarnych mandatu poselskiego, podejmując uprzednio, za sprawą swych kandydatów,
próbę wykorzystania symboli katolickich (R. Bender) oraz „solidarnościowych” (W. Siła-Nowicki contra J. Kuroń z KO „S”)151.
Właściwością poszukiwań miejsca na scenie politycznej przedsiębranych przez SP
w nowych warunkach ustrojowych była próba wysforowania się na czoło inicjatyw mających na celu zdeprecjonowanie i zmarginalizowanie lewicy – wskutek uznania owego
zagrożenia za ważne – zastosowania wobec niej odwetu przy instrumentalnym wykorzystywaniu tradycji ideowej oraz elementów aksjologicznych (wiara, Bóg, kościół, naród,
ojczyzna). Nie jest przypadkiem, że propozycja budowy swego rodzaju Frontu Antysocjalistycznego, którą sformułował prezes UPR Janusz Korwin-Mikke152, odzwierciedlała
zamysł członków Stronnictwa Pracy zebranych na zjeździe 9 grudnia 1989 r., wskazujących – jak uczynił to jego prezes Władysław Siła-Nowicki – że Stronnictwo jest otwarte
dla wszystkich, którzy „wyznają idee etyki i moralności chrześcijańskiej i chcą prawdziwej demokracji”. W trakcie obrad zjazdu dominowała frustracja z racji znalezienia się
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P. Gabryel, Opozycja w PRL, „Reporter” marzec 1989; Oœwiadczenie, „Gazeta Wyborcza”
z 30 maja 1989; J. Kamiñski, Spadkobiercy Narodowej Demokracji, „Gazeta Wyborcza” z 20
czerwca 1989; Tradycyjni, umiarkowani, ewolucyjni, „Gazeta Wyborcza” z 9 listopada 1989.
R. Bender w wywiadzie dla RWE. Struktury organizacyjne opozycji, Wyd. Centrum Studiów
Polityki i Propagandy ANS PZPR, Warszawa VI 1989, s. 74.
Polityczna Panorama, „Rzeczpospolita” z 25–26 listopada 1989.
Zasugerowa³ on jednoczeœnie sposób postrzegania relacji miedzy prawic¹ i lewic¹, który
nie raz pojawia³ siê w definiowaniu ich w³aœciwoœci; nobilitowanie prawicy poprzez wyprowadzanie jej cech z „prawoœci” oraz lokowanie lewicy w œwiecie „z³a”, szukaj¹c uzasadnienia w tradycji chrzeœcijañskiej. „Pamiêtajmy, ¿e sprawiedliwi (w metaforze „prawica”
– uwaga KBJ) zasi¹d¹ po prawicy Pana Boga, potêpieni po lewej. O centrum trudno
powiedzieæ” – oœwiadczy³ J. Korwin-Mikke. S. Zalewski, Zjazd Stronnictwa Pracy. Biali,
ró¿owi i czerwoni, „Gazeta Wyborcza” z 11 grudnia 1989.
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poza parlamentem, jakkolwiek ubrana w postulaty zdemokratyzowania systemu wyborczego, przez które przebijała wroga diagnoza kształtującego się układu politycznego.
Janusz Zabłocki, wiceprezes SP przekonywał, iż zrodził się nowy sojusz będący skutkiem zacieśniającej się „koalicji lewicy »solidarnościowej« z reformujacą się PZPR, czyli
sojusz różowych z czerwonymi, oznaczający połączenie wojska i milicji z atutami cieszącej się zaufaniem społecznym »Solidarności«. Jest to zwykłe przedłużenie monopolu
lewicy”. Wtórował mu Kazimierz Świtoń, wzywając do rozliczenia i ukarania „komunistów”, czego miała zaniedbać „obecna ekipa władzy” i Sejm. „Ma tu miejsce – stwierdzał
– współpraca »Solidarności« z p r z e s t ę p c a m i (podkreślenie – K.B.J). Wybaczanie
nie ma nic wspólnego z etyką chrześcijańską. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy.
Najpierw jest wina, potem kara, a na końcu przebaczenie”. Z kolei Ryszard Bender orzekł:
„Ludzie mają awersję do wstępowania do jakiejkolwiek partii, bo określenie »partyjny«
miało dotąd wydźwięk negatywny. Poza tym społeczeństwo jest w stanie głębokiej apatii”.153 Stronnictwo Pracy miało być jedyną formacją ideowo-polityczną zdolną uzdrowić
polską rzeczywistość, w której miała przeważać zdrada, przestępstwo i nieprawość. Tym
samym za pośrednictwem partii, nie kryjącej ambicji zawłaszczenia tradycją chrześcijańsko-demokratyczną, wprawdzie nie dysponującej znaczącymi wpływami, ujawniał się
nurt polityczny (obecny także w ZCh-N) osobliwego odreagowywania ancien régime’u
oraz swoisty sposób przeżywania przeobrażeń. Ufundowany na frustracji, nienawiści
i odwecie, braku tolerancji dla odmiennych orientacji ideowo-politycznych, dystansu wobec instytucji demokratycznych oferował szczególny typ kultury politycznej. Przywoływanie symboli zmierzało do reanimowania historycznych podziałów politycznych,
światopoglądowych i narodowych, odradzaniu układu bipolarnego.
Część tego, co w sferze projektów politycznych oferowało u schyłku 1989 r. Stronnictwo Pracy, w praktycznym działaniu urzeczywistniała Konfederacja Polski Niepodległej. Na III Kongresie (luty 1989 r.) partia za naczelne zadanie uznała walkę o legalizację
związku, by po spełnieniu tego warunku, zmodyfikować je na – „przez »Solidarność« do
niepodległości”. Tymczasem próba stworzenia sojuszu wyborczego z „Solidarnością” nie
powiodła się. Żaden z 22 kandydatów KPN nie wszedł do parlamentu. KPN artykułując
głęboko zakorzeniony w jej ideologii antykomunizm, należąc do grona „najstarszej” i najradykalniejszej zorganizowanej części opozycji antysystemowej, kreowała się na wyraziciela najkonsekwentniejszego sprzeciwu wobec obowiązującego prawa i instytucji,
wykazującymi pokrewieństwo ze znienawidzonym porządkiem. Uznając PRL za państwo
nie spełniające kryterium niepodległości, ani suwerenności i demokracji, KPN sformułowała (na I w 1980, i II Kongresie w 1984 r.) program budowy „Niepodległej i Demokratycznej Trzeciej Rzeczypospolitej”. Droga wiodąca do niej – jak przewidywał Leszek
Moczulski w pracy pt. Rewolucja bez rewolucji miała objąć pięć faz, w których rola KPN
miała być decydująca154.
Nawiązując do tradycji piłsudczykowskiej, partia czyniąc z niepodległości wartość najwyższą, nie wykazywała przywiązania do pryncypiów demokracji parlamentarnej. Wy-
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Tam¿e.
P. Gabryel, Opozycja w PRL, „Reporter”, marzec 1990.

stąpił tu swoisty dysonans między głoszonymi deklaracjami, lokującymi dotychczasowy
reżim w przestrzeni niedemokratycznej i dążeniami do jego zniszczenia, a nawiązywaniem do tradycji piłsudczykowskiej, autorytarnej, czego wyrazem była idea wodzostwa.
Przegrana w wyborach parlamentarnych155 okazała się kryterium określającym zdolności do sprostania wymaganiom stawianym przez demokrację. Nie znalazłszy się w parlamencie, nie mogąc wyrażać swych interesów i dążeń za pośrednictwem obowiązujących
w nim mechanizmów, demonstrowała swą obecność na scenie politycznej gwałtownie,
poprzez „niekonsualne” środki ekspresji156. Konfederacja nie zaaprobowała rezultatów
wyborów, dokumentujących wszak proces przechodzenia od systemu autorytarnego do
demokratycznego.
Swoją agresję skierowała głównie przeciwko partii symbolizującej dotychczasowy
porządek – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Początkowo, kiedy celem KPN-owskich
wystąpień był dotychczasowy porządek bądź jego przedstawiciele (głównie PZPR), natrafiały one na zrozumienie oraz życzliwe przyzwolenie ze strony niedawnej opozycji,
czego przykładem była rezolucja Senatu (5 lipca 1989), protestującego przeciwko „brutalnemu” potraktowaniu przez siły porządkowe „pokojowej” manifestacji KPN-owskich
przeciwników wyboru Jaruzelskiego na prezydenta (4 lipca). Tak więc dla KPN słabnąca
partia stała się „wdzięcznym” – i milcząco akceptowanym przez dawną opozycję – celem
ataków, które nabierały aksjologicznej „szlachetności”.
Ataki KPN na PZPR nie wywoływały reakcji sił porządkowych czy władz państwowych, powstrzymujących się od zdecydowanych działań wobec ugrupowania wywodzącego się z „dawnej opozycji demokratycznej”. Konfederacja sięgała po środki typowe
dla orientacji rewolucyjnych – w tym jakobińsko-bolszewickiej – motywujących swoje
bezprawne działania (w stosunku do dotychczas obowiązującego prawa) względami dziejowej sprawiedliwości, osobliwie prawem zwycięzcy nad „komunistycznym imperium
zła”. Swoje akcje (np. okupacja budynków157) Konfederacja uzasadniała brakiem efektów
na jej żądania (przydział lokali, dostęp do radia i telewizji, przyznanie dziennika ogólnopolskiego), co oznaczało po pierwsze stawianie siły ponad prawem, po wtóre, przejmo155

156
157

Polska Partia Niepodleg³oœciowa za³o¿ona 20 stycznia 1985 r. przez dzia³aczy, którzy
wyst¹pili z KPN (na czele z Romualdem Szeremietiewem) tak¿e nie akceptowa³a „okr¹g³ego sto³u” jako formy dialogu z w³adz¹; zbojkotowa³a wybory parlamentarne. Struktura
organizacyjna opozycji, Wyd. Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS PZPR. Warszawa 1989, s. 85–87.
Na owe zagro¿enia zwraca³ uwagê Jacek Kuroñ po wyborach czerwcowych, 100 pytañ do
Jacka Kuronia, „Rzeczpospolita” z 19 czerwca 1989.
13 paŸdziernika 1989 r. grupa dzia³aczy KPN regionu œl¹skiego wdar³a siê do pomieszczeñ bêd¹cych do niedawna siedzib¹ PRON (w budynku Urzêdu Miejskiego) w Katowicach,
¿¹daj¹c przyznania ich na cele partii; wyprowadzenie z lokalu przez MO, 21 paŸdziernika
(Grupa dzia³aczy KPN okupuje by³¹ siedzib¹ katowickiego PRON, „Gazeta Wyborcza” z 16 paŸdziernika 1989). 20 paŸdziernika zajêli: siedzibê Rady Krajowej PRON w Warszawie;
pomieszczenia Biblioteki Miejskiej w ¯orach (KPN fakty dokonane, „Gazeta Wyborcza”
z 23 paŸdziernika 1989). KPN okupowa³a m.in. budynki w Krakowie i Bydgoszczy
(ZSMP), w Lublinie (PZPR). KPN urzêduje okupuje, „Gazeta Wyborcza” z 27–29 paŸdziernika 1989.
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wanie przez partię uprawnień zawarowanych dla instytucji państwa. Wprawdzie czyniła
to pod hasłami równouprawnienia partii politycznych, w rzeczywistości oczekując spełnienia własnych roszczeń158.
Reakcja (wyprowadzanie KPN-owców przez MO – uwaga KBJ) nastąpiła wtedy, gdy
jej akcje poczęły zagrażać uprawnieniom i autorytetowi władz. KPN – jak głosiło oświadczenie rządu – „pomimo zgłoszonych szczytnych ideałów, podejmując akcję kierowała
się swymi partykularnymi, partyjnymi interesami, narażając jednak na szwank autorytet
rządu polskiego. Przeciąganie się okupacji budynków i narastanie poczucia bezkarności
łamiących prawo groziło anarchizacją życia w Polsce i stanowiło zachętę dla innych skrajnych nurtów politycznych do podjęcia podobnych działań”159. Jednocześnie oskarżono ją
o próby rozciągania „likwidowanych właśnie przywilejów starych partii politycznych na
partie nowe”160. Z końcem roku 1989 r. KPN nasiliła ataki na PZPR. 11 grudnia 1989 r. zorganizowała pod hasłem „Dość przywilejów dla PZPR” pikiety i demonstracje w Warszawie
(pod gmachem KC PZPR), w Bydgoszczy oraz Krakowie (wraz ze Stronnictwem Pracy).
W ostatnim przypadku wznoszono okrzyki „Precz z komuną”, „Wczoraj Lenin, dziś komitet”161, nawiązując tym samym do starć w Nowej Hucie.
Analizując inicjatywy i formy działalności Konfederacji, nasuwa się wniosek, iż kreując
się na partię prawicy, z dużą łatwością stosowała środki ekspresji typowe dla orientacji
anarchistyczno-populistycznych, ale też jakobińsko-bolszewickich (rewolucyjnych)162.
Uproszczona wizja rzeczywistości, wiązanie jej z postulatem wzmagania walki immanentnego dobra z genetycznie zakodowanym złem oraz formy pozaparlamentarnej aktywności,
ufundowane nierzadko na frustracji, spowodowanej brakiem szerszego poparcia społecznego – przy równocześnie wyolbrzymianej roli w doprowadzeniu do klęski dotychczasowego reżimu – czyniły z niej formację nie aprobującą sensu i kierunku przeprowadzanych
w Polsce przeobrażeń polityczno-ustrojowych. Kwestią otwartą pozostawało, czy i na ile
158
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KPN m.in. ¿¹da³a przydzia³u lokali, prasy (np. wysokonak³adowego „¯ycia Warszawy”),
telefonów, przyznania niskooprocentowanego kredytu bankowego. Oœwiadczenie KPN,
„Gazeta Wyborcza” z 24 paŸdziernika 1989.
W³adze zdecydowa³y siê na u¿ycie si³y, by usun¹æ KPN z okupowanej przez ni¹ siedziby
Rady Krajowej PRON w Warszawie. Informacja gabinetu ministra Aleksandra Halla, „Gazeta
Wyborcza” z 24 paŸdziernika 1989; Pañstwo demokratyczne nie mo¿e byæ pañstwem s³abym, „Rzeczpospolita” z 24 paŸdziernika 1989; WypowiedŸ ministra Ambroziaka w DTV w sprawie
bezprawnych akcji KPN. Intruzów nale¿y usuwaæ w sposób stanowczy, „Trybuna Ludu”
z 28–29 paŸdziernika 1989. Do odpowiedzialnoœci karnej winnych bezprawnego zajmowania budynków wezwa³ szef UPR J. Korwin-Mikke, który uzna³, i¿ jest nie do przyjêcia
dalsze rozwi¹zywanie spraw lokalowych „ulicznym szanta¿em”, z którego po udanej próbie KPN mog¹ skorzystaæ tak¿e inne partie i stowarzyszenia; sama Unia oczekiwa³a na
za³atwienie swego wniosku od 1987 r. (KPN urzêduje okupuje, „Gazeta Wyborcza” z 27–29
paŸdziernika 1989).
Minister Hall dla TVP. Likwidowanych przywilejów dla starych partii politycznych nie mo¿na rozci¹gaæ na nowe, „Trybuna Ludu” z 20 paŸdziernika 1989; Informacja gabinetu ministra Aleksandra
Halla, „Gazeta Wyborcza” z 24 paŸdziernika 1989.
Pikiety i wiece KPN w Warszawie, Bydgoszczy i Krakowie. „Doœæ przywilejów dla PZPR”,
„Rzeczpospolita z 12 grudnia 1989.

stanie się w przyszłości adresatem „przegranych”? Trudno tedy uznać KPN za ugrupowanie, za jakie usiłowała uchodzić, kreując się na partię prawicy. Nb. pozostałe partie o tej
właśnie orientacji – za wyjątkiem SP – zachowywały wobec niej dystans163.
Jednocześnie różnorodne partie lokujące się na prawicy i lewicy, przejawiające dążenia
do zawłaszczenia przywoływanymi przez siebie tradycjami, nie kryły ambicji zdominowania sceny politycznej. Ich wysiłki integracyjne okazywały się nieefektywne. U schyłku
1989 r. istniały już partie bądź ugrupowania przejawiające ambicje odegrania roli politycznej, tworzące bogate spectrum orientacji ideowo-politycznych, łącznie z partią, która plasowała się niejako na ich uboczu, a mianowicie Polską Partią Zielonych, powstałą 10 grudnia
1988 roku164.
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Doprawdy nasuwa siê tu wiele podobieñstw do okreœlenia „ekstremizm populistyczny”
b¹dŸ „brunatny populizm” jakimi pos³uguje siê S. M. Lipset (Homo politicus. Spo³eczne
podstawy polityki, Warszawa 1995, s. 178), wskazuj¹c na istotne dlañ cechy: agresywnoœæ, brak
poszanowania dla procesów prawnych i konstytucyjnych. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
wywodz¹cy siê od senatora Josepha McCarthy’ego ruch o wyraŸnie populistycznym charakterze (Por. The American Right, red. D. Bell, New York 1956, Criterion Books), który –
ukazuj¹c zagro¿enia ze strony komunizmu w Stanach Zjednoczonych w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych – stosowa³ terror ideologiczny, wzywa³ do ograniczenia praw i wolnoœci obywatelskich oraz zdo³a³ wa¿yæ na dzia³aniach w³adz pañstwowych, powoduj¹c
przeœladowania i dyskryminacjê osób o pogl¹dach liberalnych. Psychoza antykomunistyczna nie ominê³a te¿ w tym czasie krajów Europy Zachodniej, jakkolwiek nie przynios³a analogicznych skutków.
KPN nie wziê³a udzia³u w Seminarium Prawicy Polskiej, 4 listopada 1989 r., które
zreszt¹ nie przybli¿y³o perspektywy zjednoczenia. Kongres-Seminarium Prawicy Polskiej.
Praw¹ marsz, „Gazeta Wyborcza” z 6 listopada 1989.
PPZ powsta³a w Krakowie z inicjatywy cz³onków „Solidarnoœci” i Polskiego Klubu
Ekologicznego, jako „alternatywna”, wobec istniej¹cych, ugrupowañ politycznych, organizacja, której program by³ okreœlany jako ekologiczny, pokojowy (pacyfistyczny),
demokratyczny i socjalny. Partia od pocz¹tku by³a nêkana roz³amami, z których pierwszy wi¹za³ siê z nieuzgodnionymi inicjatywami jednego z równoprawnych „rzeczników
krajowych” – Janusza Bryczkowskiego, który rozpocz¹³ w³asn¹ kampaniê wyborcz¹
(naruszenie apolitycznoœci), spotka³ siê z Wojciechem Jaruzelskim, uczestniczy³ w spotkaniu zorganizowanym w KC PZPR z reprezentantami „nieoficjalnej partii zielonych”,
udzieli³ wywiadu PAP, przedstawiaj¹c siê jako lider PZZ. W rezultacie nast¹pi³ podzia³
partii (czerwiec 1989; równoleg³e kongresy), zaœ Bryczkowski, „ska¿ony” wspó³prac¹
z PZPR, ZSMP, oskar¿ony o ³amanie ekologicznych zasad (myœlistwo) zosta³ przez
„solidarnoœciowe” œrodowisko ekologiczne odrzucony. Ono wreszcie w czasie zjazdu
PZZ (Kraków, 26 listopada) powo³a³o Polski Parlament Zielonych. Konflikt w Polskiej
Partii Zielonych. Zieloni czy szarzy?, „Gazeta Wyborcza” z 8 sierpnia 1989; Zielony Parlament,
„Gazeta Wyborcza” z 27 listopada 1989. Wa¿nym wiêc czynnikiem generuj¹cym roz³am
by³y uwarunkowania polityczne, a mianowicie walka PZPR i „Solidarnoœci” o wp³ywy
w ruchu ekologicznym.

403

8. Dyskusje wokół ustawy o partiach politycznych
Ugrupowania parlamentarne, przygotowujące ustawę o partiach politycznych uwzględniały wnioski płynące zarówno z analizy mechanizmów dotychczasowego porządku ustrojowo-politycznego – owocujące zamiarem odrzucenia monopartii – jak i najświeższe
doświadczenia związane z zachowaniem części ugrupowań politycznych korzystających
z osiągniętej wolności (godzenie w porządek prawny).
Najwcześniej, 14 września 1989 r., z inicjatywą ustawodawczą uregulowania statusu
partii politycznych wystąpił Klub Poselski SD, powołując uprzednio (23 sierpnia) Zespół
ds. Opracowania Projektu Ustawy o Partiach Politycznych. Propozycje zawierały się najogólniej w obowiązku partii politycznych „szanowania” istniejącego porządku prawnego.
Z końcem października z projektami ustawowego określenia statusu partii politycznej
wystąpił Klub PZPR, który wykazał w kwestii prac nad ustawą wyjątkową determinację.
Jej źródła tkwiły w dążeniu do wyraźnego zaakcentowania legalizmu oraz lojalności wobec
idei „państwa prawa”. Po wtóre, podobnie jak SD (oczekiwanie na uzyskanie osobowości prawnej), w zmienionych warunkach ustrojowych oraz zagrożeń tyczących zwłaszcza jej bazy materialnej, PZPR żywiła nadzieję, iż ustawa o partiach pozwoli zachować
status quo, lub co najmniej przyczyni się do zahamowania aktów rewindykacji.
Klub PZPR zgłosił w październiku projekt ustawy, który zawierał najpełniejszy zestaw przepisów, czyniąc zeń kierunkową podstawę dalszych prac legislacyjnych165. W projekcie proponowano wyodrębnić partie wpisywane do rejestru, których istnienie – po
uzyskaniu 10 tys. podpisów – miało być warunkowane aprobatą Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego zgodność ich deklaracji ideowo-programowych i statutu z Konstytucją. W przypadku „systematycznego” naruszania Konstytucji lub ustawy (poprzez
działalność bądź zachowania polityczne członków i zwolenników), partia, mocą decyzji
Trybunału mogła być rozwiązana. Projektodawcy dopuszczali istnienie ogniw organizacyjnych partii w przedsiębiorstwach i instytucjach, które jednak nie mogły jej „bezpośrednio” ani „pośrednio” wspomagać. Za podstawową funkcję, projekt PZPR uznał udział
partii w wyborach, z czego wynikały też istotne dla niej konsekwencje. Źródłem finansów (majątku) partii miały być składki, zyski własnych przedsiębiorstw, fundusze pochodzące od międzynarodówek politycznych, a także coroczne dotacje budżetu państwa
– stosownie do liczebności reprezentacji parlamentarnej – oraz refundacja kosztów kampanii wyborczej, „proporcjonalnie” do liczby uzyskanych głosów166.
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Wœród klubów parlamentarnych w zakresie przygotowania projektów ustaw ustrojowo-politycznych przodowa³ Klub SD: projekt zmiany konstytucji – 1, o partiach politycznych – 1, o nazwie i godle pañstwa – 1, przygotowuj¹c ponadto wraz z OKP i PSL
„O” projekt zmiany konstytucji. Niemniej aktywni byli PZPR-owcy, zg³aszaj¹c 2 projekty zmiany konstytucji oraz 1 o partiach politycznych. Wreszcie UCh-S i PZKS przygotowa³y wspólnie projekt o partiach politycznych. Sejm o starej konstytucji. Nadaj¹ siê tylko
przecinki, œredniki, kropki..., „Gazeta Wyborcza” z 2–3 grudnia 1989.
P. Zió³ek, Partia o partiach, „Gazeta Wyborcza” z 26 wrzeœnia 1989; PZPR proponuje. Zarejestrowaæ partie?, „Gazeta Wyborcza” z 2 listopada 1989.

Projekt ustawy faworyzował partie parlamentarne. PPS, KPN i SP stwierdziwszy, iż
podważa on „równorzędność” partii wobec prawa, zjednoczyły się więc we wspólnym
froncie „antyrejestrowym”. Ich przywódcy (J. J. Lipski, L. Moczulski i W. Siła-Nowicki)
ogłosili 9 października oświadczenie, w którym domagali się poprzestania na zgłoszeniu
powstania organizacji partyjnej jedynie w sądzie167. Dystansu wobec wymogu rejestracji
nie ukrywał OKP, zachowując najogólniej wstrzemięźliwość wobec przyjętego przez PZPR
kierunku prac legislacyjnych. Przede wszystkim wyrażał on zrozumienie dla oporu wobec ewentualności „reglamentacji” partii, w czym zyskiwał wzrastające poparcie ze strony SD i ZSL, jakkolwiek ich sytuacja w szeregu sprawach podobna była do sytuacji
PZPR (np. sprawy majątkowe). Jednakże to nie one były przedmiotem narastającej agresji, nie wysuwano też wobec nich żądań rewindykacyjnych, jakkolwiek jednocześnie rząd
zapewniał, iż nie zamierza pozbawiać partii politycznych ich majątku trwałego168. Głównym obiektem ataków była nadal PZPR, co odbywało się przy milczeniu polityków
„solidarnościowych”.
W tej sytuacji decydującym okazywało się stanowisko OKP, który okazywał brak
zainteresowania „rozstrzygnięciem” statusu partii169. O tym przesądzało nastawienie „Solidarności”, osobliwie jej przywódcy, a także – jak się wydaje – uznanie, że sytuacja nie
w pełni klarowna i uregulowana („w zawieszeniu”), zwłaszcza w odniesieniu do PZPR,
jest korzystniejsza dla dalszego przebiegu zmagań z tą partią. Niejako w sukurs intencjom
rzeczywistym, „solidarnościowemu” klubowi przychodziły – deklarowane, jakkolwiek
stanowiły one treść rzeczywistych niepokojów partii poza- i parlamentarnych. Ich spotkanie, zorganizowane przez A. Halla, ministra ds. kontaktów z partiami politycznymi (28
listopada), w którym uczestniczyły właściwie wszystkie partie reprezentowane w parlamencie oraz działające poza nim, wypadnie uznać za swego rodzaju manifestację poparcia
dla stanowiska ugrupowań rządzących, niechętnych wobec propozycji PZPR. Owe stanowisko zawierało się w stwierdzeniach: „prawo o partiach musi być maksymalnie liberalne, nie zaś zmierzać do reglamentacji życia politycznego”; partie winny utrzymywać
się „same, a nie z budżetu państwa”; dotacje za granicy wyłącznie „pod ścisłą kontrolą
społeczną”; zakład pracy „nie powinien być miejscem dla polityki” 170.
O efektach prac legislacyjnych przesądzała siła koalicji zdominowanej przez obóz „Solidarności”, nie stroniącego od instrumentalizowania prac legislacyjnych i poddawania ich
wymogom bieżącej polityki. 30 listopada 1989 r. przewodniczący OKP B. Geremek, określając propozycję PZPR wprowadzenia obowiązku rejestracji „kagańcem”, zwracał się do
posłów tej partii, każąc nie zapominać o ich rodowodzie: „Rozumiem, że pewien typ
167

168
169
170

Nie chcemy rejestrowaæ, „Gazeta Wyborcza” z 10 paŸdziernika 1989. 2 listopada sprzeciw
wobec rejestracji wyrazi³a RN PPS. PPS przeciwna rejestracji partii, „Gazeta Wyborcza” z 3–5
listopada 1989.
K. Leski, Rz¹d o partiach, „Gazeta Wyborcza” z 6 listopada 1989.
W klubach, „Gazeta Wyborcza” z 23 listopada 1989.
Gdy siê partia rodzi, „Gazeta Wyborcza” z 29 listopada 1989. W trakcie spotkania przedstawiciele ugrupowañ poza – (KPN, KL, PPS, PSL, RPP, SP, UPR, ZCh-N) i parlamentarnych
(bez PZPR) wiele emocji „budzi³ maj¹tek PZPR, który sporo osób uwa¿a za bezprawnie
zagarniêty pañstwu”.
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doświadczeń każe w tym kierunku iść. Ale czy każdą partię polityczną należy traktować
jak dzikie zwierzę, które chce zniszczyć demokrację”171.
W rezultacie w przewidywanym terminie ustawy o partiach politycznych nie uchwalono, jakkolwiek przyjęte w efekcie zmiany Konstytucji regulacje oznaczały zasadniczy
przełom ustrojowo-polityczny. Został utrwalony zakres i głębia dokonanych już przeobrażeń oraz ukazany kierunek dalszych przemian. W kwestii partii politycznych przyjęto
rozstrzygnięcia, które z jednej strony podważały uprzywilejowaną pozycję PZPR (wykreślenie artykułu o jej przewodniej roli w społeczeństwie oraz miejscu w systemie politycznym – art. 3, wraz ze zmianą suwerena – z ludu pracującego na naród, art. 2). PZPR
utraciła konstytucyjny status – jej nazwa zniknęła z Konstytucji. Przyjęto natomiast regulacje, czyniące zadość równorzędności, każące partiom politycznym – zrzeszającym członków „na zasadach dobrowolności i równości” – respektować i wykorzystywać porządek
demokratyczny regulowany przez Konstytucję („w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa”). Jednocześnie przestrzegano przed
sprzeniewierzeniem się prawu („O sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności
partii politycznej orzeka Trybunał Konstytucyjny”)172.
Punktem odniesienia dla oceny zasad ideowo-programowych i organizacyjnych oraz
aktywności partii politycznych uczyniono zatem Konstytucję. Stanowiło to przełom o walorach ustrojowo-politycznych, dając świadectwo liberalnego otwarcia na wszelkie formy aktywności politycznej, niesprzeczne z Konstytucją. Nie przyniosło to jednak – co jest
zrozumiałe zważywszy rangę ustawy zasadniczej – rozstrzygnięć dotyczących istoty i statusu partii politycznej jako ogniwa systemu politycznego, jej roli i funkcji w społeczeństwie i państwie ani warunków, którym winna odpowiadać, by swobodnie egzystować.
Stało się to 28 lipca 1990 r., wraz z przyjęciem ustawy o partiach politycznych, która
w znacznej mierze uwzględniała postulaty PZPR, dezaktualizując zastrzeżenia „solidarnościowego” klubu parlamentarnego173.

171
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E. Milewicz, Sejm o starej konstytucji. Nadaj¹ siê tylko przecinki, œredniki, kropki..., „Gazeta
Wyborcza” z 2–3 grudnia 1989.
Ustawa z 29 grudnia 1989 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz. U. nr 75 z 31 grudnia 1989, poz. 444.
G³ównie idzie tu o kwestie „rejestracji”. Por. Ustawa o partiach politycznych z 28 lipca
1990. Dz. U. nr 54, poz. 312). Wreszcie i kwestia finansów, w tym refundacja kosztów
kampanii wyborczej oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zosta³y szerzej potraktowane w Ustawie o partiach politycznych z 27 czerwca 1997. Dz. U. nr 98 z 19 sierpnia
1997, poz. 604.

Rozdział VI

GŁÓWNE KIERUNKI MODERNIZACJI

1. „Terapia szokowa” a społeczeństwo
Podstawowym problemem, z którym przychodziło zmierzyć się nowemu rządowi
pozostawała gospodarka, która miała być poddana działaniom naprawczym, jakkolwiek
ich program nie rysował się przejrzyście1. Zapowiedziane w najogólniejszych zarysach
przez Tadeusza Mazowieckiego kierunki działań nowego rządu sprowadzały się do osłabienia („zduszenie”) tempa inflacji oraz wprowadzenia mechanizmów gospodarki rynkowej. Wybór drogi przemian ustroju gospodarczego, będący skutkiem rozczarowania
immanentną niewydolnością gospodarki planowej, zakładał totalne i drastyczne podważenie podstawowych reguł rządzących gospodarką realnego socjalizmu2. Wybór ten został dokonany w wąskim gronie ekspertów przekonanych o efektywności neoliberalnego
wariantu rozprawienia się z polskim kryzysem, któremu przewodził Leszek Balcerowicz,
uwzględniający oczekiwania Międzynarodowego Funduszu Walutowego3. Zdołał on
przekonać do swych koncepcji Tadeusza Mazowieckiego, jakkolwiek w momencie powołania na wicepremiera publicznie ich nie demonstrował, oświadczając jedynie, że jest
„zwolennikiem normalnej gospodarki rynkowej typu zachodniego” oraz wyrażając przekonanie, że „wszystko będzie zależało od poparcia społeczeństwa”4.
Większość społeczeństwa była nieświadoma rzeczywistych kosztów „terapii szokowej”. Czynnikiem tonującym ewentualny opór okazywał się – paradoksalnie – bieżący
przebieg i skutki kryzysu, a także oczekiwania wiązane z nowym układem politycznym,
wszak deklarującym traktowanie społeczeństwa jako podmiot. W kwestii drogi odejścia
1

2

3

4

„Opozycja nie posiada³a ani programu, ani nie mia³a koncepcji, jakie ma byæ pañstwo na
miejsce obalonego ustroju” – skonstatowa³ W. Nieciuñski, Rozpad i dziedzictwo socjalizmu
realnego a transformacja spo³eczeñstwa, Bia³ystok 1991, s. 218.
Por. W. Jakóbik, Mechanizm gospodarczego rozwoju Polski w latach dziewiêædziesi¹tych. Aspekt
instytucjonalny, (w:) Transformacja w Europie Œrodkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzglêdnieniem Polski), red. K. B. Janowski, „Kieleckie Studia Spo³eczne” nr 2/1996, s. 219–220.
L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992, s. 38–39. Nie mo¿na tu wreszcie
pomin¹æ doœwiadczeñ Jeffrey’a Sachsa (prof. ekonomii Uniwersytetu Harvarda w USA,
doradca prezydenta Boliwii; czêsty goœæ Balcerowicza) w reformowaniu gospodarek
krajów Ameryki Po³udniowej, „uosobienia amerykañskiego pragmatyzmu”, zadowolonego „z siebie” i namawiaj¹cego „innych, ¿eby uwierzyli w swoje mo¿liwoœci” (P. Pacewicz, Lekcja psychologii profesora Sachsa, „Gazeta Wyborcza” z 4 wrzeœnia 1989); J. Sachs,
Polska mo¿e byæ krajem nadziei, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 10 lipca 1989.
L. Balcerowicz, Myœlê, ¿e wiem co trzeba zrobiæ, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 11 wrzeœnia 1989.
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od gospodarki realnosocjalistycznej i jego kosztów, poza blankietowym przyzwoleniem
wyrażonym w wyborach parlamentarnych oraz zaufaniem okazywanym nowej ekipie
rządowej przez społeczeństwo, zostało ono zaskoczone dokonywającymi się procesami5.
Zastosowanie strategii przez zaskoczenie potwierdza autor „szoku kontrolowanego”.
Eksponował on potrzebę przełamania psychologicznych obciążeń minionej epoki, którymi miały być „nawyki i postawy ludzkie” narosłe w wyniku dziesięcioleci działania „gospodarki niedoborów, dyrygowanej przez państwo”. Przywołując teorię tzw. dysonansu
społecznego, stwierdzał, że szansa ich przezwyciężenia jest „większa, jeżeli nastąpi radykalna zmiana warunków działania ludzi i – co z tym się wiąże – jeżeli zmiana ta będzie
przez nich traktowana jako nieodwracalna. Wymagało to podjęcia zdecydowanych kroków stabilizujących i liberalizujących gospodarkę”6.
Dyskusja nad wyborem procedur reformy, tempa oraz jej kosztami, przynosząca argumenty wspierające rozwiązania szybkie7, jak i wątpliwości czy zastrzeżenia8 obejmowała
5

6
7

8
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M. F. Rakowski, krytykuj¹c lekcewa¿enie opinii spo³ecznej przez now¹ ekipê, podnosi³,
w trakcie posiedzenia (22 listopada 1989) komisji powo³anej dla rozpatrzenia odpowiedzialnoœci jego rz¹du, ¿e najwa¿niejsze decyzje konsultowa³ on ze spo³eczeñstwem, pozostaj¹c zwolennikiem „umiarkowanego tempa zmian” (W Sejmie. Oni konsultowali, „Gazeta
Wyborcza” z 23 listopada 1989). „Musieliœmy wiêc na gruzach – wœród rozpadaj¹cych siê,
a niezbêdnych spo³eczeñstwu instytucji – tworzyæ warunki do budowania nowego ³adu
spo³eczno-gospodarczego (...) To prawda, z pocz¹tku mieliœmy wielkie poparcie spo³eczne, ale niemal nikt nie zdawa³ sobie sprawy, jakie bêd¹ skutki naszych decyzji (...) Nie
mieliœmy te¿ czasu na dialog spo³eczny” – przyzna³ po latach Jacek Kuroñ, konstatuj¹c
dalej: „Dziœ niema³a czêœæ spo³eczeñstwa korzysta ze stworzonych warunków gospodarczych i z mo¿liwoœci obywatelskiego zaanga¿owania”, powiadaj¹c jednak: „Niestety,
dzia³anie ponad g³owami obywateli – które by³o konieczne w pocz¹tkach pierwszego
parlamentu i gabinetu Mazowieckiego – sta³o siê trwa³¹ skaz¹ wszystkich nastêpnych
rz¹dów”. J. Kuroñ, Niech ludzie wytycz¹ granice, „Gazeta Wyborcza” z 18 marca 1998.
L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992, s. 52.
„Rz¹d „solidarnoœciowy” mo¿e i powinien ostro siê przeciwstawiæ roszczeniom, ale
nie mo¿e prowadziæ wojny ze wszystkimi. Musi postêpowaæ elastycznie (...) Czêœæ
obaw jest zasadna, ale jaka jest alternatywa? Kontynuowanie tego co by³o robione przez
lata osiemdziesi¹te? Spo³eczeñstwo oczekuje radykalnych kroków, rozumie, ¿e potrzebne bêd¹ pewne poœwiêcenia. Jest przygotowane na tward¹ politykê, która bêdzie szybko
ujawniaæ i eliminowaæ marnotrawstwo” – przekonywa³ S. Gomu³ka (z London School of
Economics), Iœæ na ca³oœæ, ale..., Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 28 sierpnia 1989.
Np. Józef Kaleta przewidywa³, ¿e poprzez odpowiedni¹ politykê oszczêdnoœciow¹, inwestycyjn¹, przekonywaj¹c¹ dla kapita³u zagranicznego, efekty nowej polityki ekonomicznej
winny byæ widoczne w przeci¹gu dwóch lat. (J. Kaleta, Powodzenie w dwa lata, Wywiad dla
„Gazety Wyborczej” z 30 sierpnia 1989). „Program Sachsa skupia uwagê na rozwijaniu
sektora prywatnego, nie ma natomiast w nim pomys³u, co zrobiæ z przedsiêbiorstwami
pañstwowymi – twierdzi³ Jerzy Osiatyñski – w sumie doœæ ogólnikowy, zachêca nas,
byœmy skoczyli w przepaœæ i obiecuje miêkkie l¹dowanie. Ja zachêca³bym do powolnego
schodzenia, a nie do skakania. To l¹dowanie nie musi byæ bowiem takie miêkkie” (J. Osiatyñski, Koszty planu Sachsa, „Gazeta Wyborcza” z 31 sierpnia 1989). Ryszard Bugaj domaga³
siê zmian „szybkich, ale stopniowych”, dzia³añ „doraŸnych” czyli „anty-Sachsa” (Ryszard
Bugaj proponuje premierowi, „Gazeta Wyborcza” z 7 wrzeœnia 1989).

stosunkowo wąską grupę osób wykazujących rozeznanie w materii gospodarczej. Przeważyło przekonanie o bezalternatywności sytuacji, które było forsowane przez kręgi
decyzyjne9. Społeczeństwo zaś zostało postawione w sytuacji nieklarownej, gdy niejasno
rysowały się ścieżki dojścia do stanu idealnego (gospodarka rynkowa) oraz jego koszty.
Przejście z jednego ładu do drugiego miało się odbyć w dużym stopniu podobnie jak w przypadku urzeczywistniania doktryny socjalistycznej10.
Istotną wartość miało tu stanowisko „Solidarności”. Związek nie rezygnował z odgrywania roli politycznej, którą najogólniej sprowadzano do udzielania pomocy w „reformowaniu kraju”. Oczekiwał, iż będzie miał wpływ na bieżącą działalność państwa i jego
aparatu, co najmniej kontrolując jego przedsięwzięcia w newralgicznych dla „interesów
świata pracy” kwestiach. 19 września Prezydium KKW wezwało Leszka Balcerowicza
do przedstawienia „naszemu związkowi najbliższych zamierzeń rządu w sferze cenowo-płacowej”11. Oczekiwanie, by rząd poczuwał się do zdawania „Solidarności” sprawy
ukazywało źródło jego legitymacji, ale też sygnalizowało ewentualność zgłaszania przez
nią roszczeń do pełnienia roli poza konstytucyjnego ośrodka decyzyjnego, wpływającego
na rozstrzygnięcia o najważniejszych sprawach społeczeństwa, a także określało granice
poparcia12.
Rząd miał tego świadomość. Z jednej strony prąc do zmian systemowych, przynoszących negatywne skutki dla grup społecznych reprezentowanych przez związek i korzystając z jego przyzwolenia. Z drugiej zaś omijał kwestie, których podjęcie mogłoby wywołać
konflikty. Tak było ze sprawą Stoczni im. Lenina w Gdańsku, postawionej przez poprzedni
rząd w stan upadłości. Aktualna ekipa zachowała powściągliwość, albowiem rozstrzy-

9

10

11
12

L. Balcerowicz zyska³ poparcie w trakcie przes³uchañ w piêciu komisjach sejmowych.
Ich cz³onkowie nie kryli uleg³oœci i „osaczenia” wobec jego ekspansywnoœci, energii,
poczucia misji oraz kompetencji. „Ma tak¹ osobowoœæ, ¿e podo³a zadaniom stoj¹cym
przed jego urzêdem (...) w tym, co mówi³ by³o bardzo du¿o teorii i nauki, a ma³o praktyki
(...) jest to cz³owiek o bardzo szerokich horyzontach (...) jest to najlepszy polski ekonomista” – oto opinie wyra¿ane przez cz³onków komisji. „Gazeta Wyborcza” z 11 wrzeœnia 1989.
Wœród przedstawicieli nowego re¿imu zdawano sobie sprawê ze stanu nastrojów, wskazuj¹c na groŸbê zmêczenia spo³ecznego i „utrzymuj¹ce siê przekonanie, ¿e „jacyœ oni
podejmuj¹ decyzje nie tylko za mnie, ale i przeciw mnie” – stwierdza³ B. Geremek na
konferencji prasowej. Konferencja prasowa przewodnicz¹cego OKP. Obok zagro¿eñ wiele
nadziei, „Gazeta Wyborcza” z 10 paŸdziernika 1989.
Oœwiadczenie Prezydium KKW „S” z 19 wrzeœnia 1989, „Gazeta Wyborcza” z 20 wrzeœnia
1989.
Wa³êsa, jako przewodnicz¹cy „S”, nie pozostawia³ w¹tpliwoœci co do zachowania zwi¹zku
w przypadku, gdy rz¹d nie bêdzie realizowa³ jego postulatów, stwierdzaj¹c, ¿e wprawdzie
„bêdziemy pilnowaæ, punktowaæ ten rz¹d (...) wczeœniej – nie zamierzamy go przewróciæ,
bo nic nie osi¹gniemy”. Jednak „S” nie rezygnowa³a z œrodka najostrzejszego – strajku,
„jeœli ten rz¹d nie bêdzie przedstawia³ dobrych propozycji, konsultowa³ ich, dyskutowa³
i rozjaœnia³ sytuacji. Ale to jeszcze nie teraz, nie zak³ócamy „miodowego miesi¹ca”, chocia¿ za d³ugo te¿ nie zamierzamy siê przygl¹daæ – albo rz¹d jest udolny, albo nieudolny”.
L. Wa³êsa, Nie przewróciæ, ale punktowaæ, Wywiad dla „Rzeczypospolitej” z 25 paŸdziernika
1989.
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gnięcie tej sprawy – gdyby miało odpowiadać filozofii „rynkowej” – dotknęłoby symbolu-kolebki „Solidarności”, każąc poddać ją mechanizmom rynku13. Stanowisko w sprawie stoczni ugruntowało jej polityczny wymiar, pozostając symbolem kunktatorstwa
kolejnych ekip rządzących. Jednocześnie wszakże decyzja rządu Rakowskiego w sprawie stoczni stała się jedną z okoliczności wykorzystywaną przez przedstawicieli „Solidarności” do jego potępienia i postawienia go przed Trybunałem Stanu14.
Szczególną dla rządu Mazowieckiego wartość miał fakt, że u progu jego działalności,
„Solidarność”, nie skrywająca dążeń do zawłaszczenia kanałów i płaszczyzn artykulacji
interesów ogółu społeczeństwa oraz wyzyskując jego zaufanie, rozciągnęła nad jego po13

14
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Tymczasem sprawa Stoczni nabiera³a w³asnej dynamiki, u której Ÿróde³ le¿a³y inicjatywy zwi¹zkowe. 1 czerwca 1989 r., w rezultacie spotkania Barbary Piaseckiej-Johnson
(mia³a ju¿ udzia³y w spó³ce maj¹cej zajmowaæ siê produkcj¹ preparatu antyrakowego
wynalezionego przez prof. Stanis³awa To³pê z Wroc³awia; stworzy³a fundacjê, której
prezesem zosta³ ks. Henryk Jankowski, dla uruchomienia liceum klasycznego w Gdañsku)
z Czes³awem Tu³owieckim (dyr. stoczni), Lechem Wa³ês¹, Jackiem Merklem oraz Janem
Krzysztofem Bieleckim (doradca ekonomiczny „S”, skrytykowany za niekompetencjê
przez S. Bratkowskiego, Program gospodarczy opozycji. Pichc¹c na kolanach, „Gazeta Wyborcza”
z 1 sierpnia 1989), zosta³a podpisana deklaracja intencyjna, zawieraj¹ca gotowoœæ utworzenia spó³ki typu joint venture, w któr¹ kontrahentka z USA (55% udzia³ów) zamierza³a zainwestowaæ 100 mln $. Ostatecznie jednak zamierzenie nie zosta³o sfinalizowanie
(spó³ka nie zosta³a uruchomiona z dniem 1 stycznia 1990) wskutek z jednej strony kondycji przedsiêbiorstwa (ocenianej przez firmê Apple Dor i Artur Andersen), jego niejasnej
sytuacji prawnej, a przede wszystkim stanowiska zwi¹zku nie akceptuj¹cego ewentualnoœci utraty wp³ywu na funkcjonowanie zak³adu i „coraz czêœciej (wypowiadaj¹cego siê
– uwaga KBJ) o potrzebie posiadania alternatywnych rozwi¹zañ”, jakkolwiek jednoczeœnie jego dzia³acze g³osili, i¿ „Pani Barbarze oddali swoje serca”. Nb. w okresie formowania rz¹du przez C. Kiszczaka, kiedy „Solidarnoœæ” sabotowa³a jego misjê „nieoficjalnymi”
strajkami, Stocznia Gdañska nie wziê³a w nich udzia³u w obawie, ¿e „strajk podwa¿y
zaufanie do nas pani Piaseckiej-Johnson, mo¿e wrêcz zmusiæ j¹ do zaniechania ratowania Stoczni” (P. Nowina-Konopka, Johnson & Johnson i Lenin, „Gazeta Wyborcza” z 5 czerwca
1989). Kongres Polonii Amerykañskiej przyzna³ jej Nagrodê Dziedzictwa „za wybitne
zas³ugi w kszta³towaniu opinii o Polsce i Polakach” (Bank pani Johnson, „Gazeta Wyborcza”
z 18 paŸdziernika 1989; Stocznia Gdañska nie przy³¹czy siê, czyli Pani Johnson nie lubi strajków,
„Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1989; W. Za³uska, K³opoty ze stoczni¹ Lenina, „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 1989; Bugaj w Gdañsku, „Gazeta Wyborcza” z 20 listopada 1989; Stocznia
Gdañska. Pani Johnson, spó³ka „Solidarnoœci” czy koncern z RFN, „Gazeta Wyborcza” z 7 grudnia
1989). 13 grudnia Komisja Nadzwyczajna ds.. Oceny Dzia³alnoœci Ustêpuj¹cego Rz¹du
orzek³a, ¿e wprawdzie skutki decyzji o likwidacji stoczni s¹ „nieodwracalne” oraz „niemo¿liwe” jest jej cofniêcie, jednak¿e „zarówno przes³anki ekonomiczne, jak i potrzeba
naprawienia krzywdy wyrz¹dzonej za³odze stoczni uzasadniaj¹ podjêcie energicznych
dzia³añ zmierzaj¹cych do uratowania zak³adu”. Likwidacja Stoczni Gdañskiej. Decyzja polityczna i bezzasadna, „Rzeczpospolita” z 14 grudnia 1989.
Komisja Nadzwyczajna ds. Oceny Dzia³alnoœci Ustêpuj¹cego Rz¹du (dzia³aj¹ca od 10 sierpnia 1989) uchwali³a 13 grudnia 1989 r. wniosek (10 g³osów za, 3 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce
siê) o rozpatrzenie przed Trybuna³em Stanu „odpowiedzialnoœci konstytucyjnej osób,
które podjê³y decyzjê o postawieniu Stoczni Gdañskiej w stan likwidacji”. Tam¿e.

czynaniami „parasol ochronny”. Wyraźną dyrektywę co do zachowań związku zawierało
stanowisko Lecha Wałęsy, upatrującego w przełomie politycznym otwarcie dla pomyślności ekonomicznej („wolność przyniesie chleb”). Uznał, że związek, spełniając swą misję „służenia” Polsce winien powstrzymywać żądania rewindykacyjno-obronne. „Nie
możemy najpierw bronić swojego interesu, ale mamy widzieć przede wszystkim interes
Polski – przekonywał – Polski nie przebudujemy, jeśli stworzymy zbyt silną obronę przed
reformami ekonomicznymi”15. Ochrona „swego” premiera została właściwie zainaugurowana w momencie jego powołania, kiedy wzywano do zaprzestania akcji strajkowej –
które uprzednio przeobrażano w polityczne – zapowiadając ogłoszenie swoistego moratorium16, a także wzywając do wzmożenia dyscypliny w działaniach rewindykacyjnych
(uzgadnianie z władzami „S” wspólnych inicjatyw strajkowych i protestacyjnych z innymi organizacjami)17.
Powściągliwość w podejmowaniu działań rewindykacyjnych przejawiało Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych, konkurujące z „Solidarnością” w inicjatywach obronnych. Z „nadzieją” przyjęło ono „zapowiedź rozwiązania podstawowych problemów kraju”, deklarując gotowość „współpracy”. Ostrzegało jednak, że nie pozostanie obojętne wobec
bezrobocia, „istotnego” spadku stopy życiowej społeczeństwa oraz prywatyzacji „majątku narodowego”18. OPZZ uznało za nieodzowne osłabienie presji rewindykacyjnej oraz
przyłączenie się do moratorium dla rządu19.
Wszelako właśnie związki zawodowe wywodzące swój rodowód z ustępującego reżimu pozostały praktycznie jedyną zorganizowaną siłą społeczną domagającą się uwzględniania w przedsięwzięciach reformatorskich aspektów społecznych. Nawiązując do
rozwiązań znanych z przeszłości OPZZ, domagało się od rządu zawarcia ze związkami
zawodowymi porozumień (umów) społecznych obejmujących zobowiązania, przewidujące respektowanie uprawnień materialno-bytowych zatrudnionych w toku urzeczywistnia15
16

17

18
19

Wolnoœæ przyniesie nam chleb. 19 wrzeœnia obradowa³o Prezydium KKW „Solidarnoœci” w Gdañsku,
„Gazeta Wyborcza” z 20 wrzeœnia 1989.
Oto w³adze regionalne „S” Pomorza Zachodniego, Bia³egostoku, województwa piotrkowskiego wzywa³y – wobec powo³ania Mazowieckiego na premiera – do zaniechania
strajków. „Solidarnoœæ” wzywa do rozwagi, „Gazeta Wyborcza” z 23 sierpnia 1989. L. Wa³êsa
27 sierpnia, zapowiedzia³ udzielenie „co najmniej pó³rocznego moratorium rz¹dowi”.
O moratorium dla nowego rz¹du, „Gazeta Wyborcza” z 28 sierpnia 1989.
Najpierw program rz¹du, potem moratorium. Prezydium KKW (29 sierpnia 1989), „Gazeta Wyborcza” z 30 sierpnia 1989. W œlady „Solidarnoœci” pracowniczej poszed³ NSZZ „S” RI, który
wstrzyma³ akcje protestacyjne, wzywaj¹c ponadto rolników do uregulowania zaleg³ych podatków. Premier dziêkuje rolnikom, „Gazeta Wyborcza” z 1–3 wrzeœnia 1989.
OPZZ: popieramy, ostrzegamy, „Gazeta Wyborcza” z 14 wrzeœnia 1989.
W trakcie posiedzenia Komitetu Wykonawczego OPZZ zrezygnowano z uchwalenia odezwy, oceniaj¹c jej projekt za zbyt roszczeniowy, niezgodny z przekonaniami „przewa¿aj¹cej czêœci opinii spo³ecznej”. Wyra¿ano przy tym zaskoczenie tym, ¿e „mimo wzrostu cen
i pogorszenia siê warunków ¿ycia spo³eczeñstwo zachowuje spokój. W podobnej sytuacji
gospodarczej ka¿da ekipa rz¹dz¹ca by³aby zmieciona (...) Czy nie nale¿y zatem daæ tej
w³adzy swego rodzaju moratorium i wraz ze spo³eczeñstwem poczekaæ na wyniki”. Mo¿e
nie przeciw spo³eczeñstwu, „Gazeta Wyborcza” z 27–29 paŸdziernika 1989.
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nia reform, a także nakładające na związki zawodowe – przekonane przez rząd w toku
rozmów do wyrzeczeń – utrzymanie moratorium na akcje protestacyjne20. OPZZ, doceniając „podejmowane przez władze działania na rzecz reformowania gospodarki, organizacji państwa i życia publicznego”, żądał respektowania „praw i funkcji związkowych”,
deklarował jednocześnie „strzec poszanowania, godności i sprawiedliwego wynagradzania ludzi dobrej pracy”21. Przebijająca pojednawczość w enuncjacjach OPZZ zdaje się
wskazywać na nieskuteczność jego przedsięwzięć protestacyjnych oraz ich ograniczony
rezonans społeczny. Jesień 1989 roku, mimo dostrzegalnego pogorszenia się warunków
materialnych ludności, nie wyróżniała się szczególnym nasileniem akcji protestacyjnych,
ani strajkowych22.
Nie można przy tym pominąć przedsięwzięć, które stanowiły próbę złagodzenia skutków kryzysu uderzających przede wszystkim w najuboższych. Rezultaty inicjowanych
akcji charytatywnych ukazywały osobliwą podatność wielu środowisk o różnym statusie społecznym i zawodowym na wezwania do okazywania indywidualnej i zbiorowej
ofiarności. Nie wydaje się, by ową otwartość na apele o okazywanie wsparcia najbardziej
potrzebującym można oddzielać od zaufania, jakie zyskała nowa ekipa. Wprawdzie w ten
sposób wytwarzała się niejednoznaczna pod względem moralnym sytuacja. Albowiem
program nowego rządu – nawiązujący do doktryny liberalnej – czynił jednostkę odpowiedzialną za własną pomyślność, przewidywał zróżnicowanie majątkowe oraz przywrócenie bezrobocia, dopuszczał porzucenie lub znaczne ograniczenie opieki socjalnej etc.
Jednocześnie inspirowane przez środowiska bliskie rządu akcje, sygnalizowały odrodzenie się form aktywności, które zdawały się pozostawać jedynie częścią odległej przeszłości, kiedy Polacy nie wahali się udzielać – pod hasłami narodowymi – wsparcia inicjatywom
służącym wspólnemu dobru. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego pobudzało wrażliwość na nędzę. Akcjom nadano formy zorganizowane tworząc Fundusz Wspierania
Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Rządu Premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz

20

21
22
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OPZZ zabiega³o o rozmowy, wspieraj¹c je akcjami protestacyjnymi, wystêpuj¹c tak¿e
przeciwko zamiarowi ograniczania uprawnieñ zwi¹zkowym, tj. ograniczenia prawa do
strajku. Manifestacja na Wiejskiej. Zwi¹zkowcy zg³osili marsza³kowi Sejmu: Nie chcemy
ja³mu¿ny, lecz godziwej pracy. Jesteœmy za podpisaniem z rz¹dem umowy spo³ecznej.
„Trybuna Ludu” z 14–15 paŸdziernika 1989; OPZZ protestuje: Nic o za³ogach bez zwi¹zkowców. „Trybuna Ludu” z 24 paŸdziernika 1989; Nadal podtrzymujemy ofertê rozmów.
List otwarty Sekretariatu KW OPZZ do premiera. „Trybuna Ludu” z 15 listopada 1989.
Rozmowy mia³ ostatecznie prowadziæ Jacek Kuroñ, minister pracy (KW OPZZ krytycznie
o rz¹dowym projekcie ograniczenia wolnoœci zwi¹zkowych, „Trybuna Ludu” z 24 listopada 1989).
Deklaracja. Jakie jest OPZZ?, „Trybuna Ludu” z 24 listopada 1989.
Jednak¿e nie zanika³ kilkumiesiêczny konflikt pracowników zatrudnionych w PKP,
sk³aniaj¹c do interwencji ministerstwa transportu oraz pracy i polityki spo³ecznej. Kolei
grozi parali¿. Pierwszy taki strajk w PRL-u, „Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1989; A kolejarze
odchodz¹, „Gazeta Wyborcza” z 8 listopada 1989. Tak¿e: Najd³u¿szy strajk w PRL zakoñczony,
„Gazeta Wyborcza” z 16 paŸdziernika 1989; Energetycy nie lubi¹ Wspólnoty, Tam¿e.

Fundusz SOS J. Kuronia23. Ponadto Sejm powołał Fundusz Daru Narodowego24, który
zyskał specjalne poparcie Episkopatu25. Jego rangę miał podnieść apel Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsę („Polska w potrzebie”, 9 grudnia 1989 r.),
którzy – w „obliczu powagi chwili” – wzywali do poparcia działań obywatelskich „na
rzecz naprawy Rzeczypospolitej” oraz organizowania „społecznej pomocy dla najsłabszych”26. Wyjątkowym dynamizmem, pomysłowością i skutecznością charakteryzował
się fundusz pozostający pod egidą premiera27, a także SOS Jacka Kuronia, którego niekonwencjonalny sposób bycia przysparzał sympatyków zwłaszcza wśród najuboższych.
Efektywność tych inicjatyw, związana z powstaniem nowego układu politycznego, ukazywała stopień zaufania społecznego, jakim byli darzeni jego przedstawiciele.
Miało ono swoje granice, wyznaczane przekonaniem o zasadności i celowości danego
przedsięwzięcia. Nie przyniosła poważniejszych rezultatów tzw. „pożyczka zbożowa”,
trwająca od 1 listopada do 31 grudnia 1989 r., polegająca na kredytowym skupie zbóż
konsumpcyjnych, za które rolnicy mieli otrzymać zapłatę po sześciu miesiącach w wysokości przyszłorocznej ceny. Przyczyną fiaska tego przedsięwzięcia była niesprawność
instytucji obsługujących wieś, ale przede wszystkim „brak zaufania do wszystkich instytucji z „Solidarnością” włącznie”28.
Tak było też w przypadku apelu premiera (11 listopada 1989 r.), zwracającego się – „w tej
potrzebie narodowej” – do górników „z wielką prośbą” o to, by do końca roku i w pierwszym kwartale roku następnego „podjęli pracę w soboty i abyśmy tą drogą zwiększyli
wydobycie węgla”29. Jego wezwanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Oba związ23
24

25

26
27

28
29

W odpowiedzi na jego apel z 17 paŸdziernika 1989. Na rzecz najubo¿szych, „Gazeta Wyborcza” z 19 paŸdziernika 1989.
Fundusz przeznaczony na finansowanie „potrzeb przedstawionych przez rz¹d, koœcio³y,
zwi¹zki wyznaniowe, organizacje spo³eczne, a w szczególnoœci na wspieranie ochrony
zdrowia i pomocy spo³ecznej, ochrony œrodowiska oraz oœwiaty, nauki i kultury (...) równie¿ na zmniejszenie zad³u¿enia zagranicznego” (art.2.1 i 2 Ustawy o Funduszu Narodowym z 30 listopada 1989; Dz.U. nr 67 z 16 grudnia 1989, poz. 406).
1 grudnia Episkopat po zakoñczeniu 238. konferencji plenarnej zaapelowa³ o wsparcie
Funduszu i „wyjœcia na przeciw potrzebom ubogich, cierpi¹cych i pozbawionych opieki”. „Gazeta Wyborcza” z 4 grudnia 1989. 22 grudnia powo³ano Radê Funduszu: J. Glemp,
T. Fiszbach, B. Geremek, M. Kozakiewicz, E. Moskal (prezes Kongresu Polonii Amerykañskiej), J. Nowak-Jeziorañski (b.szef Radia WE), J. Plater-Gajewski (przywódca
Polaków w Kazachstanie), E. Raczyñski, A. Stelmachowski, J. Œlisz, L. Wa³êsa, Rada Daru
Narodowego, „Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia 1989.
Polska w potrzebie, „Gazeta Wyborcza” z 12 grudnia 1989.
Fundusz Mazowieckiego wspar³y imprezy, bale, konkursy, loterie. Wystêpowali aktorzy, plastycy, muzycy, sprzedaj¹c cegie³ki i „symboliczne” z³otówki, uczestnicz¹c w akcji
„Artyœci dla Rzeczypospolitej”. Równie¿ pracownicy zak³adów pracy czy przedsiêbiorstwa zasila³y Fundusz; by³y przypadki ofiarowywania bi¿uterii. Wszystko dla premiera,
„Gazeta Wyborcza” z 29 grudnia 1989; Nasza solidarnoœæ, „Gazeta Wyborcza” z 27 wrzeœnia
1989; Ziarnko do ziarnka, „Gazeta Wyborcza” z 11 grudnia 1989.
Rolnicy nieufni i niedoinformowani, „Gazeta Wyborcza” z 8 listopada 1989; Po¿yczka zbo¿owa
nie chwyci³a, „Gazeta Wyborcza” z 21 listopada 1989.
Premier apeluje – co na to górnicy?, „Gazeta Wyborcza” z 13 listopada 1989.
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ki zawodowe górników („S” i federacja wchodząca w skład OPZZ) wyrażały poparcie
dla premiera, jednakże ich odpowiedź na apel nie zachęcała górników – przypominających o podobnych apelach minionego reżimu (nb. kwestionowanych przez „S”) do udziału
w dodatkowym „fedrowaniu”30. Środowisko górnicze czuło się dotknięte opiniami o deficytowości tej gałęzi gospodarki oraz zamiarem poddania restrykcjom oszczędnościowym
i zmianom uderzającym w ich interesy, ale też prestiż „stanu” górniczego, przywiązanego
do rozwiniętego i ugruntowanego w tej grupie zawodowej poczucia spełnianej misji (węgiel – „bogactwem narodu”; „najlepszy towar eksportowy”). „Apel byłby przyjęty z pełnym
zrozumieniem, gdyby został poprzedzony oficjalnymi decyzjami co do reformy górnictwa” – oświadczył Adam Jerschina31.
Niemożliwe do pominięcia konsekwencje dla kształtowania przychylnych nastrojów
wobec działań rządu, miało objęcie – na skutek decyzji premiera – kierownictwa rządowych instytucji opiniotwórczych przez osoby związane z „Solidarnością”. W ten sposób
spełniały się wcześniej zgłaszane przez ówczesną opozycję żądania „uspołecznienia” środków masowej informacji32, które zmierzały do zlikwidowania monopolu PZPR. Ich
skonkretyzowanie owocowało w rzeczywistości realizacją przez zwycięskie ugrupowanie zasady lex spolia33. 24 września na przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji
został powołany Andrzej Drawicz, współtwórca opozycji w Polsce, działacz KOR, internowany w czasie stanu wojennego. Prawdą jest, że starał się on nie ulegać presji, by do
kierowanej przez siebie instytucji dopuścić rewanż polityczny. Opowiadał się konsekwentnie, i wbrew tendencjom odwetowym, za bezwzględnym stosowaniem kryteriów „przy-
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32
33
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Górnicza „Solidarnoœæ” wyrazi³a (17 listopada) „pe³ne poparcie dla dzia³añ rz¹du Tadeusza Mazowieckiego”, jednak¿e uzna³a, ¿e nie jest mo¿liwa „bezkrytyczna” odpowiedŸ
na apel, poniewa¿ praca w soboty „jest nadal przymusem ekonomicznym”, zaœ oficjalne
dane o wydobyciu wêgla s¹ „niewiarygodne”, stwierdzaj¹c na koniec, ¿e proponowane
przez rz¹d reformy „s¹ za ma³o zdecydowane”. Górnicy fedruj¹, Szlachta wychodzi, „Gazeta
Wyborcza” z 20 listopada 1989.
Dotychczas przew. zespo³u ds. reformy górnictwa, obj¹³ funkcjê przewodnicz¹cego Krajowej Komisji Górnictwa „Solidarnoœci” po Alojzym Pietrzyku, który ust¹pi³ w zwi¹zku
z wyborem na pos³a. Adam Jerschina szefem górników, „Gazeta Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989;
Po apelu premiera do górników. Pomocy nie odmawiamy, ale..., „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 1989. Na stosunek górników do apelu nie wp³ynê³o te¿ zarz¹dzenie premiera z 12
grudnia 1989 r. oddzielaj¹ce przedsiêbiorstwa eksploatacji wêgla od przedsiêbiorstw
materia³ów budowlanych przemys³u wêglowego zgrupowanych we Wspólnocie Wêgla
Kamiennego, co oznacza³o likwidacjê struktur poœrednich. „Gazeta Wyborcza” z 13 grudnia 1989
O wolnoœæ s³owa, „Gazeta Wyborcza” z 11 lipca 1989.
Por. Kiedy bêdzie nasze radio, „Gazeta Wyborcza” z 14–16 sierpnia 1989; Premier w OKP.
RTV musi byæ nasze, „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia 1989; Prasa i RTV dla opozycji, „Gazeta
Wyborcza” z 4 wrzeœnia 1989; Urban o przysz³oœci RTV, „Gazeta Wyborcza” z 1–3 wrzeœnia
1989. „PR i TV – stwierdzali cz³onkowie PZPR w PRiTV – sta³y siê w ostatnich tygodniach przedmiotem przetargów w tocz¹cej siê walce politycznej. Zespo³y pracownicze
w dalszym ci¹gu traktowane s¹ instrumentalnie”. Stanowisko cz³onków PZPR w PRiTV.
„Rzeczpospolita” z 15 wrzeœnia 1989; Nasz prezes, „Gazeta Wyborcza” z 25 wrzeœnia 1989.

datności fachowej”34, jakkolwiek w praktyce względy polityczne niejednokrotnie wywierały wpływ na decyzje personalne35. Niemniej objęcie przezeń kierownictwa instytucji
osobliwie oddziaływującej na nastawienie znacznej części społeczeństwa nie mogło nie
pozostawić śladu na „oficjalnej” polityce informacyjnej, przyczyniając się zapewne do
budowania przychylnego stosunku do poczynań rządu36.
W kształtowaniu nowego „ładu informacyjnego”, przychylnego nowemu ustrojowi
ekonomicznemu, nader ważną rolę odgrywała rządowa „Rzeczpospolita”, której redaktorem naczelnym został 14 października 1989 roku Dariusz Fikus, sekretarz generalny
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, mający w swym życiorysie „antyreżimowe” kar-

34

35
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W odpowiedzi na wyst¹pienie (na spotkaniu w Sejmie 19 paŸdziernika) senatora Andrzeja
Szczepkowskiego („TV to szambo (...) chrzeœcijañska wyrozumia³oœæ prezesa dla ludzkich b³êdów niczego nie za³atwi”) oraz pos³anki Józefy Hennelowej („pewne twarze
kojarz¹ siê ze stanem wojennym”), A. Drawicz oœwiadczy³: „Nikt mnie nie zmusi do
podpalania stosów. Bêdê stosowaæ tylko kryteria przydatnoœci fachowej. I dzieñ, w którym by mnie zmuszano do innego postêpowania, bêdzie ostatnim dniem mojej pracy
w RiTV. Najbardziej winni za politykê minionego okresu s¹ najbardziej ukryci. A ilu z nas
ma twarze zszargane” (TV w Sejmie, „Gazeta Wyborcza” z 20–22 paŸdziernika 1989). „Wracamy do Ÿróde³ normalnego dziennikarstwa – wtórowa³ Drawiczowi Jacek Snopkiewicz
– nowo mianowany dyrektor redakcji Dziennika TV – czyli do wiadomoœci dobrych czy
z³ych, ale prawdziwych (...) Ale nie chcemy zwalniaæ: fachowcy bêd¹ wykorzystani zgodnie ze swoimi kwalifikacjami”. Ogniem i mieczem wypalimy komentarze. Jacek Snopkiewicz od
wtorku dyrektorem DTV, „Gazeta Wyborcza” z 8 listopada 1989.
Przewodnicz¹cy OKP B. Geremek w trakcie konferencji prasowej (9 paŸdziernika) wskaza³, i¿ zmiany w œrodkach masowego przekazu s¹ „zbyt powolne”, oczekuj¹c „¿e nast¹pi
ich znaczne przyœpieszenie, ¿e z radia i tv zniknie k³amstwo, ¿e nast¹pi jednoznaczna,
psychologiczna i polityczna zmiana w sposobie prezentowania informacji politycznej i personelu, który j¹ prezentuje. Dot¹d bowiem czyni¹ to ludzie, do których opinia publiczna
straci³a zaufanie”. (Obok zagro¿eñ wiele nadziei. Konferencja prasowa przewodnicz¹cego OKP, „Gazeta Wyborcza” z 10 paŸdziernika 1989). Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL uzna³o za
stosowne og³oszenie oœwiadczenia (6 paŸdziernika), w którym odnosz¹c siê do sytuacji
w TV i PR, wskaza³o na to, i¿ „niektóre zmiany (...) oraz sposób ich przeprowadzenia maj¹
charakter rugowania z zawodu z powodów politycznych, przypominaj¹cych okryt¹ z³¹
s³aw¹ weryfikacjê dziennikarzy z 1982 r., która zosta³a potêpiona przez nasze œrodowisko”
(SD PRL o próbach weryfikacji i metodach obsadzania stanowisk. „¯ycie Warszawy” z 7–8
paŸdziernika 1989). 7 listopada wrêczeniu nominacji na szefa DTV Jackowi Snopkiewiczowi, towarzyszy³o zwolnienie (z trzymiesiêcznym wymówieniem) zastêpców red.
naczelnego: Marka Tumanowicza i Grzegorza WoŸniaka, zaœ z nominacj¹ Andrzeja Bobera na stanowisko dyrektora generalnego TV wi¹za³y siê dymisje dotychczasowych dyrektorów generalnych: A. Rosel-Kiciñskiej i J. Kowalskiego (Przeciek z Woronicza, „Gazeta
Wyborcza” z 9 listopada 1989).
„Rz¹d waha siê pomiêdzy uspokajaniem a zachêcaniem ludzi do wspó³dzia³ania – stwierdza³ A. Drawicz na spotkaniu sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu – wszyscy
oczekuj¹, ¿e TV bêdzie spe³nia³a rolê zastêpcy wobec trudnej rzeczywistoœci. Telewizja
jednak nie mo¿e daæ „wizji lepszej ni¿ jest”. Prezes spoza uk³adu, „Gazeta Wyborcza”
z 16 listopada 1989.
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ty. „Jestem zwolennikiem zespołów ideowych, dobierających się również poglądami” –
formułował swe credo nowy szef gazety rządowej, zapewniając jednocześnie zamiar zachowania tego, „co w tym piśmie jest interesujące i ważne. Myślę o jego walorach informacyjnych i instruktażowych”37.

2. Poparcie parlamentu
W sumie wszystkie te czynniki podnosiły poziom przychylności dla przedsięwzięć
stabilizacyjnych oraz przygotowań (w tym także liberalizacji zapoczątkowanej przez poprzednią ekipę38) zrębów nowego ładu gospodarczego. W rezultacie kolejne projekty ekipy
Mazowieckiego nie natrafiały na poważniejsze sprzeciwy ze strony legislatury. Ogłoszony
z końcem pierwszej dekady października rządowy program zmiany systemu gospodarczego zawierał zamierzenia, których istota sprowadzała się do budowy – w możliwie
najszybszym czasie – systemu rynkowego. W końcowych miesiącach upływającego roku
miały być spełnione wstępne warunki umożliwiające przełom systemowy, zaś z początkiem
1991 r. uruchomione mechanizmy finalizujące ów przełom. Wtedy miał być wprowadzony przejrzysty system podatkowy (dochodowy od osób prawnych; od wartości dodanej;
od dochodów osobistych).
Po pierwsze szło o działania stabilizacyjne – aktualnie urzeczywistniane – związane głównie
z przezwyciężaniem hiperinflacji, po wtóre – przygotowywanie (koncepcyjne i prawne)
przemian systemowych. Program obejmował trzy podstawowe kierunki: 1) zmiany struktury własnościowej prowadzące do podniesienia efektywności gospodarki oraz stające
się źródłem restrukturalizacji działowo-gałęziowej; 2) wprowadzenie mechanizmów rynkowych pozwalających na osiągnięcie trwałej równowagi gospodarczej, a także przynoszących wzrost podaży towarów i poprawę ich jakości; 3) reforma systemu bankowego,
pozwalającego na wprowadzenie wymienialności złotego oraz otwarcie gospodarki polskiej na świat. Miało temu towarzyszyć tworzenie rynku walutowego, kapitałowego oraz
pracy. Powstrzymanie inflacji, będące najważniejszą częścią przedsięwzięć stabilizacyjnych,
miało być działaniem doraźnym (zmiana indeksacji, likwidacja struktur monopolistycznych, zaostrzenie polityki finansowej i ograniczenie popytu inwestycyjnego, zaprzestanie
produkcji w zakładach o materiało- i energochłonnej produkcji, rozpoczęcie sprzedaży
niektórych składników mienia państwowego). Długofalowe jej zdławienie miało być zapewnione przez zmiany struktury gospodarki. W jej dotychczasowym kształcie dopatrzono się „jednego z ważniejszych obecnie” źródeł inflacji. Autorzy programu zapowiadali –
„dla złagodzenia obciążeń” – wprowadzenie także osłony socjalnej „grup najsłabszych
ekonomicznie”, przewidując m.in. ochronę poziomu konsumpcji żywności, zreorganizowanie systemu pomocy społecznej oraz waloryzację emerytur i rent39.
37
38
39
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D. Fikus, Rzeczpospolita na nowo, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 16 paŸdziernika 1989.
L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992, s. 52.
Rz¹dowy program systemu gospodarczego (Omówienie). „Gazeta Wyborcza” z 12 paŸdziernika 1989. Warto wspomnieæ, i¿ na zlecenie OKP zespó³ ekonomistów pod kierownictwem Janusza Beksiaka przygotowa³ w okresie 28 sierpnia do 28 wrzeœnia 1989 r. „Zarys
programu stabilizacyjnego i zmian systemowych”, który w zakresie dzia³añ stabilizacyjnych

Kwestią wzbudzającą szczególne kontrowersje pozostawały ceny, za wzrostem których nieskutecznie podążały płace. Wymuszona przy „okrągłym stole” przez stronę związkową indeksacja powszechna, a następnie przeforsowana w Sejmie 31 lipca – pod presją
„Solidarności”, wymuszającej posłuszeństwo na własnych posłach – została uznana przez
rząd Mazowieckiego za niemożliwą do utrzymania. W zmienionych warunkach politycznych, lecz nie gospodarczych (przed którymi przestrzegali onegdaj posłowie OKP), „Solidarność” okazała zrozumienie dla postulatów „swego” rządu, godząc się na zastąpienie
indeksacji powszechnej wyrównawczą40. W tej sytuacji sprzeciw jaki wyraziło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wobec rządowego projektu41 nie wpłynął na efekt sejmowego głosowania 16 października 1989 r., jakkolwiek przebieg dyskusji
oraz sam akt wyborczy sygnalizowały niejednolitość stanowisk; 188 – za, 133 – wstrzymujące się (na ogół z PZPR i SD) oraz 27 – przeciw42. 30 października Sejm zatwierdził
rządowy projekt budżetu do końca 1989 r. (301 głosów – za, 4 – przeciw). Budżet
przewidywał znaczne zmniejszenie dotacji do produkcji węgla, dalsze ograniczenie dotacji
do żywności, oszczędności na kredytach preferencyjnych oraz wydatkach budżetowych,
a także dochody ze sprzedaży obligacji skarbowych43.

40

41

42

43

przewidywa³ podobne przedsiêwziêcia jak program „rz¹dowy” (zahamowanie deficytu i „galopuj¹cej inflacji”). W œlad za „dostosowaniem wymuszonym” mia³o nast¹piæ „dostosowanie zasadnicze”, zawieraj¹ce siê w zmianach „spontanicznych” s³u¿¹cych podniesieniu
efektywnoœci gospodarki i dostosowanie jej do „warunków rynku œwiatowego”. W tej perspektywie – konsekwentnie liberalnej – pañstwo mia³o jedynie zainicjowaæ zmiany, nastêpnie wycofaæ siê i oczekiwaæ efektów. Zosta³a te¿ wyeksponowana metoda szokowa, a tak¿e
podkreœlenie dominacji w³asnoœci prywatnej. Jednak¿e zosta³a pominiêta – zapewne œwiadomie – sfera „dzia³añ os³onowych” (Gospodarka bez niañki. Zarys programu stabilizacyjnego i zmian
systemowych – skrót, „Gazeta Wyborcza” z 10 paŸdziernika 1989).
26 wrzeœnia 1989 Prezydium KKW „S” – w obecnoœci Prezydium OKP – przy zachowaniu „pe³nej dyskrecji” uzna³o koniecznoœæ dokonania proponowanej przez rz¹d zmiany
z „powodu ogromnego i nieuzasadnionego zró¿nicowania wynagrodzenia w poszczególnych przedsiêbiorstwach”. Prezydium KKW. Zgoda na indeksacjê wyrównawcz¹, „Gazeta
Wyborcza” z 27 wrzeœnia 1989.
Komitet Wykonawczy OPZZ uzna³ 30 wrzeœnia, ¿e projekt rz¹dowy spowoduje zamro¿enie p³ac wiêkszoœci zatrudnionych, zablokuje mo¿liwoœæ wzrostu p³ac, zaœ skutki operacji obci¹¿¹ jedynie pracowników gospodarki uspo³ecznionej. Ponadto dopatrzy³ siê
naruszania zasady nie dzia³ania prawa wstecz, oczekuj¹c tak¿e zwiêkszenia wysokoœci dodatków za wzrost cen ¿ywnoœci. OPZZ – „nie” dla zmian w ustawach. „Gwiazda poranna
œwieci dla nas, jak jej nie wykorzystamy, bêdziemy fujarami” (Alfred Miodowicz). „Gazeta
Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989.
Indeksacja co miesi¹c, ale nie dla tych, których p³ace ros³y szybciej ni¿ ceny; III kwarta³ –
pe³na, IV kwarta³ – 80 procent. „Gazeta Wyborcza” z 17 paŸdziernika 1989.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 30 paŸdziernika 1989 r., ³am 77;
Zgoda na sk¹py bud¿et, „Gazeta Wyborcza” z 31 paŸdziernika –1 listopada 1989. J. Jankowiak, Walki z deficytem ci¹g dalszy, „Gazeta Wyborcza” z 23 paŸdziernika 1989. Ustawa z 30 paŸdziernika 1989 o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 1989 (Dz. U. nr 59 z 4 listopada 1989,
poz. 350).
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Rozważając charakter podjętych przez parlament decyzji, nasuwa się wniosek, iż w sprawach, co do których posłowie dysponowali głębszą wiedzą, lub gdy dotykały one interesów
dających się stosunkowo klarownie zdefiniować, ewentualnie ważnych dla konkretnych
grup (czy środowiska) wykazywali skłonność do angażowania się w obronę dotychczasowego stanu lub jego zmiany. Do tych kwestii zapewne należała sprawa przekształcania
przedsiębiorstw państwowych w spółki kapitałowe, regulowana ustawą z 24 lutego 1989 r.
Ich kierownicy wywodzili się z kadry określanej – nie zawsze trafnie – „nomenklaturową”, postrzeganej przez dotychczasową opozycję jako grupa zawdzięczająca swą pozycję rekomendacji PZPR, ergo – nie legitymująca się stosownymi kwalifikacjami. Po wtóre,
„nomenklatura” była niemal z definicji traktowana jako zbiorowość ludzi nieprzychylnie
nastawionych reformie rynkowej. W tej perspektywie proces przejmowania w dzierżawę czy ajencję własności państwowej lub jej części, określany mianem „uwłaszczenia
nomenklatury”, do którego stosunek był mieszaniną respektu oraz ideologiczno-politycznego zacietrzewienia, traktowany był jako przejaw działań korupcjogennych, dyskredytujących przebudowę stosunków własnościowych, „a zwłaszcza ich prywatyzację”44.
Wyznający ów pogląd nie uwzględniali faktu, iż interesy fachowców, pełniących funkcje
kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych czy instytucjach obrotu finansowego
były niejednokrotnie rozbieżne z dążeniami petryfikującymi porządek realnosocjalistyczny.
Obiektywnie to oni, wobec braku klasy średniej, mogli i stanowili – ze względu na swe
kwalifikacje oraz rozeznanie w sprawach gospodarczych – naturalną bazę dla rynkowego przełomu. Albowiem autentyczny rynek, pozwalający urzeczywistniać interes jako
dążenie do realizacji potrzeb umożliwiał eliminację koniunkturalnej lojalności ideologiczno-politycznej. „Stworzenie nomenklaturze dróg ewakuacji ze służby lojalności np. do
działalności gospodarczej na własny rachunek, niekoniecznie być musi złym interesem
dla społeczeństwa – pisano u progu jesieni 1989 r., nie godząc się na „rozgrabianie”
majątku narodowego za „liche zastawy i zobowiązania”, sugerując – jedyną szansą rozwikłania tego problemu bez ciężkich strat moralnych i materialnych wydaje się przeniesienie rozstrzygnięć (...) ze sfery identyfikacji ideologicznej do sfery interesu”45. Tymczasem
Prezydium KKW „S” wezwało (24 października) do zmiany przepisów „o przejmowaniu
majątku narodowego” przez pracowników administracji oraz poddaniu kontroli przez
NIK i prokuraturę „wszystkich” tego typu transakcji46. Ostatecznie owe postulaty nie
zyskały uznania legislatury uchwalającej z końcem roku pakiet ustaw gospodarczych,
jakkolwiek presja przesłania ustrojowo-politycznego nie zanikała.
Szczególny węzeł interesów miał być naruszony wskutek wniesienia przez rząd projektu (zaakceptowanego przez RM 9 października 1989 r.) ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Uzasadniana przede wszystkim dążeniem do likwidacji
praktyk monopolistycznych, przewidywała odrodzenie idei spółdzielczości (dobrowolne
44
45
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J. Muj¿el, Stop! Uw³aszczenie nomenklatury, „Gazeta Wyborcza” z 13 lipca 1989.
Jerzy Szperkowicz radzi w sprawie nomenklatury: Uw³aszczyæ i nie ¿a³owaæ, „Gazeta Wyborcza”
z 25 wrzeœnia.
„Gazeta Wyborcza” z 25 paŸdziernika 1989; projekt poselski przewidywa³ np. mo¿liwoœæ
odst¹pienia od umów zawartych po 1 stycznia 1989. Projekt ustawy. Prywatyzacja pod kontrol¹, „Gazeta Wyborcza” z 18 paŸdziernika 1989.

zrzeszanie). Miało to nastąpić poprzez rozwiązanie nadrzędnych związków spółdzielczych. Ich sposób działania sięgał bowiem rozwiązań ustrojowo-politycznych przełomu
lat czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy spółdzielczość została poddana systemowi nakazowo-rozdzielczemu (ustawa z 21 maja 1948 r.), w efekcie – administracji państwowej.
Późniejsze zmiany ustawowe (zwłaszcza w latach osiemdziesiątych) przynosiły rozluźnienie owego podporządkowania, jednakże nie spowodowały zasadniczych zmian w strukturach spółdzielczości oraz formach działalności. Została zachowana ich monopolistyczna
pozycja – spółdzielczość mieszkaniowa, mleczarstwo, kolportaż prasy – umiejscowiona
w scentralizowanym porządku państwowym.
Zamiar poddania spółdzielczości przeobrażeniom wywołał gwałtowną reakcję ze strony zainteresowanych, skupionych głównie w centralach spółdzielczych, którzy – zanim
sprawa stała się przedmiotem procedury parlamentarnej – sformułowali zarzuty o treści
społecznej i ustrojowo-politycznej, kreując się na rzeczników „prawdziwej” spółdzielczości. Naczelna Rada Spółdzielcza (12 października) określiła inicjatywę naruszeniem
„fundamentalnych zasad obowiązujących w naszym państwie prawa”, dopatrując się w tym
podważenie deklaracji premiera, zapewniającego, że „rząd budować będzie państwo na
fundamencie prawa”. Autorów projektu oskarżono o lekceważenie opinii spółdzielców
(NRS), o likwidację struktur spółdzielczych „w trybie administracyjnym z naruszeniem
zasad demokracji, praw własności i uprawnień do samostanowienia oraz ochrony spółdzielczości gwarantowanej obowiązującą Konstytucją PRL”, o działanie na przekór idei
spółdzielczości i umowom międzynarodowym. Miało to przynieść negatywne skutki dla
rynku, jego destabilizację oraz „zachwianie procesów produkcyjnych i usług”47. W obronie przed zmianami sięgnięto po argumenty, którymi posługiwano się nie raz w przeszłości,
by kamuflować rzeczywiste interesy. Podczas kolejnego posiedzenia NRS (23 października) wskazywano, że spółdzielczość „jest ostatnią ostoją socjalizmu, jedyną czynną jeszcze osłoną warstw pracujących przed bezwzględnymi prawami gospodarki rynkowej”48.
Protest poparło Biuro Polityczne KC PZPR (17 października), występując przeciwko
„wszelkim parcelacjom własności społecznej” oraz wyrażając opinię, że zmiany powinny
„być znane wszystkim spółdzielcom (...) dokonywane za ich zgodą i przy ich udziale”49.
47

48
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Gwa³t na w³asnoœci spó³dzielczej. „Trybuna Ludu” z 14–15 paŸdziernika 1989. Rezygnacjê
z funkcji prezesa NRS z³o¿y³ Kazimierz Barcikowski w proteœcie „na bezprawie”. Wymowa owej demonstracji nie by³a jednak klarowna, zwa¿ywszy fakt niedawnego objêcia
przezeñ funkcji nie w efekcie naturalnej „kariery” w spó³dzielczoœci, lecz w rezultacie
nader czêstej praktyki polegaj¹cej na kierowaniu na eksponowane w niej stanowiska ludzi
legitymuj¹cych siê dokonaniami jako funkcjonariusze pañstwowi czy partyjni, którzy utracili sw¹ pozycjê lub wp³ywy polityczne; K. Barcikowski, b. sekretarz, cz³onek BP KC
PZPR, swoim „spó³dzielczym” awansem potwierdza³ w ca³ej rozci¹g³oœci istnienie owego mechanizmu. Protest do Sejmu i Senatu skierowa³a Rada Nadzorcza „Spo³em” CZSS.
Oœwiadczenie og³osi³a tak¿e Federacja Zwi¹zków Zawodowych Pracowników „Spo³em”
(Spó³dzielcy chc¹ decydowaæ o swoich sprawach; Protest spó³dzielców zwi¹zkowców ze „Spo³em”, „Trybuna Ludu” z 24 paŸdziernika 1989).
W³odzimierz Krajewski (pose³ ZSL – uwaga KBJ) prezesem NRS, „Trybuna Ludu” z 24 paŸdziernika 1989.
Oœwiadczenie BP KC PZPR w sprawie spó³dzielczoœci, „Trybuna Ludu” z 18 paŸdziernika 1989.
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Również ZSL uznało (20 października) proponowane rozwiązania za „kontrowersyjne
i nie w pełni zgodne z ideą spółdzielczości, samorządności i demokracji”, przypominając
o zasadzie dobrowolności, a także wyrażając przekonanie, że o kształcie spółdzielczości,
zadecydują „przede wszystkim sami spółdzielcy”50. Obrońcy dotychczasowego stanu
szukali pomocy u prezydenta, który przyjął 20 października delegację NRS. Zachował on
wszakże wstrzemięźliwość, zapewniając, że doprowadzi do rozmów, które miałyby umożliwić „osiągnięcie porozumienia, racjonalnych i optymalnych rozwiązań”, a także zapowiadał podjęcie starań, „aby spór nie zaostrzał się. Nie jest on bowiem potrzebny ani
spółdzielczości, ani tym bardziej społeczeństwu”51.
Natomiast rzecznicy zmian przekonywali, że są one nieodzowne ze względu na przeobrażenia ustroju gospodarczego, które miały przynieść likwidację monopoli oraz zredukowanie roli państwa. Jednakże nie ten typ argumentacji dominował, co wydaje się
zrozumiałe; wszak działaniem docelowym miała być prywatyzacja, natomiast formy społecznego władztwa nie były w programie rządu eksponowane. Prawdą jest, że adwersarze spółdzielczych central podnosili konieczność przywrócenia tradycji i odrodzenia
spółdzielczości z klarownym, dobrowolnym członkostwem, samorządnością, poczuciem
korzyści z przynależności do organizacji, wyborami, funkcjonowaniem struktur zgodnie
z potrzebami ich członków. Główny atak został przypuszczony na jej „zmurszałe struktury”, będące „zlewnią wszelkiego betonu”, miejscem „zsyłki” ludzi, którzy nie sprawdzili się
„w pracy partyjnej”, opornych wobec reform, rozbudowujących ponad miarę i potrzeby
biurokrację. Kluczem do źródeł obrony status quo miał być fakt obsadzenia stanowisk
kierowniczych przez osoby legitymujące się przynależnością partyjną, których wcześniejsze drogi wiodły przez ZMP, ZMW, ZMS i ZSMP: 63% z PZPR, 13% – ZSL i 3% – SD,
co plasowało spółdzielczość blisko sądownictwa i prokuraturze52.
Faktem jest, że przedstawiciele rządu unikali bezpośredniego udziału w toczącym się
sporze, okazując gesty pojednawcze. 17 listopada premier spotkał się z Naczelną Radą
Spółdzielczą, przyjmując sugestie, by spółdzielnie należące do związku powoływały jego
likwidatora. Uzgodniono utworzenie wspólnego zespołu, który opracowałby projekt nowego prawa spółdzielczego53. Rząd wziął pod uwagę zastrzeżenia klubów poselskich
(OKP, ZSL i SD), których prezydia uznały m.in. że sposób postępowania z majątkiem
spółdzielczym jest sprzeczny z konstytucją, zgłaszając autopoprawkę łagodzącą proponowane poprzednio rozwiązania. Nb. spotkało się to z negatywną reakcją przedstawicieli
opcji totalnego rozprawienia się z istniejącymi organizacjami54. Przebieg obrad Sejmu (7–8 grud-
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Prezydium NK ZSL: O kszta³cie spó³dzielczoœci niech decyduj¹ spó³dzielcy, „Trybuna Ludu” z 21–22 paŸdziernika 1989.
Spó³dzielcy u Wojciecha Jaruzelskiego, „¯ycie Warszawy” z 21–22 paŸdziernika 1989.
„Niestety ten aparat wierzga i kopie. Broni siê jak mo¿e. Jest to zrozumia³e i logiczne. Jest
to heroiczna obrona nomenklatury” – pisa³ D. Fikus, Spó³dzielcza góra lodowa, „Rzeczpospolita” z 26 paŸdziernika 1989.
„Gazeta Wyborcza” z 20 listopada 1989.
Znamiennym tytu³em opatrzy³ tekst S. Bratkowski – Autopora¿ka, sugeruj¹c, ¿e autopoprawki rz¹du by³y ustêpstwem „pod naciskiem biurokracji rzekomo „spó³dzielczej”, która dzisiaj
nie zasypia gruszek w popiele (...) jest to pierwsza prawdziwa pora¿ka rz¹du i tak to trzeba

nia), który przekazał projekt do dalszych prac, sygnalizował, że sprawa zreformowania
spółdzielczości należy do najbardziej kontrowersyjnych, skłaniając obie strony sporu do
posługiwania się nie zawsze racjonalnymi argumentami55.
Wszelako w samym środowisku spółdzielczym idea reform, wprawdzie powodowana impulsami zewnętrznymi (rządowy projekt ustawy), zyskiwała zrozumienie, o czym
zdawały się przekonywać obrady Kongresu Polskiej Spółdzielczości (15–16 grudnia 1989).
Jego uczestnicy nie mogli też zlekceważyć nabierających impetu ruchów oddolnych, na
które powoływał się premier, zwracając się do obradujących. Na spółdzielczości – stwierdzał Mazowiecki – „ciąży ciągle złe dziedzictwo lat czterdziestych”. Potwierdził dążenie
rządu do jej „odrodzenia”, przekonując, że roli tej mogą się podjąć „tylko spółdzielczy działacze, a nade wszystko członkowie spółdzielni”. Zachęcał do „oddolnej, spontanicznej”
inicjatywy, deklarując, że rząd dąży do usunięcia śladów „złej obecności państwa z dziedziny, która powinna w całości należeć do swobodnej aktywności społeczeństwa obywatelskiego”56.
Dalsze prace legislacyjne, uwzględniające (nieformalnie) dodatkowo dwa nowe projekty (Naczelnej Rady Spółdzielczej, biorący za punkt wyjścia wnioski Kongresu Spółdzielczości Polskiej oraz Towarzystwa na Rzecz Odnowy Ruchu Spółdzielczego57)
przyniosły uchwalenie 20 stycznia 1990 r. ustawy58, która urzeczywistniała główny zamysł rządu, tj. demonopolizacji. Jednakże w swoim ogólnym przesłaniu gubiła cechy
społeczne, uznając własność spółdzielczą za jedną z form „własności prywatnej”. Ulegały likwidacji centralne związki spółdzielcze, nakazano przeprowadzenie nowych wyborów w spółdzielniach szczebla podstawowego, przewidziano powoływanie Rady
Spółdzielczej59.
Przebieg prac nad ustawą o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości pokazywał, że inicjatywy deklarowane przez rząd jako przedsięwzięcia reformatorskie i mające
służyć społeczeństwu mogą natrafić na znaczny opór. Tym bardziej, jeśli ich cele nie były
w pełni przekonywające, zaś przywoływanie interesu społecznego wątpliwe, a skłonność do konsultowania ograniczona. Okazywało się też, iż stosunek do przekształceń
czynionych w duchu neoliberalnym niekoniecznie wynika z podziałów politycznych, jakkolwiek wytłumienie wobec nich oporu – wskutek uzyskanych wpływów – nie natrafia-
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traktowaæ” („Gazeta Wyborcza” z 27 listopada 1989). Autopoprawka przewidywa³a m.in.
czêœciowo lub ca³kowicie nieodp³atne przekazanie maj¹tku likwidowanego zwi¹zku
wyszczególnionym typom spó³dzielni, ale jednoczeœnie mo¿liwoœæ podzia³u spó³dzielni
na wniosek 10 cz³onków.
Sejm zakoñczy³ obrady. Kuracja wstrz¹sowa czy rozbicie spó³dzielczoœci?, „Trybuna Ludu” z 9–10 grudnia 1989.
List od premiera, „Rzeczpospolita” z 16–17 grudnia 1989.
Trzy sposoby na spó³dzielczoœæ, „Trybuna Ludu” z 21 grudnia 1989.
Ustawa o zmianach w organizacji i dzia³alnoœci spó³dzielczej. (Dz.U. nr 6 z 7 lutego 1990 r.,
poz. 36). W tym samym dniu uchwalono ustawê o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze
(poz. 37).
O skutkach nowych uregulowañ C. Szczepañczyk, Kooperacja w okresie przemian ustrojowych,
(w:) Cz³owiek i œrodowisko w sytuacji przemian ustrojowych, red. K. B. Janowski, Kielce 1993.
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ło na większe trudności. Determinacja w obronie status quo czy forsowaniu nowych
rozwiązań ulegała złagodzeniu w przypadku rozstrzygnięć sięgających wyższego stopnia
uogólnienia. Wszelako w przypadku np. kwestii ustrojowych, wykazujących wysoki stopień uwikłania ideowo politycznego, narastały kontrowersje i spory. Niemniej główny
ewentualnie oponent – wskutek roli, jaką przyjęła PZPR, „półopozycja” – nie podważał
głównych kierunków zamierzeń rządowych. Jej posłowie przejawiali skłonność do współpracy i współdziałania w urzeczywistnianiu idei przeobrażenia ustroju gospodarczego.
Z końcem listopada 1989 r. rząd finalizował przygotowanie zmian w ustawach dotyczących funkcjonowania gospodarki, konsultując je z posłami, którzy jednak nie kryli
wątpliwości, obawiając się reakcji społeczeństwa na dalsze pogorszenie warunków życia60. Istotnie proponowane na 1990 r. rozwiązania61, określane jako działania „racjonalizujące” gospodarkę polską, niosły w konsekwencji zmiany ustroju gospodarczego,
powodując odrzucenie porządku socjalistycznego, konserwującego system „gospodarki
niedoboru”, przywracając – zdaniem przeciwników drastycznych środków – nie nazwany po imieniu „kapitalizm”62.
Skala rozstrzygnięć legislacyjnych oczekujących decyzji legalizujących wkroczenie gospodarki polskiej w 1990 r. z nowymi regulacjami systemowymi, wywoływała wątpliwości, czy Sejm zdoła temu podołać w przewidzianym terminie. Naprzeciw nie skrywanym
przez rząd i parlamentarzystów obawom wychodziła inicjatywa Lecha Wałęsy z 12 grudnia
1989 r., który wskazując na dramatyczne pogorszenie warunków towarzyszących przedsięwzięciom reformatorskim, zaproponował zastosowanie środków nadzwyczajnych. „Sytuacja w kraju pogarsza się. Czas ucieka. Kredyt społecznego zaufania jest na wyczerpaniu.
Wprowadzane przez władze zmiany są pozytywne, lecz oceniane jako zbyt powolne.
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W trakcie posiedzenia OKP 8 grudnia 21 pos³ów i senatorów (m.in. Karol Modzelewski,
Ryszard Bugaj, Jan Józef Lipski, Zbigniew Romaszewski) utworzy³o Grupê Obrony Interesów Pracowniczych. Stwierdzaj¹c, ¿e polityka pañstwa nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do równowa¿enia bud¿etu i hamowania p³ac, domagali siê m.in. interwencjonizmu
pañstwa, preferencyjnych kredytów na mieszkania i wynegocjowania ze spo³eczeñstwem
polityki antykryzysowej (OKP, rz¹d i gospodarka, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 grudnia 1989;
Program gospodarczy rz¹du w OKP. Rozczarowanie, „Trybuna Ludu” z 9–10 grudnia 1989).
Za³o¿enia polityki spo³eczno-gospodarczej na rok 1990, „Rzeczpospolita” z 15 grudnia 1989. Np.
decyzja (22 grudnia), która mia³a zarówno wymiar ekonomiczny – rz¹d ten fakt uwydatnia³ – jak i polityczny (dostawy z ZSRR, protesty ekologów), mieszcz¹c siê wszak¿e w logice oszczêdnoœci dotyczy³a wstrzymania budowy elektrowni j¹drowej w ¯arnowcu; jej
los mia³ byæ rozstrzygniêty po dyskusji spo³ecznej. Nocne marki gospodarki, „Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia 1989; Posiedzenie OKP. Bank Œwiatowy za budow¹ ¯arnowca, „Trybuna
Ludu” z 7 grudnia 1989.
Trafnie kierunek zmian wydoby³a „Trybuna Ludu”, nb. ukazuj¹ca ostrzej, ni¿ czynili to
pos³owie PZPR, doraŸne zagro¿enia socjalne. Rozwa¿a³a ona ca³y problem w perspektywie porzucenia socjalizmu na rzecz kapitalizmu, wskazuj¹c na piêcio-, siedmiokrotny wzrost
cen, tanienie towarów i surowców polskich na rynkach œwiatowych, dro¿enie zaœ w Polsce
zagranicznych, spadek dochodów realnych rzêdu 20–30 proc., bezrobocie, ograniczenie
popytu uderzaj¹ce w rolnictwo i rzemios³o. Pierwsza konfrontacja rz¹du z parlamentem. Bój
o ustrój, „Trybuna Ludu” z 16–17 grudnia 1989.

Dyskusje prowadzone w Sejmie są wnikliwe, przedłużają jednak proces legislacyjny i odsuwają możliwość funkcjonowania gospodarki w sposób zależny jedynie od praw ekonomii” – konstatował przywódca „Solidarności, stwierdzając: „Dlatego należy działać
prędko i zdecydowanie”. Proponował wyposażenie rządu „w szczególne uprawnienia
w zakresie prawnej regulacji”. Oświadczył: „aby uprawnienia przekazane rządowi były
skuteczne, akty prawne przezeń wydawane muszą wchodzić w życie z chwilą ich ogłoszenia”. Wyróżnione przezeń kwestie to: restrukturalizacja gospodarki, zmiany własnościowe, demonopolizacja sektora państwowego i spółdzielczego, system podatkowy,
funkcjonowanie banków, zmiany struktury państwa, w tym samorządów terytorialnych.
Nadzwyczajne uprawnienia miały obowiązywać „przez czas ściśle określony i dotyczyć
jednoznacznie sprecyzowanego zakresu spraw”, co pozwoliłoby – zdaniem pomysłodawcy – Sejmowi i Senatowi, zachowującym prawo „do korekty” przyjętych przez rząd
rozwiązań, na „spokojną” nad „innymi ważnymi aktami” pracę. Wałęsa, świadom „kontrowersyjności tej propozycji”, dodawał, że „zmusza” go do jej wysunięcia – poza sytuacją kraju – „coraz większa niecierpliwość społeczeństwa”63.
Inicjatywa Wałęsy zbiegała się z intencjami rządu, by sprawnie dokonać zwrotu systemowego. Jednakowoż była dlań nie do zaakceptowania, choćby ze względu na sposób
jego powołania, a także dążenie, by jego działania miały szersze społeczne przyzwolenie.
Reakcja rządu, zdecydowanie i manifestacyjnie negatywna była demonstracją jego niezależności, podważała rachuby Wałęsy, mniemającego, że – występując z inicjatywą bliską
jego dążeniom – pozostanie on uległy wobec swego „ojca chrzestnego”.
Rzeczniczka prasowa rządu, Małgorzata Niezabitowska nie kryła zaskoczenia, oświadczając, że nie zamierza on występować o nadzwyczajne uprawnienia, zaś jego „planowane” działania „muszą mieć powszechne wsparcie społeczne”. Tym samym wskazywała,
że rządowi nie jest potrzebny pośrednik w porozumiewaniu się ze społeczeństwem. Sposób odniesienia się rzeczniczki do oferty sygnalizował napięcia między rządem a związkiem. Opinia o kwalifikacjach przywódcy „Solidarności” zawierała sugestię, że jest osobą,
której powaga może nasuwać wątpliwości: „w każdym razie jest to inicjatywa pana Lecha Wałęsy, który słynie z podobnych niespodzianek i na tym też polega jego urok”64.
Jeśli idzie o parlamentarzystów, inicjatywa Wałęsy wywołała reakcje niejednolite. Jednak
na wstępie brak było opinii zdecydowanie negatywnych. Ostatecznie kluby parlamentarne opowiedziały się przeciwko jego propozycji. PZPR zadeklarował współpracę z rządem, wykluczając jakąkolwiek inicjatywę w sprawie nadzwyczajnych uprawnień.
Członkowie Klubu SD potraktowali propozycję przewodniczącego „S” jako „wezwanie
do mobilizacji w pracach ustawodawczych”, jednakże nie wyrazili dla niej akceptacji65.
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Wa³êsa proponuje szczególne uprawnienia dla rz¹du, „Trybuna Ludu” z 13 grudnia 1989.
Poparcie wa¿niejsze...od pe³nomocnictw. Konferencja w Biurze Prasowym Rz¹du.
„Rzeczpospolita” z 14 grudnia 1989. 15 grudnia w trakcie spotkania z delegacj¹ rz¹dow¹
Wa³êsa „popar³ przedstawiony mu pakiet propozycji dotycz¹cych rozwi¹zañ spo³ecznogospodarczych na 1990 r.”. „Gazeta Wyborcza” z 16–17 grudnia 1989.
W OKP pogl¹dy na temat propozycji nie by³y jednolite. „Mo¿e lepiej, by rz¹d mia³ swobodê i ponosi³ stosown¹ do tej swobody odpowiedzialnoœæ” – oœwiadczy³ Ryszard Bugaj,
dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ uchwalenia nadzwyczajnych uprawnieñ; Jerzy Dietel wskazy-

423

Natomiast OKP uznał w specjalnym oświadczeniu – przyjętym z „pewnymi oporami”
(część uznała je za „niepolityczne i pomniejszające autorytet Wałęsy”) – że przyjęty tryb
pracy ustawodawczej nie wymaga konieczności udzielenia rządowi „specjalnych” uprawnień. Andrzej Stelmachowski (marszałek Senatu) zrozumiał apel jako votum nieufności
dla parlamentu, natomiast Bronisław Geremek proponował przyjąć „nadzwyczajny tok
pracy i mieć nadzieję”, że w przyszłości będzie można uniknąć „presji na parlament”66.
Rozważając sprzeciw parlamentarzystów, wypadnie stwierdzić, że jego źródła nie były
ani klarowne ani oczywiste, zwłaszcza jeśli idzie o członków OKP. Wszak wywodzili oni
swoje mandaty z rekomendacji przewodniczącego „Solidarności”, który nie kryjąc tego,
dążył do zachowania w swych rękach instrumentów rozdziału władzy i „godności”67.
Kwestią otwartą pozostawał moment wybicia się na „samodzielność” deputowanych, do
czego zapewne przyczynił się fakt, że oferta Wałęsy zawierała krytykę ich działalności,
funkcjonowania parlamentu, przyjętych procedur oraz efektywności podejmowanych
przedsięwzięć. Opór parlamentarzystów, będący pierwszym tak poważnym starciem z niekwestionowanym dotąd przywódcą68, miał swoje źródła w czynnikach natury politycz-
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wa³ na ma³e szanse uporania siê z legislacj¹ do koñca roku w normalnym trybie. Z kolei
Józef Góralczyk uzna³, ¿e „inicjatywa Wa³êsy jest wyrazem naiwnoœci i braku rozs¹dku”,
poniewa¿ daje swobodê „staremu aparatowi”; podobny pogl¹d wyrazi³ W³odzimierz Bojarski, zaœ Bronis³aw Geremek sugerowa³, ¿e s¹ one na rêkê PZPR, która bêdzie nastêpnie
„rozliczaæ” rz¹d, nie ponosz¹c „¿adnej odpowiedzialnoœci”. Natomiast marsza³ek Sejmu
Miko³aj Kozakiewicz (ZSL) sugerowa³ wprowadzenie poprawki do konstytucji dopuszczaj¹cej mo¿liwoœæ rz¹dowych dekretów. PZPR nie sprzeciwia³a siê inicjatywie jednak¿e
pod pewnymi warunkami: z wy³¹czeniem podatków i zmian w³asnoœciowych, a tak¿e
zastrze¿eniem, ¿e Sejm „nie powinien zlecaæ rz¹dowi wydawania ustaw bez zastrze¿enia
sobie jakiejœ formy kontroli”. Reakcje na propozycje Lecha Wa³êsy. Z moc¹ prawa czy uprawnieñ?,
„Gazeta Wyborcza” z 14 grudnia 1989.
Kluby wobec propozycji Wa³êsy. Parlament w nadzwyczajnym trybie. Rz¹d bez nadzwyczajnych uprawnieñ, „Gazeta Wyborcza” z 18 grudnia 1989.
Por. M. Weber, Soziologie – Universalgeschichtliche Analysen – Politik, Stuttgart 1973, s. 309.
Lech Wa³êsa, nie pe³ni¹c funkcji pañstwowej, oddzia³ywa³ – si³¹ swego autorytetu (wykorzystuj¹c te¿ potencja³ „Solidarnoœci) – w przemo¿ny sposób na funkcjonowanie pañstwa.
Wœród polityków by³ej opozycji narasta³ dystans wobec roszczeñ oraz stylu dzia³ania przewodnicz¹cego zwi¹zku. Jego sposób bycia – nadmierna pewnoœæ siebie, tryumfalizm,
autorytaryzm – zdawa³ siê znamionowaæ poczucie niespe³nionych nadziei i aspiracji politycznych (L. Wa³êsa, Ja jestem œwietnym amatorem, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 13–15
paŸdziernika 1989; Nie chcê byæ malowany, „Gazeta Wyborcza” z 23 paŸdziernika 1989; Lech gotów
do skoku, „Gazeta Wyborcza” z 29 grudnia 1989). Zdarzeniem, które wywo³a³o oburzenie,
wi¹za³o siê z powo³aniem na funkcjê redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarnoœæ” – po
objêciu funkcji premiera przez T. Mazowieckiego – Jaros³awa Kaczyñskiego, co nie zosta³o poprzedzone ¿adnymi konsultacjami (Co siê sta³o w „Tygodniku Solidarnoœæ”, „Gazeta
Wyborcza” z 25 wrzeœnia 1989; Jaros³aw Kaczyñski, Z w³asnej woli, Wywiad dla „Gazety
Wyborczej” z 9 paŸdziernika 1989).

nej jak i psychologicznej, sygnalizował niezgodę na sterowanie instytucją demokratyczną
przez osobę (czy instytucję) pozbawioną stosownej legitymacji69.
Inicjatywa Wałęsy odniosła skutki, jakkolwiek nie w pełni pokrywała się z zamierzonymi. Nastąpiła konsolidacja władzy wykonawczej i ustawodawczej, po wtóre – ta ostatnia
uznała potrzebę usprawnienia swej działalności i przyśpieszenia prac legislacyjnych70 (np.
posiedzenie w niedzielę 17 grudnia), jakkolwiek mogło to w efekcie powodować niedopracowanie podejmowanych decyzji71. Wprawdzie nie w pełni zanikły wątpliwości, część pytań pozostawała bez odpowiedzi (np. co do losów bezrobotnych, upadku przedsiębiorstw)72,
to jednak w dniach 27 – 29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawy, mające obowiązywać od
1 stycznia 1990 r. Tworzyły one podstawy nowego ładu gospodarczego73.
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Ten typ argumentów dominowa³ w stanowisku Stowarzyszenia Dzia³aczy Samorz¹du
Pracowniczego, który obawia³ siê, ¿e „po raz kolejny w historii wraca zasada, ¿e demokracjê mo¿na wprowadziæ jedynie przy pomocy antydemokratycznych metod”, stwierdzaj¹c, ¿e wyposa¿enie rz¹du w nadzwyczajne pe³nomocnictwa odbêdzie siê „kosztem
ubezw³asnowolnienia pos³ów, obarczonych odpowiedzialnoœci¹ za losy pañstwa przez
wyborców. By³oby to odgórne – a w praktyce jednoosobowe – decydowanie o skali
i formie wyrzeczeñ, jakie ma ponieœæ spo³eczeñstwo polskie”. Samorz¹dowcy w sprawie
apelu Wa³êsy i prywatyzacji, „Rzeczpospolita” z 15 grudnia 1989.
Rz¹d narzuca tempo, „Gazeta Wyborcza” z 7 grudnia 1989.
Leszek Balcerowicz w trakcie posiedzenia Sejmu 17 grudnia 1989 r. zwraca³ siê do pos³ów
z proœb¹, by uwzglêdniaj¹c nadzwyczajne okolicznoœci, rozpatrzyli przed koñcem roku
pakiet 13 ustaw i 7 uchwa³. Balcerowicz – alternatywa, któr¹ proponujemy: ¿ycie udane, a nie udawane, „Gazeta Wyborcza” z 18 grudnia 1989.
Poœrednio owe nastawienie potwierdza³ (wprawdzie nieskuteczny) wniosek o postawienie Leszka Balcerowicza przed Trybuna³em Stanu, zg³oszony na posiedzeniu Sejmowej
Komisji Rolnictwa 16 i 18 grudnia 1989 za nieprzestrzeganie ustawy o indeksacji, przede
wszystkim zaœ za odmowê podwy¿szenia minimalnych cen skupu produktów rolnych.
Balcerowicz przed Trybuna³ Stanu – ¿¹da pose³ z PZPR, „Gazeta Wyborcza” z 18 grudnia 1989; Spór
o g³owê Balcerowicza, „Gazeta Wyborcza” z 19 grudnia 1989.
Reforma. Sejm mówi TAK, „Gazeta Wyborcza” z 29 grudnia 1989. Za ustawy otwieraj¹ce
prze³om w zmianie ustroju spo³eczno-gospodarczego wypadnie uznaæ: z 27 grudnia o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiêbiorstw pañstwowych (Dz. U. nr 74
z 30 grudnia 1989, poz. 437); z 27 grudnia 1989 o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeñ
w 1990 r. (znana wczeœniej jako „popiwkowa”, poz. 438); z 28 grudnia 1989 o zmianie ustawy
Prawo Bankowe i Narodowym Banku Polskim (poz. 439); z 28 grudnia 1989 o uporz¹dkowaniu stosunków kredytowych (poz. 440); z 28 grudnia 1989 o zmianie ustawy – Prawo
dewizowe (poz. 441); z 28 grudnia 1989 o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoœci przez zagraniczne
osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej z udzia³em podmiotów
zagranicznych (poz. 442); z 28 grudnia 1989 o zmianie niektórych ustaw reguluj¹cych zasady
opodatkowania (poz. 443); z 28 grudnia 1989 – Prawo celne (Dz. U. nr 75 z 31 grudnia 1989,
poz. 445); z 29 grudnia 1989 o zatrudnieniu (definiuj¹ca m.in. kategoriê „bezrobotnego”,
poz. 446); z 28 grudnia 1989 o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(m.in. sprawy zwolnieñ grupowych w przypadku „og³oszenia upad³oœci lub likwidacji”),
Dz. U. nr 4 z 27 stycznia 1990, poz. 19; patrz tak¿e ustawa o identycznym brzmieniu z 26 stycznia
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3. Polityka zagraniczna – ku nowym wektorom
Od początku powstania rządowi Tadeusza Mazowieckiego przyszło działać w zgoła
nowych warunkach międzynarodowych niż jego poprzednicy. Przede wszystkim uległo
zmianie nastawienie Związku Radzieckiego, pogodzonego z niemożliwością podtrzymania doktryny Breżniewa, każącej traktować suwerenność państw socjalistycznych jako
wartości podrzędnej w stosunku do interesów imperialnych74. Nie wszystkie jednak państwa socjalistyczne skłonne były pogodzić się z nową sytuacją. 19 sierpnia przedstawiciel
Rumuńskiej Partii Komunistycznej (sekretarz KC RPK), przywołując stanowisko Nicolae
Ceausescu wyraził sprzeciw (oświadczenie ustne, skierowane do ambasadora PRL w Bukareszcie) wobec desygnowania na premiera przedstawiciela „Solidarności”, dopatrując
się w tym rezygnacji PZPR „z kierowniczej roli w państwie” oraz zanegowania „naukowej, rewolucyjnej koncepcji budowy socjalizmu”. Miało to służyć „najbardziej reakcyjnym kołom imperialistycznym”.
W uzasadnieniu sięgano po argumentację, której użyto, by „uprawomocnić” interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (w sierpniu 1968 r.). Oświadczano,
że to co dzieje się w Polsce nie jest jedynie jej sprawą, lecz „dotyczy wszystkich krajów
socjalistycznych”. Zrezygnowanie w Polsce, będącej „członkiem Układu Warszawskiego
i depozytariuszem jego dokumentów”, przez partię „ze swej kierowniczej roli stanowi
cios dla UW – jest sprzeczne z zadaniami UW, stwarza dla niego poważne zagrożenia
i stanowi silne oparcie dla NATO”. Owe czynniki „kierownictwo partii i rządu Rumunii”
uznało za powód zwrócenia się do partii komunistycznych i robotniczych o zajęcie stanowiska, by domagały się, „aby nie powierzano misji tworzenia rządu „Solidarności”, ponieważ nowy rząd winien być utworzony w oparciu o PZPR, OPZZ „i inne postępowe
demokratyczne siły wspólnie z wojskiem – powołać rząd ocalenia narodowego – ocalenia
socjalizmu w Polsce”. Stwierdzano, że wybory „nie mogą powodować zaprzepaszczenia
interesów narodu i klasy robotniczej”.
Zwracając się do PZPR, RPK wyrażała nadzieję, „ze zostanie zrobione wszystko, co
jest potrzebne, aby działać przeciwko kursowi likwidacji socjalizmu”, domagając się „od
klasy robotniczej i sił postępowych obrony socjalizmu w Polsce i działań przeciw impe-
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1990, Dz. U. nr 10 z 22 lutego 1990, poz. 59. W logice tych uregulowañ mieœci³a siê ustawa
bud¿etowa na 1990 z 23 lutego (Dz. U. nr 13 z 9 marca 1990, poz. 82) oraz uchwa³a Sejmu
RP z 23 lutego w sprawie zmian w narodowym planie spo³eczno-gospodarczym na lata
1986–1990 (poz. 83).
T¹ now¹ tendencjê odzwierciedla³y s³owa Michai³a Gorbaczowa, wyra¿aj¹cego w wyst¹pieniu telewizyjnym (Moskwa, 1 lipca 1989 r.) pogl¹d, ¿e zmiany w ZSRR bêd¹ mo¿liwe
jedynie wtedy, „jeœli ka¿da narodowoœæ, ka¿dy naród bêd¹ czuæ siê pewnie we w³asnym domu,
na w³asnej ziemi”. A. Michnik, Po¿egnanie doktryny Bre¿niewa, „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca
1989. Owo pogodzenie z now¹ sytuacj¹ przebija³o tak¿e w wypowiedzi Vadima Zag³adina,
doradcy Gorbaczowa, który na konferencji prasowej w Pary¿u (3 lipca 1989) stwierdzi³:
„Bêdziemy utrzymywali stosunki z ka¿dym wybranym w Polsce rz¹dem. Jesteœmy zadowoleni z przebiegu procesu demokratycznego w tym kraju i sytuacji w Polsce nie nazwa³bym krytyczn¹”. Vadim Zag³adin, Ka¿dy rz¹d bêdzie dla nas partnerem, Tam¿e.

rializmowi”. Oświadczenie zawierało niedwuznaczną groźbę. Miało być przekazane kierownictwom partii krajów socjalistycznych, „by wyrazić poważne zaniepokojenie oraz
aby wspólnie zadziałać w sprawie obrony socjalizmu i narodu polskiego”.
Stanowisko wyrażone przez RPK nie znalazło zrozumienia u przywódcy Związku
Radzieckiego, Michaiła Gorbaczowa, a przede wszystkim – niezależnie od jego reakcji –
wywołało negatywną reakcję ze strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W odpowiedzi 21 sierpnia, Biuro Polityczne KC PZPR odrzuciło „zasadność zarówno ocen, jak
i wniosków” sformułowanych przez RPK, stwierdzając, że PZPR „kieruje się nadrzędnymi interesami narodu i państwa, biorąc za podstawę istniejące realia (...) linia ta w konkretnych polskich uwarunkowaniach jest jedynie słuszna i nie ma dla niej alternatywy”.
PZPR odrzuciła roszczenia kierownictwa rumuńskiego: „skład rządu polskiego i sposób
jego tworzenia jest wyłącznie wewnętrzną sprawą naszego narodu. Wszelkie próby podważania tej zasady z zewnątrz byłyby sprzeczne z fundamentalną normą prawa międzynarodowego – nie mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw”.
Kierownictwo partii polskiej odrzuciło także zarzut o podważaniu roli i spoistości Układu
Warszawskiego. Przypomniało o swoim wkładzie w umacnianiu „sojuszniczych więzi”
między partnerami-stronami UW, po wtóre o jednolitym podejściu do sprawy Układu
Warszawskiego sił politycznych „spoza PZPR”, które stoją na gruncie „dotrzymania wierności zobowiązaniom sojuszniczym, kierując się oczywiście nie przesłankami ideowymi,
lecz zwykłym realizmem”. Przywoływano wspólne ustalenia akceptowane przez kraje
socjalistyczne, że nie istnieje „uniwersalny” model socjalizmu, nikt też nie posiada „monopolu na prawdę”. Stwierdzano: „przemiany w Polsce i w innych krajach socjalistycznych
w niczym nie naruszają interesów Rumunii, a odwrotnie: służą umocnieniu pozycji socjalizmu w świecie, przywróceniu żywotności idei socjalizmu i jej siły przyciągania i tym
samym nie dają RPK podstaw do wychodzenia również wobec innych partii komunistycznych i robotniczych z tego rodzaju ocenami i wnioskami, dotyczącymi sytuacji w Polsce, jakie zaprezentowano w przedstawionym oświadczeniu”. Na koniec przyznawano:
„PZPR, będąc rzeczywiście w trudnej sytuacji, oczekuje na zrozumienie i wsparcie, jednakże nie tego rodzaju, z jakim występuje RPK”75.
Korespondencja między PZPR i RPK – ujawniona w niemal półtora miesiąca po zdarzeniu („bez wiedzy i zgody” KC PZPR) – ukazywała zasadnicze różnice w podejściu
obu partii do kwestii, których rozstrzygnięcie znaczyło do niedawna jedynie wariant czechosłowackiego rozwiązania – nie wyłączając wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
Stanowisko PZPR w sprawie suwerenności, nadrzędności interesu narodu i państwa,
prawomocności wybranych w demokratycznych wyborach władz pokrywało się najogólniej ze stanowiskiem, zaprezentowanym w expose przez nowego premiera. Ta zgodność okazywała się też przesłanką szerszej legitymacji jaką dysponował nowy rząd.
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Dokumenty Polska-Rumunia. OdpowiedŸ Biura Politycznego KC PZPR na stanowisko
PKW KC RPK i prezydenta SRR Nicolae Ceausescu, w sprawie oceny aktualnej sytuacji
w Polsce, w tym powo³ania rz¹du PRL. „Gazeta Wyborcza” z 29 wrzeœnia – 1 paŸdziernika
1989.
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Dodatkowym czynnikiem zapewniającym skuteczność suwerennej polityki Polski stało
się także życzliwe przyzwolenie Związku Radzieckiego na jej urzeczywistnianie76.
W polityce zagranicznej Polski symbolicznego wymiaru nabierał fakt, że pierwszą wizytę zagraniczną (czterodniową) nowy premier złożył 18 października we Włoszech. Nie
spotkania z dostojnikami włoskimi (premierem i prezydentem) okazywały się najważniejsze. Wizycie nadało osobliwy sens przyjęcie polskiego premiera przez papieża Jana
Pawła II. U jej źródeł leżały odmienne niż w przeszłości względy ideowo-doktrynalne.
Polak-katolik, premier manifestował wierność „chrześcijańskim wartościom” symbolizowanym przez głowę kościoła katolickiego77, otwierając tym samym praktykę utrzymywania żywych więzi przez polskich przywódców z Watykanem.
Kwestią otwartą pozostawała sprawa ułożenia pełnoprawnych stosunków ze wschodnim sąsiadem tak, by „wyzwalanie się” z ograniczeń narzuconych podziałem Europy
i świata, sprzęgnięte z odwracaniem wektorów politycznych, nie komplikowało sytuacji
Polski. Wśród inicjatyw odzwierciedlających nowe podejście mieściło się oświadczenie
Sejmu 23 sierpnia 1989 r., potępiającego, w 30. rocznicę, zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow, widzącego w nim „przykład imperialnego myślenia i tajnej dyplomacji, przykład pogardy dla praw narodów słabszych” oraz domagającego się uznania go za „nieważny z punktu widzenia prawa od samego początku”78. 12 października prokurator generalny
PRL wystąpił do prokuratora generalnego ZSRR z wnioskiem o wszczęcie i przeprowadzenie śledztwa w sprawie zamordowania w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie (i innych miejscowościach) oficerów polskich internowanych w 1939 r., oraz o rehabilitację
tych, „którzy zostali bezprawnie aresztowani, oskarżeni i skazani”, tj. 16 przywódców
Polski Podziemnej (m.in. Leopold Okulicki i Kazimierz Pużak), skazanych w procesie
toczącym się w Moskwie 18–21 czerwca 1945 roku79.
Nie można tu pominąć manifestacji o wydźwięku antyradzieckim zorganizowanych
przez KPN czy „Solidarność Walczącą” 17 września w Katowicach, Opolu, Nowej Hucie,
Krakowie i Gdańsku80, a także działań podejmowanych celem usunięcia wojsk radzieckich z terytorium Polski81. Antyradzieckie akcje nie były oficjalnie akceptowane, a efek76
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Wedle UPI w rezultacie rozmowy Rakowskiego z Gorbaczowem, ten ostatni zaapelowa³ do Ceausescu, by zmieni³ stanowisko wobec sytuacji w Polsce. O co prosi³ Rakowski,
„Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989.
„Ten wybór nie wed³ug ideologii – przekonywa³ nie bez euforii uczestnik rzymskiej
podró¿y, przywo³uj¹c s³owa Mazowieckiego („podró¿ do Rzymu jest wyborem wed³ug
wartoœci”) – lecz wed³ug wartoœci, w którym zrêczny pragmatyzm zast¹piony zosta³ przez
odwo³anie siê do chrzeœcijañskich wartoœci i wspólnego dziedzictwa jest istotn¹ zmian¹
polityki polskiej”. M. Ziêba (OP), Raduj siê Polsko! Trzy uwagi po rzymskiej wizycie, „Gazeta
Wyborcza” z 24 paŸdziernika 1989.
Sejm potêpia pakt Ribbentrop-Mo³otow, „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia 1989.
Do generalnego prokuratora ZSRR, „Gazeta Wyborcza” z 13–15 paŸdziernika 1989.
W rocznicê 17 wrzeœnia, „Gazeta Wyborcza” z 18 wrzeœnia 1989.
J. W. Kowalczyk, „Czo³gi do Wo³gi”, „Gazeta Wyborcza” z 2 listopada 1989. 11 grudnia 1989 r.
przewodnicz¹cy legnickiej „S” w rozmowie z wojewod¹ za¿¹da³ spotkania z pe³nomocnikiem rz¹du ds. pobytu wojsk radzieckich w Polsce, domagaj¹c siê, by opuœci³y Polskê. Biuro
Prasowe rz¹du informuje, „¯ycie Warszawy” z 12–13 grudnia 1989.

tywność trudna do oszacowania. Jednakże miały sygnalizować, że część społeczeństwa
polskiego wykazuje antyradzieckie nastroje i opowiada się za przyśpieszeniem wychodzenia z Układu Warszawskiego. Tymczasem „rozumną opcją dla Polski zdaje się przeto
pozostanie w ramach Układu, ale przekształcanego z wolna w sojusz równych partnerów”, ponieważ – jak przekonywał Jerzy Jedlicki – „nikt nie poprze Polski separującej się
od Związku Radzieckiego i skłóconej z nim. Zachód chętnie pomoże takiej Polsce, która
będzie czynnikiem transformacji całego bloku”82. Rząd Tadeusza Mazowieckiego najogólniej realizował tą linię postępowania, zachowując powściągliwość, jakkolwiek strategiczne cele, wyrastające na gruncie sympatii do Zachodu zdawały się być czytelne.
Państwa europejskie okazywały zainteresowanie przebiegiem zdarzeń w Polsce. Niosły one erozję pojałtańskiego porządku. Z początkiem lipca Polska – wraz z Jugosławią,
ZSRR oraz Węgrami – zyskała status „specjalnego gościa” w Radzie Europy, uczestnicząc w jej obradach od 21 września 1989 r.83. Polska, otwierając przemiany w Europie
Środkowej i Wschodniej, przynoszące destrukcję realnego socjalizmu, zyskiwała aplauz
wiodącej potęgi świata zachodniego. Georg Bush zapowiedział (10 lipca 1989) członkom
polskiego Zgromadzenia Narodowego podjęcie tyleż spektakularnych co wymiernych
materialnie akcji wspierających reformy w Polsce84.
W tym kontekście szczególnej wymowy nabierała wizyta Lecha Wałęsy w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 15 listopada 1989 r. wystąpił on na posiedzeniu obu
izb Kongresu, wzbudzając aplauz amerykańskich deputowanych, witających w nim przywódcę „Solidarności”, ruchu, który zdołał osiągnąć zwycięstwo w państwie stanowiącym – z perspektywy polityki USA – ważne ogniwo „imperium zła”. Wystąpienie Wałęsy
charakteryzowało się godnością i poczuciem misji, jaka przypadła w udziale Polsce. „Oto
więc stoję przed Wami, by w imieniu mojego narodu mówić do Ameryki. Do obywateli
państwa i kontynentu, u którego wrót czuwa słynna Statua Wolności” – stwierdzał Wa82
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„ Jest natomiast w¹tpliwe, czy wojska radzieckie mo¿na wyp³oszyæ ha³asowaniem na
ulicach. Je¿eli skandowanie „Sowieci do domu” mo¿e wywrzeæ jakikolwiek skutek, to
obawiam siê, ¿e odwrotny do zamierzonego” – komentowa³ dalej J. Jedlicki, O niepodleg³oœæ bezpieczn¹, „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 1989.
Polacy w Radzie Europy, „Gazeta Wyborcza” z 10 lipca 1989; Polska goœciem Europy, „Gazeta
Wyborcza” z 22–24 wrzeœnia 1989.
Bush zapowiedzia³: 1) zaproponowanie pañstwom najbardziej uprzemys³owionym, by
„zintensyfikowa³y koordynacjê i wspóln¹ akcjê dla poparcia demokratycznych reform
w Polsce”, co mia³o byæ „dodatkiem” do dzia³añ Banku Œwiatowego, Klubu Paryskiego
i MFW; 2) zwrócenie siê do Kongresu USA o przyznanie 100 ml dol. „dla wsparcia sektora prywatnego w Polsce”; 3) poparcie celem udzielenia po¿yczki 325 ml. dol. z Banku Œwiatowego, „aby pomóc polskiemu rolnictwu i przemys³owi”; 4) zwrócenie siê „do moich
sprzymierzeñców na Zachodzie” o roz³o¿enie polskiego zad³u¿enia (zawieszenie p³atnoœci d³ugu w wysokoœci 5 miliardów dol. – uwaga KBJ); 5) zwrócenie siê do Kongresu
o wyasygnowanie 15 ml dol. „na wspólne z Polsk¹ wysi³ki, aby walczyæ z zanieczyszczeniami
powietrza i wody w Krakowie”; 6) za³o¿enie Oœrodka Kultury i Informacji USA w Polsce
oraz zwrócenie siê do Polski o otwarcie podobnego w USA. Bush: Pomo¿emy, „Gazeta Wyborcza” z 11 lipca z 11 lipca 1989. Nadzieje, jakie wi¹zano z nastawieniem Busha wyrazi³a
D. Zagrodzka, Przez Amerykê do Europy, „Gazeta Wyborcza” z 11 lipca 1989.
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łęsa, przypominając, o roli Polski, która „wnosi dziś ważny wkład do lepszej przyszłości
Europy, do europejskiego pojednania (...) do przezwyciężenia podziałów i umocnienia
praw człowieka na naszym kontynencie”. Przywódca „Solidarności”, eksponując rolę
Polski w sięganiu „po wolność, która się jej sprawiedliwie należy”, wydobył jej oczekiwania: „teraz będzie rósł współudział Zachodu w tych przemianach. Usłyszeliśmy już
wiele pięknych słów zachęty. To dobrze, ale jako robotnik i człowiek konkretnej pracy
powiem, że podaż słów jest na świecie wielka, ale popyt na nie maleje”85.
Ważnym kierunkiem polityki zagranicznej pozostawały Niemcy. Szansą na dalsze pozytywne ułożenie stosunków między RFN i Polską stała się wizyta kanclerza Helmuta
Kohla w Polsce (9–14 listopada 1989 r.). Jednakże poza spektakularnym gestem pojednania między premierami obu rządów w czasie mszy świętej w Krzyżowej (12 listopada), nie przyniosła ona zasadniczego zwrotu. Na jej efekty miał wpływ przebieg zdarzeń
w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Niemniej wizyta Kohla w tak newralgicznym
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej miejscu i momencie miała swoją wymowę,
dokumentując uznanie dla polskich przeobrażeń.
Ulegające zintensyfikowaniu więzi z Zachodem, nabierały wagi w kontekście starań
Polski o ułożenie stosunków ze Związkiem Radzieckim. Nową perspektywę w ujmowaniu relacji między dwoma państwami wytyczała wizyta premiera w Związku Radzieckim
w dniach 23–27 listopada 1989 r., podczas której Mazowiecki swą legitymację wywodził
z reprezentowania „najważniejszych” kręgów społecznych i szerokiej koalicji „sił politycznych występujących w pluralistycznym społeczeństwie polskim”, zaś stosunki radziecko-polskie oparł „na autentycznej szerokiej bazie społecznej i ich ciągłości”.
Autentycznie brzmiały deklaracje o rozwijaniu „sojuszniczych” i „dobro-sąsiedzkich” –
także w ramach Układu Warszawskiego – stosunków opartych na zasadach „wzajemnego poszanowania swobody wyboru drogi rozwoju społeczno-politycznego i nieingerencji w sprawy wewnętrzne”, wiązane z procesami urzeczywistniania „demokratyzacji
i realizacji prawa narodów do swobodnego wyboru” w krajach socjalistycznych. Sugerował także przebudowę wzajemnych stosunków gospodarczych (w tym w ramach RWPG)
„w kierunku zbliżenia ich do warunków rynku światowego, stworzenia możliwości przejścia etapami do rozliczeń w walutach wymienialnych na bazie cen światowych”.
Porzucając język niedomówień i ideologiczno-doktrynalnych podtekstów, osadzanych
dotąd w kontekście niejasno definiowanych interesów „wspólnoty socjalistycznej”, partnerzy moskiewskich rozmów86 zdołali je utrzymać na płaszczyźnie równorzędności i wzajemnych korzyści87. Przemianę w obopólnych stosunkach sygnalizowała zapowiedź
85
86

87
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L. Wa³êsa w Kongresie USA. Torujemy drogê przemianom, „Rzeczpospolita” z 16 listopada
1989.
Mazowiecki nie kry³, ¿e przed wizyt¹ mia³ „tremê”, gdy tymczasem Gorbaczow oœwiadczy³: „mo¿e to komuœ wyda siê dziwne, ale ja osobiœcie ¿yczê Panu sukcesu”. T. Mazowiecki, Geopolitykê mo¿na zmieniæ, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 29 listopada 1989.
„Sytuacja obu stron jest trudna, bo i polska, i radziecka gospodarka s¹ w kryzysie, choæ
mo¿e w ró¿nych jego fazach. (...) Ka¿da ze stron ma swoje racje i ka¿da ma swoje grzechy, ale
staraliœmy siê nie utrudniaæ sobie wzajemnie – komentowa³ rozmowy moskiewskie Waldemar Kuczyñski, szef doradców premiera – Rozmowy by³y doœæ twarde. Polska strona

„oczyszczenia” pola współpracy poprzez wejrzenie w przeszłość i uwolnienia ich z jej
tragicznych nawarstwień. „Wyjaśnianie trudnych spraw w historii stosunków obu krajów i w pierwszej kolejności sprawy katyńskiej będzie sprzyjać uwolnieniu ich od negatywnych nawarstwień przeszłości i umocnienia przyjaźni między narodami polskim
i radzieckim”88.
Rozmowy moskiewskie odzwierciedlały dążenie do zamanifestowania przez rząd polski swej podmiotowości na arenie międzynarodowej. Ich wymowę potwierdzało spotkanie przywódców państw-stron Układu Warszawskiego w Moskwie, 4 grudnia 1989 r.,
w trakcie którego Michaił Gorbaczow przedstawił „szczegółową” informację o swych
rozmowach z Georgem Bushem na Malcie (2–3 grudnia), które, uprzednio „listownie”
konsultowane, odbywały się z uwzględnieniem „stanowiska uzgodnionego” z „socjalistycznymi” sojusznikami, a także zrelacjonował spotkanie z „kierownictwem” Włoch oraz
papieżem Janem Pawłem II. Spotkanie miało odmienny od dotychczasowych charakter,
ponadto w jego trakcie rozważano sprawy „ścisłego współdziałania i o d n o w y (wyróżnienie – K.B.J.) we współczesnych warunkach form i metod działania organizacji”.
Skład delegacji państwowych obejmował nierzadko przedstawicieli dotychczasowych
ekip rządzących, których status uległ podważeniu rozwojem zdarzeń (Czechosłowacja,
NRD, Bułgaria, Rumunia). To zaś pozwala mniemać, iż część uczestników mogła podjąć
próbę wyeksponowania zagrożeń. Jakkolwiek możliwości katastroficznego ich ujmowania były ograniczone zróżnicowaniem politycznym (delegacja polska), a także upowszechnianiem się poglądów, które pozostawały w sprzeczności m.in. z „doktryną Breżniewa”.
W trakcie spotkania potępiono interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji
w 1968 r. Rząd radziecki uznał ją za „nieuzasadnioną” oraz w świetle „znanych obecnie
faktów” za „błędną”. Przywódcy Bułgarii, NRD, Polski, Węgier i ZSRR wskazali, że była
ona „ingerencją w wewnętrzne sprawy suwerennej Czechosłowacji” i powinna być „potępiona”, traktując „poszanowanie suwerenności i niezależności oraz nieingerowanie
w wewnętrzne sprawy w stosunkach między państwami” jako odpowiadające „zasadom Układu Warszawskiego”89.

88

89

nie by³a petentem. Broniliœmy polskich interesów, pamiêtaj¹c jednak o perspektywach.
Zwi¹zek Radziecki to nasz wielki dostawca i klient”. W. Kuczyñski, W handlowej atmosferze,
Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 1–3 grudnia 1989.
Nowa sytuacja – nowe myœlenie. Wspólny komunikat. „Rzeczpospolita” z 28 listopada
1989. 26 listopada Mazowiecki z³o¿y³ kwiaty pod krzy¿em w Katyniu znajduj¹cym siê
w miejscu, w którym mia³ stan¹æ pomnik pomordowanych oficerów polskich, a tak¿e
pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym œmieræ ¿o³nierzy radzieckich. „Niech ¿yje polski rz¹d”,
„Gazeta Wyborcza” z 28 listopada 1989.
Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli W. Jaruzelski (prezydent), T. Mazowiecki
(premier), M. F. Rakowski (I sekr. KC PZPR) oraz K. Skubiszewski (minister spraw zagranicznych). Sk³ad pozosta³ych delegacji – Bu³garii, Czechos³owacji, NRD, Rumunii, Wêgier i ZSRR – podobny formalnie do polskiej, jednak¿e, uwzglêdniaj¹c dokonane w Polsce
zmiany, by³ bardziej jednorodny i osadzony w ustêpuj¹cym porz¹dku ustrojowo-politycznym. Komunikat prasowy oraz oœwiadczenia, „Trybuna Ludu” z 5 grudnia 1989.
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Rozdział VII

ODWRÓT OD „REALNEGO SOCJALIZMU”

1. Wartości w trybach polityki
Składnikiem postępujących przeobrażeń politycznych stały się decyzje, które symbolizowały odchodzenie od ancien régime’u. Część z nich miała wymiar moralno-etyczny, ale
też materialny, i to nie tylko w sensie prawnym. Od 13 czerwca 1989 działała Społeczna
Komisja Pojednawcza, powołana na mocy ustawy z 24 maja 1989 r. „O szczególnych
uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy”1, czyniącej
zadość osobom w przeszłości skrzywdzonym czy represjonowanym z przyczyn politycznych (w okresie między 13 grudnia 1981 r. a 10 kwietnia 1989 r.). Wnioski wynikające
z prac komisji kierowanej przez Macieja Duboisa2 skłoniły 7 grudnia 1989 r. ustawodawcę do zmiany ustawy3, jakkolwiek już wcześniej korzystając z niej, stosowano interpretację rozszerzającą4.
W efekcie został przedłużony czas składania wniosków o przywrócenie do pracy – z 31 października 1989 r. do 30 czerwca 1990 r. Ostatecznie objęci zostali nią pracownicy uspołecznionych zakładów pracy, z którymi stosunek pracy został rozwiązany w jakikolwiek
sposób w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo z ich przynależnością
do związku zawodowego, prowadzeniem działalności związkowej lub samorządowej
w okresie od sierpnia 1980 r., albo uczestniczeniem w działalności związkowej prowadzonej w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. w okresie
od sierpnia 1980 r. przed dniem 10 kwietnia 1989 r. Ustawa objęła tych wszystkich,
którzy utracili pracę wskutek internowania, odbywania kary więzienia i ukrywania oraz
zmuszonych do złożenia dobrowolnego wymówienia. Nadto objęci zostali nią pracownicy mianowani: nauczyciele (także akademiccy), kierownicy, milicjanci, żołnierze zawodowi, służba więzienna i strażacy. Ustawa ustalała zasadę zachowania stażu pracy przez

1
2

3

4
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Dz. U. nr 32 z 31 maja 1989, poz. 172.
Obroñca w procesach politycznych oraz kandydat na pos³a z ramienia PZPR; odpad³
w I turze wyborów. Trafny wybór (tytu³ odnosi³ siê do wyboru na przew. komisji – uwaga
KBJ), „Gazeta Wyborcza” z 14 czerwca 1989). Por. tak¿e Spo³eczna Komisja Pojednawcza rozpoczê³a pracê, „Trybuna Ludu” z 29 czerwca 1989.
Powroty wyrzuconych, „Gazeta Wyborcza” z 20 wrzeœnia 1989; Komisja wyrzuconych. „Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989; Do tych rozwi¹zañ trzeba bêdzie wróciæ, „Trybuna Ludu”
z 17 listopada 1989
Dotyczy³o to powrotu do pracy sêdziów i nauczycieli (K. Górski, Zabrak³o dobrej woli. Trudne
powroty, „Gazeta Wyborcza” z 20 lipca 1989).

czas przymusowego bezrobocia oraz przywracania na stanowiska nie niższe niż poprzednio
zajmowane5.
Z przełomem politycznym wypadnie wiązać rozstrzygnięcia sądowe, które uchylały
wyroki orzeczone w latach osiemdziesiątych, będące formą represji politycznych. Każde
z tych rozstrzygnięć nabierało szczególnej wymowy, albowiem zawierały potępienie praktyki wykorzystywania i nadużywania władzy sądowniczej dla eliminowania działań opozycyjnych. Godzi się stwierdzić, iż wykorzystywanie drogi sądowej dla rehabilitacji osób
pokrzywdzonych w przeszłości przyniosły już obrady „okrągłego stołu”6. Efektem były
rewizje nadzwyczajne w sprawach sięgających lat czterdziestych7. Zmiana polityczna
utwierdziła kierunek przedsięwzięć rehabilitacyjnych. Zawierała się w dążeniu do wyzwolenia wymiaru sądowego z presji uwarunkowań doktrynalno-politycznych oraz odzwierciedlała próby urzeczywistnienia zasady państwa prawnego.
Symbolicznej wymowy nabierała rewizja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
wniesiona na korzyść Zdzisława Najdera, b. szefa Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, skazanego zaocznie w 1983 r. na karę śmierci za „przestępstwo szpiegostwa kwalifikowanego”. Rewizja była skutkiem interpelacji zgłoszonej 10 lipca w Sejmie przez
B. Geremka, który domagał się poinformowania, co rząd „uczynił do tej pory w tej sprawie,
a jeżeli nie podjął żadnych kroków, jakie zamierza podjąć”. Uzasadniając interpelację, przekonywał, iż Najder „dobrze służył Polsce, a oskarżenie o zdradę ojczyzny jest uznawane
w szerokich kręgach społecznych za haniebną potwarz”8. W rezultacie 22 września Sąd
Najwyższy – Izba Wojskowa uchylił zaskarżony wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu
Wojskowego i przekazał Naczelnej Prokuraturze Wojskowej do „uzupełnienia postępowa-

5

6

7

8

Tytu³ ustawy przyj¹³ nowe brzmienie: „o przywróceniu praw pracowniczych osobom
pozbawionym zatrudnienia za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, samorz¹dow¹, przekonania polityczne i religijne” (Dz. U. nr 64 z 11 grudnia 1989, poz. 391).
Dotyczy³o to Janusza Onyszkiewicza, skazanego wyrokiem S¹du Rejonowego m.st. Warszawy w 1988 r. „za wywo³ywanie niepokoju publicznego”; 22 marca 1989 r. wyst¹pi³ z rewizj¹
nadzwyczajn¹ minister sprawiedliwoœci. W tym samym dniu odby³a siê rozprawa z powództwa grupy naukowców przeciwko rzecznikowi prasowemu, który 22 kwietnia 1987 r.
zarzuci³ Magdalenie Soko³owskiej, Klemensowi Szaniawskiemu, Bronis³awowi Geremkowi oraz Januszowi Onyszkiewiczowi wspó³pracê z wywiadem amerykañskim na szkodê
Polski. Incydent znalaz³ epilog w s¹dzie, który po rozpatrzeniu sprawy 7 grudnia 1987 r.
oddali³ powództwo znies³awionych, domagaj¹cych siê od rzecznika rz¹du przeprosin
(,,¯ycie Warszawy” z 8 grudnia 1987). 22 marca 1989 r. odby³a siê ponownie przed S¹dem
Wojewódzkim w Warszawie rozprawa, na której Jerzy Urban zosta³ zmuszony do wyra¿enia ubolewania z powodu,,wymienienia przez rzecznika (nastêpowa³y nazwiska powodów) w kontekœcie dzia³alnoœci wywiadowczej dyplomaty amerykañskiego”. Rewizja nadzwyczajna min.
sprawiedliwoœci na korzyœæ J. Onyszkiewicza oraz Ugoda przed s¹dem. Naukowcy kontra rzecznik,
,,¯ycie Warszawy” z 23 marca 1989.
Rewizja nadzwyczajna ministra sprawiedliwoœci od wyroku z 1948 r. (w sprawie dzia³aczy
socjalistycznych skazanych za d¹¿enie „do zmiany przemoc¹ ustroju pañstwa” – uwaga
KBJ). „Trybuna Ludu” z 11–12 marca 1989.
Haniebny wyrok, „Gazeta Wyborcza” z 12 lipca 1989. Por. A. Szmak, Z braku dowodów, „Przegl¹d Tygodniowy” nr 40 z 1 paŸdziernika 1989.
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nia przygotowawczego”9. W tej perspektywie – jakkolwiek mniejszego ciężaru gatunkowego było to „przestępstwo” – mieściła się też rewizja nadzwyczajna w sprawie Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego, skazanych 30 grudnia 1981 r. przez Sąd
Wojewódzki w Łodzi na 4,5 roku (wyrok podwyższony do lat 6) pozbawienia wolności
za nie podporządkowanie się rygorom stanu wojennego (wzywanie do powoływania
komitetów strajkowych i organizowania strajków). Minister sprawiedliwości domagał się
w rewizji (19 października) uniewinnienia oskarżonych, gdyż w chwili podjęcia akcji protestacyjnej „świadomość oskarżonych co do wprowadzenia stanu wojennego nie była
równoznaczna ze świadomością jego rygorów”10. Tym samym, w obu przypadkach –
niezależnie od uzasadnienia oraz zakresu panelizacji – została wszczęta procedura, która
zmierzając do rehabilitacji działań traktowanych do niedawna jako antyustrojowe i zagrożonych karami o różnej dolegliwości (do śmierci włącznie), wiodła w istocie do osądzania porządku realnosocjalistycznego.
2 sierpnia 1989 r. na wniosek Tadeusza Kowalczyka (OKP) – twierdzącego, że od
stanu wojennego popełniono w Polsce 100 morderstw „na tle politycznym” – została
powołana Komisja Nadzwyczajna ds. Zbadania Działalności MSW (174 posłów za, 91 –
przeciw, 33 posłów wstrzymało się11, w tym liderzy PZPR: M. Orzechowski, T. Fiszbach
i S. Wiatr). Jej przewodniczącym – po zaakceptowaniu składu przez Sejm, 17 sierpnia
(299 głosów za, 1 – przeciw, 24 – wstrzymujące) – został Jan Maria Rokita (OKP),
wiceprzew. – Stanisław Gabrielski (PZPR) i Marian Kędzierski (ZSL)12.
W inicjatywie poselskiej, popieranej przez senatorów (do udziału w obradach komisji
zapraszany był Zbigniew Romaszewski, przew. Komisji Praw Człowieka i Praworządności), ujawniła się tendencja do postawienia resortu spraw wewnętrznych, jako „ekspozytury” minionego porządku, w stan oskarżenia oraz totalnego potępienia instytucji
polityczno-państwowych, które obarczano odpowiedzialnością za nieprawości. Tej intencji nie przeczył przewodniczący komisji, J. M. Rokita, czyniący z wrogości wobec PRL
jeden z głównych elementów swego politycznego credo, domagając się odsłonięcia jej
„ciemnej” strony13. Powodowany „antykomunizmem”, nie kryjąc ambicji, by komisja
poprzez wyposażenie jej w uprawnienia śledczo-prokuratorskie gwarantowała ukaranie
winnych „zbrodni”, nie odżegnywał się od tego, by za jej pośrednictwem poszerzyć pole
konfrontacji oraz potępienia „przestępczego” porządku ustrojowo-politycznego. Doprawdy
w trudnej sytuacji pozostawali ci członkowie komisji (przede wszystkim reprezentujący
PZPR; np. Włodzimierz Cimoszewicz), którzy formułowali zastrzeżenia co do kompetencji prawnych podejmowanych działań, którzy – mimo klimatu politycznego – opowia-

9

10
11
12
13
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S¹d Najwy¿szy uchyli³ wyrok na Zdzis³awa Najdera, „¯ycie Warszawy” z 23–24 wrzeœnia
1989.
Nie wiedzieli co czyni¹. Uniewinniæ S³owika i Kropiwnickiego, „Gazeta Wyborcza” z 20–22 paŸdziernika 1989.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 2 sierpnia 1989 r., ³am 310.
Interpelacje OKP, „Gazeta Wyborcza” z 3 sierpnia 1989; W Sejmie, „Gazeta Wyborcza”
z 18–20 sierpnia 1989.
J. Jachowicz, Nadzwyczajna Sejmowa Komisja do Zbadania Dzia³alnoœci MSW. Spojrzenie w ciemnoœæ, „Gazeta Wyborcza” z 11 listopada 1989.

dali się za umiarem, wzywali do powściągliwości w kwalifikowaniu wszelkich niemal
zdarzeń przestępczych, ściganych w minionych latach, jako przestępstw politycznych.
Wyrażając wątpliwości co do intencji oraz sposobów działania narzucanych przez inicjatorów, narażali się na zarzut obrony „przestępczego” systemu oraz chronienia ludzi z nim
związanych.
Jednocześnie – jak się okazało (po upływie półtora miesiąca od powołania komisji, tj.
13 września) – autor oskarżenia wobec MSW obniżył początkową liczbę „zabójstw” (ze
100 do 93), które – jak tym razem stwierdził – miały wyniknąć „z represyjnych działań
sił porządkowych” lub „w niewyjaśnionych okolicznościach”. W ten sposób łagodził on
treść wstępnych oskarżeń, oświadczając równocześnie w przedstawionym komisji
uzasadnieniu: „Nie wszystkie ofiary były spowodowane represjami na tle politycznym,
ludzie ginęli od strzałów czy pobicia, niekiedy z błahych powodów, co wiązać należy
z powszechnym poczuciem bezkarności wśród funkcjonariuszy”14. Komisja zachęcała, by
kierować do niej informacje o przypadkach śmiertelnych (do połowy listopada wpłynęło
ok. tysiąc nowych spraw). Ponadto ujawniła zamiar zainteresowania się sprawami „bieżącymi”, a także z lat 70., dopuszczając materiały przygotowane przez Komisję Interwencji
KSS KOR w latach 1976–1981 (postulat Jana Lityńskiego)15. To wszystko nasuwa wnioski
co do rzeczywistych celów, jakie przeświecały twórcom komisji. Jej bezstronność i rzetelność została skonfrontowana z „zamówieniem” politycznym, którego treścią było ukazanie minionego okresu jako czasu obfitującego – dodatkowo poza niepowodzeniami
gospodarczymi – w przestępstwa, za którymi – co stanowiło nasuwające się „dopowiedzenie” – stała partia rządząca. Przesłanie, jakim się kierowano było klarowne, niezależnie od efektów końcowych pracy „komisji Rokity”.
Problemem wywołującym, zwłaszcza wśród młodzieży, wyjątkowe emocje, zyskującym w rezultacie jej wystąpień na dramatyczności, stała się sprawa odbywania służby
wojskowej (nb. jej uregulowanie zapowiadano w programie wyborczym „Solidarności”).
Niejako do swych korzeni sięgała organizacja „Wolność i Pokój”, która domagała się
stworzenia możliwości odbywania służby zastępczej, zastąpienia przedmiotów obronnych w szkołach średnich „bardziej pożytecznymi”. Celem wywarcia nacisku na parlamentarzystów, członkowie WiP pikietowali od 12 do końca września pod Sejmem (od
18 września część z nich ogłosiła głodówkę). Zyskano zapewnienie o przychylności części
władz (ministra edukacji narodowej Henryka Samsonowicza). Jednakże mimo dramatycznej momentami formy protestu, nie uzyskali oni oczekiwanych rezultatów (m.in. zwolnienia z więzień dezerterów, zrównania czasu służby wojskowej i zastępczej, nie pociągnięcia
do odpowiedzialności za uczestnictwo w akcji protestacyjnej), oczekując na załatwienie
swych postulatów na bardziej sprzyjające warunki16.
14
15

16

Komisja nadzwyczajna bada dzia³alnoœæ MSW. 93 przypadki œmiertelne, „Gazeta Wyborcza” z 14 wrzeœnia 1989.
J. Jachowicz, Nadzwyczajna Sejmowa Komisja do Zbadania Dzia³alnoœci MSW, „Gazeta Wyborcza” z 21 listopada 1989.
Pacyfiœci w MON, „Gazeta Wyborcza” z 21 wrzeœnia 1989; W. Pasek, G³odówka zawieszona,
„Gazeta Wyborcza” z 2 paŸdziernika 1989. WiP-owcy, wbrew oczekiwaniom nie natrafili
w swym proteœcie na ogóln¹ aprobatê. Odnotowano, ¿e nie zyskali oni zrozumienia wœród
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Większą skutecznością objawiły się działania zmierzające do reformy wojskowego
szkolenia studentów. Od 16 października, z inicjatywy NZS, studenci większości uczelni
polskich podjęli bojkot zajęć studium wojskowych (od 1 października w UJ). Postulaty
sprowadzały się do zlikwidowania studiów wojskowych w uczelniach przy zachowaniu
5-miesięcznej służby po ukończeniu studiów, skrócenia zastępczej służby po studiach do
10-ciu miesięcy i odbywaniu jej w miejscu zamieszkania, skrócenia zasadniczej służby
wojskowej i uczynienia jej „bardziej humanitarną”. Postulaty natrafiły na opór kręgów
wojskowych, przy przychylności ze strony MEN17. Co sprawiło, że postulaty studentów
trafiały, w porównaniu z żądaniami WiP-owców na bardziej podatny grunt? O tym zadecydowała partykularność żądań, ich długotrwałość, a przede wszystkim umiejętność ich
wyartykułowania językiem polityki. NZS, główny promotor zmian, formułując postulaty
dotyczące szkolenia studentów, czynił to usiłując przeciwdziałać dezintegracji środowiska NZS-owskiego18, co nakładało się na walkę z ZSP19. Po wtóre, wykorzystując korzystną koniunkturę, nadając żądaniom wymiar ideologiczno-polityczny – na który istniało
wyraźne zapotrzebowanie – osiągnął ustępstwa bądź ich zapowiedź, motywowane dążeniem do eliminowania konfliktów20.
Rozważając różnorakie formy oraz źródła reagowania na dziejące się wydarzenia, nie
można pominąć obszaru, który zwykle jawi się jako marginalny wobec świata polityki,
a mianowicie – więziennictwa, ściślej kręgu osób, które zostały poddane karze odosobnienia. W okresie od czerwca do końca roku w szeregu zakładów karnych dochodziło do
buntów skazanych (od paru godzin do kilkunastu dni), przybierających różne formy:
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wszystkich senatorów. Oto jeden z nich, reaguj¹c na wrêczan¹ ulotkê, oœwiadczy³: „Miêczaki...Wojska siê boicie”. Dwóch g³oduj¹cych w szpitalu, „Gazeta Wyborcza” z 29 wrzeœnia –
1 paŸdziernika 1989.
Bojkot studiów wojskowych. NZS – potrzebne zmiany radykalne nie kosmetyczne.
MON – nie uchylamy siê od dyskusji o reformach. MEN – gotowi jesteœmy poœredniczyæ. „¯ycie Warszawy” z 19 paŸdziernika 1989.
Roz³am w NZS siêga³ sprawy rejestracji. W tej kwestii zarysowa³y siê trzy stanowiska:
akceptacja ustawy o stowarzyszeniach; poszukiwanie Ÿróde³ zorganizowania w regulacjach z 1981 r.; odrêbnoœæ rejestracji organizacji uczelnianych. Ile NZS-ów, „Gazeta
Wyborcza” z 14 czerwca 1989; V Krajowy Zjazd Delegatów NZS (26 – 27 listopada – uwaga
KBJ). Trzy organizacje – jeden program, „Gazeta Wyborcza” z 27 listopada 1989; Jednak
roz³am, „Gazeta Wyborcza” z 28 listopada 1989; D. Rzemieniewski, Po V ZjeŸdzie NZS,
„Gazeta Wyborcza” z 15 grudnia 1989; NZS – kiepsko jest, „Gazeta Wyborcza” z 9 stycznia
1990; Sk³óceni rozmawiaj¹, „Gazeta Wyborcza” z 12 marca 1990; Zjednoczenie NZS (VI Zjazd
NZS, 28–29 kwietnia 1990 – uwaga KBJ), „Gazeta Wyborcza” z 30 kwietnia – 1 maja 1990.
„Musimy zaj¹æ siê budowaniem infrastruktury – klubów, inicjatyw gospodarczych, ¿eby
prze³amaæ monopol ZSP w tych dziedzinach. Wezwaliœmy do bojkotu nie ze wzglêdu
na zami³owanie do »zadym«, ale przeciwnie – aby ukierunkowaæ nastroje panuj¹ce na
uczelniach” mówi³ Mariusz Kamiñski (NZS), Chcemy rozmawiaæ nie strzelaæ, „Gazeta
Wyborcza” z 18 paŸdziernika 1989.
Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o przerwanie bojkotu. Nowe ustalenia w sprawie szkolenia wojskowego, „¯ycie Warszawy” z 22 listopada 1989; Szkolenie wojskowe studentów, „Rzeczpospolita” z 22 listopada 1989.

głodówki, odmowa podjęcia pracy, próby ucieczki, niszczenie pomieszczeń, starcia ze
służbami więziennymi. Wśród protestujących przeważali recydywiści; w okresie do końca września na 42 zakłady objęte buntami, 30 było przeznaczone dla tej grupy więźniów.
Treść żądań nie wykraczała poza specyficzne oczekiwania środowiska, dotyczyła warunków socjalno-bytowych (wyżywienie, opieka lekarska, traktowanie przez funkcjonariuszy, sprawy kulturalno-oświatowe). Formułowano jednak także postulaty obejmujące
zmianę prawa karnego (jego złagodzenia), weryfikacji wyroków oraz amnestii, w tym
dla recydywistów21.
Na przebieg protestów więziennych znaczny wpływ miały czynniki natury politycznej.
Bunty, za sprawą klimatu potępienia socjalizmu, zawierając elementy kontestacji antyreżimowej, nabierały obiektywnie nowej, nie zawsze możliwej do przewidzenia wymowy.
Zbiegając się z procesem liberalizacji i demokratyzacji, zrzucania dotychczasowego „zniewolenia” naznaczonego piętnem „antyhumanistycznego” ustroju, obiektywnie lokowały
się wśród działań wymierzonych przeciwko „nieludzkiemu” ustrojowi i odzwierciedlających nowe perspektywy22. Do skojarzenia więziennych protestów ze szlachetnymi intencjami antysocjalistycznego kierunku przemian przyczyniała się także dotychczasowa
opozycja, kreując się na promotora rozwiązań zmierzających do humanizowania systemu
prawnego. Nie jest rzeczą przypadku, nie tylko ze względu na pozycję w parlamencie, ale
także z uwagi na demonstrowane nastawienie, że więźniowie kierowali żądania, oczekując ich rychłego urzeczywistnienia wyłącznie do deputowanych „solidarnościowych” (także
lokalnych struktur „S”). Ci zaś nie sprzeciwiali się temu, by pensjonariusze zakładów
karnych postrzegali ich jako osoby przepojone życzliwością oraz otwarte na problemy
i skuteczne w ich rozwiązywaniu23. Również organizacja mająca służyć pomocą więźniom, tj. Patronackie Stowarzyszenie Penitencjarne, które wznowiło działalność (zjazd
21 października) – nawiązując do doświadczeń z 1980–1981 r. – oraz podpisało 22 grudnia
21

22

23

R. Soroko (dyrektor Centralnego Zarz¹du Zak³adów Karnych), Konsekwencji nie bêdzie,
Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 25 wrzeœnia 1989.
WiêŸniowie koñcz¹cy strajk trwaj¹cy w Nowym S¹czu (od 1 wrzeœnia) skierowali list
otwarty do T. Mazowieckiego, informuj¹c ¿e zawieszaj¹ strajk „bezterminowo” z uwagi
na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ i polityczn¹ oraz ze wzglêdu na fakt formowania nowego
rz¹du, oczekuj¹c rozpatrzenia mo¿liwoœci weryfikacji wyroków recydywistów i „¿yczliwe” baczenie na sytuacjê skazanych. WiêŸniowie koñcz¹ strajk, „Gazeta Wyborcza”
z 12 wrzeœnia 1989. Trudno w tym kontekœcie uznaæ za przypadkow¹ informacjê, i¿
jednym z g³ównych inicjatorów buntu w zak³adzie przy Rakowieckiej w Warszawie by³
Grzegorz Piotrowski, morderca ks. J. Popie³uszki. R. Soroko, Konsekwencji nie bêdzie,
„Gazeta Wyborcza” z 25 wrzeœnia 1989.
Pos³owie mediuj¹ w wiêzieniach, „Gazeta Wyborcza” z 5 wrzeœnia 1989. Wœród deputowanych
interweniuj¹cych na rzecz wiêŸniów i prowadz¹cych z nimi rozmowy byli mi.n.: K. Paw³owski (senator), C. Nowak (pose³), A. Radziwi³³ (senator), A. Bogucka-Skowroñska
(senator), K. Dowgia³³o, L. Piotrowski (senator), Z. Pigoñ (pose³), K. Modzelewski (senator), G³odówka w areszcie, „Gazeta Wyborcza” z 4 wrzeœnia 1989; WiêŸniowie koñcz¹ strajk,
„Gazeta Wyborcza” z 12 wrzeœnia 1989; Negocjacje z osadzonymi w areszcie w Gdañsku, „¯ycie
Warszawy” z 22 listopada 1989; Areszt w Gdañsku wci¹¿ strajkuje, „Gazeta Wyborcza” z 28
listopada 1989.
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porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości, starało się eksponować związki z opozycją demokratyczną24.
W nadawaniu sprawie więźniów wymowy politycznej mieli swój osobliwy udział członkowie legislatury, spośród których właśnie deputowani OKP wystąpili w sierpniu z projektami ustaw liberalizujących system karny (projekt zmiany kodeksu karnego oraz projekt
amnestii). Potrzeba uchwalenia tych ustaw zdawała się nie ulegać wątpliwości. Jednakże
atmosfera towarzysząca całej procedurze kazała sądzić, iż ważą się nader ważne aksjologicznie problemy, którym nie był w stanie sprostać rozpadający się system. Inicjatywy
legislacyjne przedstawiane jako element walki z przeszłością (m.in. naprawa błędów
wywołanych niesprawiedliwymi wyrokami z okresu stanu wojennego25). Jedynie ludzie
dawnej opozycji demokratycznej mieli się tedy kierować troską o nasycenie życia publicznego pierwiastkami humanitarnymi, ergo – zmierzali do nadania warunkom bycia
społeczeństwa, osobliwie osób skazanych na odosobnienie, ludzkiego wymiaru. Wszelkie wiec wątpliwości, ukazujące ewentualne zagrożenia mogące być skutkiem zbytniego
rozluźnienia systemu penitencjarnego, a także opory części społeczeństwa były zbywane
i traktowane jako forma obrony reliktów przeszłości. W trakcie uchwalania ustawy
o amnestii przez Sejm (16 listopada) posłowie OKP opowiadali się za jej rozszerzeniem
(np. J. M. Rokita proponował ograniczenia w stosowaniu wyłączeń wobec skazanych za
zabójstwo i rozbój oraz wobec wielokrotnych recydywistów, zaś Adam Michnik wzywał
„do głosowania za amnestią rozszerzoną”), domagając się amnestii szerokiej, powszechnej, wyrównującej „dawne niesprawiedliwości”. Sejm nie podzielił tych oczekiwań, co
zostało potraktowane z dezaprobatą przez inicjatorów zmian26.
Czas, jaki upłynął między przyjęciem ustawy o amnestii oraz wyrażeniem stanowiska
przez Senat i jej powrotem do Sejmu wypełniły usiłowania zmierzające do pełnego urzeczywistnienia zamierzeń jej inicjatorów. Sens prowadzonej batalii, a więc zamysł przydawania jej walorów politycznych, rozprawy z poprzednim ustrojem zrozumieli także –
jakkolwiek zapewne przekraczając intencje autorów uregulowań liberalizacyjnych – więźniowie odsiadujący kary, głównie recydywiści. W Gdańsku, buntując się (od 19 listopada) przeciwko nie spełnieniu ich oczekiwań co do zakresu amnestii, zawiesili na budynku

24

25
26

438

Goœciem zjazdu by³ senator Z. Romaszewski, przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci i – przypominano – by³y dzia³acz KOR, wspó³twórca jego biura interwencji, dzia³acz Komitetu Helsiñskiego oraz komisji interwencji „Solidarnoœci”. W sk³ad
zarz¹du „Patronat” weszli m.in. I. Romaszewska, J. Kurczewski, J. Taylor, zaœ honorowym
cz³onkiem ks. J. Zieja. Odrodzony „Patronat”, „Gazeta Wyborcza” z 24 paŸdziernika 1989;
Patronat wraca do wiêzieñ, „Gazeta Wyborcza” z 28 grudnia 1989.
Spotkanie ministra sprawiedliwoœci z dziennikarzami, „Trybuna Ludu” z 19 paŸdziernika 1989.
„Niewiele pozosta³o z idei, która kierowa³a inicjatorami projektu (...) To, co zosta³o
trudno nazwaæ powszechnym aktem ³aski (...) Spo³eczeñstwo ma prawo ¿yæ spokojnie
i bezpiecznie – pisano nie wahaj¹c siê przed upraszczaniem problemu i manipulacj¹ – Źle
jednak, jeœli wierzy (co mu wmawiano, jak widaæ nie bez skutku, przez 40 lat), ¿e spokój
i bezpieczeñstwo mo¿na osi¹gn¹æ poprzez system drakoñskich kar. I to wymierzanych
przez s¹dy, których nie darzy zaufaniem”. Senat poprawia, „Gazeta Wyborcza” z 20 listopada
1989.

więzienia transparent: „Nas się obawiacie, morderców Popiełuszki wypuszczacie”27.
W Senacie, w którym przedstawiciele OKP mieli większość, zwyciężyła (22 listopada)
koncepcja poszerzenia amnestii, co jednak nie wpłynęło w poważniejszej mierze na ostateczne rozstrzygnięcia Sejmu, podjęte 7 grudnia 1989 r.28 Wprawdzie część posłów pozostała nie przekonana co do zasadności dalszej liberalizacji, jakkolwiek ich opór został
poważnie nadwątlony przez działania promotorów amnestii „szerokiej”29.
Opór wobec wysiłków zmierzających do poszerzenia zakresu amnestii wychodził głównie z łona PZPR, łacno oskarżanej o obronę ancien régime’u. Jego źródłem było nastawienie znacznej części społeczeństwa, której udziałem był wzrost poczucia zagrożenia. Czas
zmiany, że nie powiedzieć rewolucji, likwidując dotychczasowe rygory, nie przyniósł jeszcze mechanizmów stabilizujących, zwiększających poczucie bezpieczeństwa. Do tego
przyczyniały się ataki na organy bezpieczeństwa publicznego, osłabiające ich działań.
Amnestia została uznana za akt humanitarny, dokumentujący siłę państwa. Jednakowoż
zastrzeżenia wypływały także z faktu, iż uczyniono z niej rozgrywkę w walce politycznej, której celem byli przedstawiciele PZPR, przedstawiani jako obrońcy przeszłych urządzeń i instytucji30.
W ten sposób wzniosłe intencje były wprzęgane w urzeczywistnianie celów politycznych, jakimi pozostawało odrzucanie porządku socjalistycznego, powodując skutki nieprzewidywalne. Niespełnienie rozbudzonych oczekiwań więźniów co do amnestii
przynosiło rozczarowanie i agresję. 7 grudnia 1989 r., w dniu przyjęcia ustawy, po informacjach telewizyjnych w więzieniach w Czarnem, Goleniowie i Nowogardzie doszło do
buntów, wznieconych przez recydywistów. Bilans starć zamknął się siedmioma ofiarami
śmiertelnymi i kilkudziesięcioma rannymi oraz znacznymi stratami (podpalenia, zniszczenia). Komitet Helsiński w Polsce, domagając się wyjaśnienia przyczyn tragedii, jedynie
mimochodem wspomniał o czynnikach politycznych, które pobudziły do buntu (zapowiedzi ministra oraz oświadczenia niektórych posłów i senatorów „rozbudziły wśród
więźniów nadzieje na szeroką amnestię”). Komitet obarczył resort odpowiedzialnością za
nie przygotowanie na ewentualność tragedii31, nie wspominając zaś o winie polityków
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WiêŸniowie kontra pos³owie, „Gazeta Wyborcza” z 21 listopada 1989; Pistolet wymierzony w Senat, „Gazeta Wyborcza” z 24–26 listopada 1989..
Por. Ustawa o amnestii z 7 grudnia 1989. Dz. U. nr 64 z 11 grudnia 1989, poz. 390.
Np. J. Trzciñski z PZPR uwa¿a³, „¿e s¹ wa¿niejsze sprawy do za³atwienia w kraju i tego
zdania nie zmieni³em, natomiast osobiœcie sk³onny jestem uznaæ sugerowan¹ przez Senat
potrzebê rozszerzenia zakresu stosowania amnestii”. Natomiast konsekwentnie sprzeciwia³ siê jej Jaros³aw Kaczyñski (senator z OKP), zarzucaj¹c zwolennikom amnestii zapominanie o bezpieczeñstwie „zwyk³ych” obywateli, stwierdzaj¹c, ¿e brak spo³ecznych
warunków dla aktu ³aski. A. J. Wieczorkowski, O amnestii, „Gazeta Wyborcza” z 7 grudnia
1989.
W. Juchniewicz, Amnestia – humanizacja prawa czy polityczny gest. Obawy i nadzieje, „Trybuna
Ludu” z 29 listopada 1989.
Komitet oœwiadczy³: „mo¿na by³o przewidzieæ, ¿e w momencie odrzucenia przez Sejm
senackich poprawek do ustawy amnestyjnej, wybuchnie protest. Przygotowanie do opanowania tego protestu by³o obowi¹zkiem ministra sprawiedliwoœci i podleg³ej mu S³u¿by
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czyniących z amnestii przedmiot rozgrywek politycznych. Stało się tak, ponieważ był on
silnie związany z politykami „solidarnościowymi” (np. Lech Falandysz, sygnatariusz
oświadczenia Komitetu, był ekspertem OKP i opowiadał się za rozszerzeniem amnestii).
Ostatecznie bunty miały niemniej od ich przebiegu dramatyczny epilog (pobicia, „ścieżki
zdrowia”)32. Z dobrodziejstw amnestii miało skorzystać 17,5 tys. osób (13 i 14 grudnia
zwolniono 2670)33.

2. „Antykomunizm” w natarciu
Druga połowa 1989 r. obfitowała w zdarzenia, które często stawały się formą odreagowania w stosunku do porządku realnosocjalistycznego, systemu wartości jak i związanej z nim symboliki historycznej. Wraz ze zwycięstwem „Solidarności” poczęła się
umacniać tendencja do wyodrębniania się dwóch nurtów odmiennie odczytujących minione wydarzenia, przy czym przeważającą pozycję zyskiwał ten, który czasy PRL-u
lokował w potępianej przestrzeni aksjologicznej, stając się z czasem dominującym. Przykładem obchody 33 rocznicy wydarzeń czerwcowych w Poznaniu, 28 czerwca 1989 r.,
kiedy wieńce pod pomnikiem Czerwca 56 złożone zostały z inicjatywy Rady Wojewódzkiej PRON (z udziałem delegacji zakładów pracy Poznania) w godzinach przedpołudniowych, zaś później odbyły się uroczystości religijne zorganizowane przez „Solidarność”34.
Rocznica wybuchu II wojny światowej stała się sposobnością do potępienia przez
Senat (30 sierpnia) „dwóch” jednako antypolskich totalitaryzmów, które „nie po raz pierwszy w dziejach (...) w sposób sprzeczny z moralnością i zasadami prawa, postanowiły
państwo polskie unicestwić, a naród polski zniewolić”, poddając go „planowej eksterminacji lub niewolniczej pracy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i stalinowskich
łagrach”. Senat ukazując męstwo żołnierzy polskich formacji zaangażowanych na Zachodzie i państwa podziemnego (specjalne zaproszenie do gen. S. Maczka), domagał się
uczynienia zadość „tym spośród nich, którzy po wojnie byli prześladowani oraz ujawnienia pełnej prawdy o tych tragicznych czasach”35. W senackim podejściu przebijało uznanie dla wysiłku zbrojnego na Zachodzie, niejednokrotnie pomijanego lub pomniejszanego
w reżimowej historiografii. Jednocześnie ujawniło się dążenie do przemilczania wagi
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Wiêziennej. By³ na to czas. Obowi¹zek ten nie zosta³ wype³niony...” Oœwiadczenie Komitetu Helsiñskiego w Polsce. Zginê³o siedmiu ludzi, „Gazeta Wyborcza” z 16–17 grudnia 1989.
Po st³umieniu buntów z Czarnego, Goleniowa i Nowogardu przetransportowano 2019
wiêŸniów do 24 zak³adów. W opuszczanych zak³adach, w trakcie przejazdu i oœrodkach
docelowych wobec czêœci wiêŸniów zastosowano represje („œcie¿ki zdrowia”, bicie, kopanie). Owe incydenty sta³y siê przedmiotem badañ Rzecznika Praw Obywatelskiej, Ewy
£êtowskiej (Amnestia przez œcie¿kê zdrowia, „Gazeta Wyborcza” z 28 grudnia 1989), a nastêpnie
procesów s¹dowych.
K. Górski, Resort wstrzymuje siê z pochopnymi wnioskami, „Gazeta Wyborcza” z 16–17 grudnia
1989.
Obchody 33. rocznicy wydarzeñ w Poznaniu, „Trybuna Ludu” z 29 czerwca 1989.
Senat: To jeszcze nie pojednanie. Zaproszenie gen. Maczka. Ho³d dla Pañstwa Podziemnego,
„Gazeta Wyborcza” z 31 sierpnia 1989.

wojennego sojuszu ze Związkiem Radzieckim i ujmowania działań tego państwa wyłącznie poprzez pryzmat totalitaryzmu, porównywalnego z hitlerowskim.
Istotnym ogniwem tego ujęcia było przypominanie „sowieckiego” zniewolenia Polski.
Służyło to wszakże nie tylko przywracaniu patriotycznej wartości działaniom tych Polaków, którzy nie wiązali w przeszłości swoich wyborów z ustępującym porządkiem ustrojowo-politycznym. Niosło też konkurencyjną, zmanipulizowaną – nie uwzględniającą
dokonanych w ostatnich przewartościowań – ofertę ujmowania patriotyzmu. Jego podstawą miała być tradycja szlachecka, usuwająca na dalszy plan pierwiastki ludowe, antyradziecka – ukazująca negatywne elementy stosunków Polski ze Związkiem Radzieckim.
W tej perspektywie przewagę zyskiwały tradycje sięgające okresu międzywojennego,
wyrosłe na gruncie oporu wobec „Sowietów”, zmagań w Norwegii, bitwy o Anglię, pod
Tobrukiem, Monte Cassino, walk partyzanckich prowadzonych przez siły zbrojne, będące pod kierownictwem rządu londyńskiego. Pomniejszano zaś wysiłek żołnierza polskiego przemierzającego szlak od Oki do Berlina. Osobliwe miejsce zajmowało pojęcie „Sowieci”
czy przymiotnik „sowiecki”, które wskutek treści sięgających okresu międzywojennego36 miały wywoływać dodatkowo pejoratywne skojarzenia.
Nie jest przypadkiem, że 71. rocznica odzyskania niepodległości (11 listopada), wprawdzie
już wcześniej obchodzona oficjalnie, stała się tym razem okazją do zamanifestowania
wyrazistego zwrotu w pojmowaniu przeszłości. Z jednej strony msze, pochody i wiece
były wyrazem przywracania symboli, które dotąd co najwyżej zajmowały miejsce równorzędne w stosunku np. do święta 22 lipca, a wcześniej nie były eksponowane. Starano
się wytworzyć wrażenie, że święcono „pamięć wszystkich nurtów tradycji politycznej,
które uczestniczyły w walce o niepodległość” (kwiaty pod pomnikiem W. Witosa w Warszawie i Wierzchosławicach oraz W. Korfantego w Katowicach). Przede wszystkim jednak hołdy składano pamięci Józefa Piłsudskiego, legendzie twórcy państwa niepodległego,
legionistom, a także żołnierzom „poległym w wojnie 1920”. W uroczystościach, w których uczestniczyły władze terenowe, „Solidarność”, partie polityczne obecne było przesłanie każące poszukiwać źródeł współczesności w tradycji narodowej i katolickiej
(manifestacja po mszy w Katedrze św. Jana przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w której
uczestniczyła wnuczka Piłsudskiego Joanna Onyszkiewicz).
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Na osobne rozwa¿ania zas³uguje stopieñ skutecznoœci, jak¹ osi¹gnê³y w przesz³oœci
w tym zakresie np. przez zachodnie radiostacje polskojêzyczne (RWE, G³os Ameryki),
które dziêki prze³omowi politycznemu zamierza³y siê usadowiæ w Polsce. By³y one traktowane jako Ÿród³o „prawdziwej” informacji, zaœ ich dalsze istnienie wi¹zano z osi¹gniêciem przez Polskê „pe³nej” wolnoœci. Por. M. Latyñski (dyr. rozg³oœni polskiej Radia
Wolna Europa), Chcielibyœmy staæ siê niepotrzebni, Wywiad dla „Gazety Wyborczej” z 13 lipca
1989. 3 paŸdziernika 1989 r. szef URM J. Ambroziak (szef KRiTV) przyj¹³ dyrektorów
miêdzynarodowej radiofonii amerykañskiej oraz dyrektora Radia Wolna Europa i Radia
Liberty, którzy badali mo¿liwoœæ za³o¿enia biur rozg³oœni w Warszawie. Stwierdzono,
¿e „otwarta polityka informacyjna rz¹du premiera Mazowieckiego stwarza dla tej inicjatywy sprzyjaj¹c¹ atmosferê”. Spotkali siê oni tak¿e z A. Drawiczem, Wolna Europa w Warszawie, „Gazeta Wyborcza” z 5 paŸdziernika 1989.
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Polska, czyniąc krok ponad czy mimo niedawnej przeszłości, miała więc kultywować
głównie tradycję piłsudczykowską, antybolszewicką, przepojoną dystansem wobec Polski „Lubelskiej”. „Jesteśmy na progu bardzo trudnych przemian, przez które musimy
przejść zwycięsko, aby sprostać tym samym wartościom, które wtedy, 71 lat temu wyznaczyły drogę Polsce” – oświadczył Tadeusz Mazowiecki w tv, wskazując na aktualne
przesłanie obchodzonej rocznicy: „Od czterdziestu kilku lat nie było takiego momentu jak
ten, który obecnie przeżywamy. Losy Polski są w naszych rękach”37.
Poczęła się więc umacniać tendencja wiodąca ku jednostronnemu odczytywaniu przeszłości, traktowaniu ostatniego 45-lecia dziejów Polski jako okresu zmarnowanego i identyfikowania go z totalitaryzmem. Ilustracją tego był wniosek grupy posłów domagających
się zniesienia święta 22 lipca, jako kojarzącego się „jednoznacznie z narzuconym systemem władzy totalitarnej”38. Przeciwko temu wystąpiła PZPR, która broniąc symbolicznej daty powstania Polski Ludowej – rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN – kreowała
się na obrońcę dorobku życia „dziesiątków milionów bezpartyjnych robotników i inżynierów, chłopów i rzemieślników, lekarzy i nauczycieli, uczonych i artystów – organizatorów i wykonawców prac, z których owoców dziś korzystamy”. Wzywając Klub Poselski
PZPR do głosowania przeciwko likwidacji święta, kierownictwo partii zwracało się „do
wszystkich posłów, którzy czują szacunek dla zawiłych dróg historii Polski i doceniają
wartość ciągłości historycznej, bez której nie mogą istnieć państwa i narody”. Uważając, że
Polska „świętować powinna zarówno 11 Listopada, jak i 22 Lipca”, PZPR przestrzegała
przed „fatalnym powtórzeniem przez prawicę sekciarskich błędów lewicy, która na długo wyeliminowała Święto 11 Listopada i współcześnie musiała naprawiać ten błąd. Odrzucenie 22 Lipca oznaczałoby dzielenie Polaków i różnorodnych nurtów tradycji, nie
zaś jednoczenie sił narodu dla przyszłości”39.
Jesienią 1989 r. postępowało dalsze, symboliczne odrzucanie zależności od socjalistycznego (radzieckiego) imperium. Mieściło się ono w klimacie wywoływanym proklamowaniem przez niedawną opozycję – obecnie dominującą – nowej polityki zawierającej
się w dążeniu do pozbywania się „obciążeń” przeszłości i „wybijania” się na niezależność.
Wprawdzie zdarzenia z tym związane, a zwłaszcza ich przebieg, nie zawsze były oficjalnie
aprobowane, to jednak odzwierciedlały intencje, których ani „Solidarność”, ani rząd nie
kryły. Przedstawiano je jako spontaniczne40.
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Pomniki wracaj¹ na swoje miejsce. Obchody rocznicy Niepodleg³oœci, „Gazeta Wyborcza” z 13 listopada 1989.
Zostanie tylko WEDEL, „Gazeta Wyborcza” z 24–26 listopada 1989.
Oœwiadczenie Biura Politycznego KC PZPR. Zamiar zniesienia Œwiêta 22 Lipca ura¿a patriotyczne
uczucia milionów Polaków, „Trybuna Ludu” z 30 listopada 1989.
Przyjmowa³y one ró¿ne formy i przejawy. T³um mieszkañców miasta, ¿ywo reaguj¹cy
(skandowanie okrzyków, oklaski, udzia³ osób spoza ekipy w niszczeniu) na kolejne fazy
rozbiórki towarzyszy³ demontowaniu pomnika Feliksa Dzier¿yñskiego na placu jego imienia
w Warszawie 16–17 listopada. O zdemontowaniu pomnika zdecydowa³ 13 listopada prezydent Warszawy Jerzy Boles³awski, przy czym oficjaln¹ przyczyn¹ mia³a byæ budowa stacji
metra. Statua mia³a byæ przechowywana w magazynach, zaœ placowi zamierzano przywróciæ nazwê Bankowy. Wyrok na Dzier¿yñskiego, „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 1989; Przy

Seria agresywnych wystąpień, przeradzających się w starcia młodzieży z milicją poprzedziła usunięcie pomnika Lenina w Nowej Hucie. 22 listopada został on podpalony
przez działaczy Federacji Młodzieży Walczącej41. 29 listopada przez trzy godziny trwały
starcia z oddziałami porządkowymi, którym towarzyszyły okrzyki: „MO-gestapo”; „Sowieci do domu”; „Precz z komuną”; „Precz z Leninem”. Bronią były ławki, butelki, pałki,
kamienie oraz armatki wodne, gazy łzawiące, petardy. Byli ranni, zniszczeń doznały okoliczne
domy, pomnik jednak pozostał nieuszkodzony, skłaniając sprawców zamieszek do okrzyków: „Wrócimy tu za tydzień”.
Dalszej walce zapobiegła interwencja posła Edwarda Nowaka, który interpretując charakter zamieszek, stwierdził: „Rozumiem złożoność sytuacji, rozumiem, że nie o sam
pomnik chodzi, tylko o to, co on sobą symbolizuje. Sprawa jest niezwykle subtelna, gdyż
ma szeroki kontekst międzynarodowy”42. 6 grudnia zebrała się znaczna grupa radykalnie
nastawionej młodzieży (część w „kominiarkach”, zaopatrzona w kamienie, butelki z benzyną, metalowe kule i pręty, pojemniki z farbą), która przybyła z inicjatywy powstałego
niedawno w Krakowie „Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego”. Wobec braku efektu
w próbach uszkodzenia pomnika, młodzież skierowała się pod siedzibę Dzielnicowego
Urzędu Spraw Wewnętrznych, gdzie zaatakowała milicję. Podobnie jak tydzień wcześniej
interwencja posłów – Mieczysława Gila i Edwarda Nowaka – którzy zapewnili, że sprawa pomnika zostanie rozwiązana, zapobiegła narastaniu agresji. Sprawa pomnika Lenina
zakreślała coraz szersze kręgi, skłaniając Lecha Wałęsę do złożenia oświadczenia, że
„jakiekolwiek drastyczne rozwiązanie tego problemu będzie miało charakter prowokacji
politycznej”. Wreszcie regionalny komitet „Solidarności”, kierując się „troską o bezpieczeństwo i porządek w mieście”, zwrócił się do Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej
Hucie i Rady Narodowej miasta Krakowa o „natychmiastowe” usunięcie pomnika43.
Ostatecznie sprawa nowohuckiego pomnika, którego bryła i cokół uległy niewielkiemu zniszczeniu, znalazła epilog spełniający żądania „coraz większych tłumów młodzieży
z całej Polski”, od kilku tygodni spotykających się tu „w każdą środę”. 8 grudnia 1989 r.
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie – by pomnik nie stał się zarzewiem kolejnych demonstracji (zwłaszcza 13 grudnia) oraz „w trosce o bezpieczeństwo”
mieszkańców okolicznych osiedli i domów – podjęło decyzję o demontażu i „przekazaniu
go do remontu”. Dokonano tego w niedzielny wieczór, 10 grudnia, w obecności przyglą-
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pomocy Waryñskiego...rozbieramy Dzier¿yñskiego, „Gazeta Wyborcza” z 17–19 listopada 1989.
6 grudnia 1989 r. na wniosek Komitetu Obywatelskiego zdemontowano pomnik Marcelego Nowotki w £apach w woj. bia³ostockim. £apy bez pomnika Nowotki, „¯ycie Warszawy” z 7 grudnia 1989.
Rzecznik rz¹du M. Niezabitowska (w przeddzieñ wizyty polskiej delegacji rz¹dowej
w Moskwie – 23–27 listopada 1989 roku) okreœli³a zdarzenie aktem „wandalizmu”, nosz¹cym znamiona „prowokacji politycznej” i zas³uguj¹cym na „stanowcze potêpienie”. Podpalono pomnik, „Gazeta Wyborcza” z 23 listopada 1989.
Batalia o pomnik Lenina. Walki uliczne w Nowej Hucie. Skuteczna mediacja pos³a Edwarda Nowaka.
Premier przygnêbiony incydentem, „Rzeczpospolita” z 30 listopada 1989.
Zadyma pod pomnikiem Lenina. Oœwiadczenie Wa³êsy, „¯ycie Warszawy” z 7 grudnia 1989.
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dających się „z daleka” mieszkańców (ok. setki) Nowej Huty, wznoszących co chwila
okrzyki „Żegnaj Włodziu”44.
Rzeczywiste tło „spontanicznych” akcji przeciwko pomnikowi „wodza rewolucji” ujawnił poseł (OKP) Edward Nowak, zaangażowany wcześniej w łagodzenie młodzieżowej
agresji, oświadczając 8 grudnia w Sejmie: „Pomnik powinien być przeniesiony lub rozebrany, bo postawiono go wbrew woli społeczeństwa. Jesteśmy gotowi chronić i otaczać
pamięcią groby żołnierzy radzieckich, którzy zginęli także za nas. Nie jest ich winą zbrodnicze wykorzystanie daniny ich życia. O wystąpieniach młodzieży w Hucie mówi się:
„głupota, prowokacja”. To uproszczenie. Młodzi chcą nas przymusić do większej aktywności, protestują przeciw zbyt wolnemu tempu przemian w kraju”45. Poselska interpretacja wystąpień przeciwko „niechcianemu” symbolowi przydawała im treści narodowych,
przypisując im głęboki sens patriotyczny, łącząc je z oceną tempa przeobrażeń ustrojowo-politycznych. Sytuowała je na wysokim poziomie oczekiwań podmiotowych i traktowała
jako wyraz zatroskania o losy ojczyzny. „Zadymy”, happeningi niosące ofiary i zniszczenia,
podejmowane w „słusznej” sprawie wywoływały moralno-ideową aprobatę i uzasadnienie. Stanowiły swoistą odpowiedź na oczekiwania ekip przywódczych, wzywających do
najrychlejszego zrzucenia znienawidzonych więzów „sowieckiego zniewolenia”.
Demonstrowana w drugiej połowie antyradzieckość była z uwagą obserwowana na
Wschodzie, stając się podstawą formułowania opinii, że działania wymierzone przeciwko
Związkowi Radzieckiemu cieszą się przyzwoleniem czynników oficjalnych. Po wtóre –
jak sugerowano – analiza przebiegu nie pozwala na traktowanie ich jako wyraz spontanicznych, żywiołowych inicjatyw. Odnosząc się do najświeższych wydarzeń w Polsce,
agencja TASS – mająca status instytucji państwowej – sugerowała, „że nie są one bynajmniej czymś przypadkowym. W dzisiejszej Polsce wybryki antyradzieckie mają pożywkę w postaci panującej atmosfery hurtowego oczerniania osiągnięć socjalizmu w ciągu
45 lat władzy ludowej, przemilczania wspaniałych kart z przeszłości narodu polskiego
i radzieckiego, licznych faktów pomocy udzielanej Polsce przez ZSRR, koncentrowaniu
uwagi wyłącznie na negatywnych aspektach dwustronnych stosunków w epoce stalini-
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Nowa Huta. Nie ma pomnika w Alei Ró¿, „Rzeczpospolita” z 11 grudnia 1989. Ostatecznie
pomnik Lenina zosta³ wywieziony do Szwecji, jednak¿e jego twórca Marian Konieczny
(realizuj¹cy obecnie „zlecenia” koœcielne) w wywiadzie udzielonym w 1998 r. nie od¿egnywa³ siê – wbrew panuj¹cemu aktualnie klimatowi i naciskom dziennikarza – od swego
dzie³a, stwierdzaj¹c: „Trzeba braæ odpowiedzialnoœæ za to co siê robi. Nie mo¿na sobie
samemu napluæ w twarz (...) Dwieœcie lat przed Leninem by³o wielu marzycieli, którzy
chcieli urz¹dziæ spo³eczeñstwo sprawiedliwie (...) Oczywiœcie, ¿e chcia³em rzeŸbiæ Lenina
(...) Chcê zrozumieæ takich ludzi jak on. Oni mieli wy¿sze cele (...) Lenin nie by³ byle kim
(...) Nie z mojej woli i zas³ug ten pomnik powsta³. Wielki aktor i mój przyjaciel, Tadeusz
£omnicki, zagra³ Hitlera. A to jest to samo (...) Papie¿ jest wielkim cz³owiekiem, i Lenin
by³ wielkim cz³owiekiem. Ka¿dy na swój sposób. Nie uwa¿am Lenina za z³odzieja, proszê to odnotowaæ. ¯¹da siê ode mnie, ¿ebym potêpi³ Lenina – to karygodna postawa”.
M. Konieczny, Ile wa¿y Lenin?, Wywiad dla „¯ycia” z 21–22 marca 1998.
Lenin musi odejœæ, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 grudnia 1989.

zmu. Kampanię tę prowadzi niezwykle konsekwentnie znacząca część środków masowego przekazu.”46.
Komentarz TASS odzwierciedlał niepokój rządu ZSRR z powodu zmiany wektorów
polityki polskiej, nie skrywał bezsilności wobec rozwoju wydarzeń w Polsce, w toku
których przewagę zyskiwały czynniki antyradzieckie, nastawione na generalne negowanie przeszłości. Jednocześnie komentarz wyrażał skłonność do ułożenia stosunków na
nowych, partnerskich zasadach47. Niejako na przeciw radzieckim niepokojom wychodziło Biuro Polityczne KC PZPR, które 28 listopada 1989 r. przywoływało analogie z przeszłości, dopatrując się w „barbarzyńskim” rozbijaniu i niszczeniu pomników, paleniu książek,
„demonstracyjnym” odrzucaniu imion szkół i zakładów pracy, nazw ulic i placów – „groźny
ostrzegawczy sygnał dla wszystkich demokratycznych sił w Polsce”48.
Kraków przejawiał w kontestowaniu PRL-owskiej przeszłości wyjątkową aktywność,
co wymagałoby osobnych rozważań na temat jej źródeł. Tkwiły one – jak się wydaje –
w splocie czynników historyczno-politycznych sięgających galicyjskiego konserwatyzmu,
aktów kontestacji w latach czterdziestych, zwieńczonych osobliwie demonstracjami inicjowanymi przez „Wolność i Pokój”, która to organizacja wywodziła swój rodowód z ruchu
ekologicznego i pacyfistycznego, jednakże od początku ulegała syndromowi „antykomunizmu”49. Podejmowane działania, nasycone nienawiścią i odwetem, nie akceptowały
kompromisu, przedkładając presję ulicznej „zadymy” nad negocjacjami („wszystkie sukcesy »WiP« poprzez manifestacje (...) nie wierzymy w skuteczność rozmów”), czyniąc
z niej swego rodzaju filozofię bycia i zorganizowania („dzięki ulicy przyciągamy do siebie
ludzi, którzy potem współpracują z nami już nie tylko na ulicy (...) wczorajsze formy
manifestacji, takie jak kilkuosobowa pikieta, obecnie nie mają większego oddźwięku. Liczą się tylko tysięczne manifestacje”). Obudowywano ją uzasadnieniem, każącym sądzić,
że brutalne formy ekspresji służyły spełnianiu „wyższych” celów (solidarność ze studentami chińskimi, żądanie wycofania wojsk „sowieckich”, sprzeciw wobec kandydatury
Jaruzelskiego na prezydenta). Nie liczono się ze zmianą formy i treści ładu politycznego,
twierdząc: „Fakt, iż obecnie władza pozwala na więcej i nie ośmiela się przeciwstawiać
demonstracjom, należy wykorzystywać. Nie wolno się zadawalać tym, co mamy...” –
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TASS o wydarzeniach w Nowej Hucie: akt bluŸnierstwa, „Trybuna Ludu” z 8 grudnia 1989.
Por. rezultaty wizyty T. Mazowieckiego w Zwi¹zku Radzieckim w dniach 23–27 listopada
1989 r. (Nowa sytuacja – nowe myœlenie. Wspólny komunikat, „Rzeczpospolita” z 28 listopada 1989)
oraz spotkania przywódców pañstw-stron Uk³adu Warszawskiego w Moskwie, 4 grudnia
1989 roku (Komunikat prasowy oraz oœwiadczenia, „Trybuna Ludu” z 5 grudnia 1989).
Oœwiadczenie Biura Politycznego KC PZPR, „Trybuna Ludu” z 30 listopada 1989.
Ruch zosta³ utworzony – stwierdza³ program – by „propagowaæ i pozyskiwaæ jak najwiêksze rzesze Polaków dla niczym nie zafa³szowanej idei pokoju, Polski naprawdê demokratycznej, bez totalitaryzmu”. Por. J. Minkiewicz, „Wolnoœæ i Pokój”, czyli w imiê ludzkiej solidarnoœci,
„Pogl¹d” nr 1/1988. Jedn¹ z czo³owych postaci ruchu (zachowa³ ¿ywe kontakty), by³ Jan M.
Rokita, tak¿e by³y aktywista Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, pose³ na Sejm, wybrany
z listy „S”.
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głoszono, ukazując przesłanie ulicznej aktywności, nie pozwalając wszakże dociec jej
głębszego sensu50.

3. „13 grudnia” – czy pojednanie?
Szczególnej sposobności dla demonstrowania sprzeciwu wobec ustępującego reżimu
dostarczyła rocznica wprowadzenia w Polsce w 1981 r. stanu wojennego. Do gwałtownych starć doszło właśnie w Krakowie, gdzie 13 grudnia 1989 r. ruch „Wolność i Pokój”
zorganizował wiec, którego uczestnicy (ok. 150 osób) przemaszerowali pod konsulat
radziecki, a następnie pod budynek KW PZPR, wznosząc pod drodze okrzyki „Sowieci
do domu”, poszukując następnie prywatnego mieszkania komendanta woj. MO i powodując po drodze zniszczenia (wybicie szyb, podpalanie, zniszczenie budki milicyjnej)51.
W Katowicach demonstranci pod znakami Solidarności Walczącej, KPN i NZS domagali
się rozliczenia „komunistów” za 13 grudnia 1981 r, wznosząc okrzyki „precz z komuną”,
„Sowieci do domu”, „Bolszewicy-terroryści”, obrzucając gmach KW PZPR butelkami
z benzyną oraz paląc kukłę przedstawiającą Jaruzelskiego. Do starć z MO doszło we Wrocławiu i Szczecinie. Mniej gwałtowny przebieg miała manifestacja w Łodzi i Warszawie.
„Solidarność” za pośrednictwem swego przywódcy uznała, iż 13 grudnia 1981 r. symbolizował przedkładanie „ideologii ponad dobro społeczeństwa”, powodując „bezsensowność ludzkich ofiar, prześladowań, kampanii oszczerstw i upokorzenia, kultu siły
i pacyfikacji życia publicznego”. Lech Wałęsa pozostawiając historykom formułowanie
odpowiedzi co do zgodności decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego z „polską racją
stanu”, sugerował, by pamięć o minionej tragedii skłaniała do myślenia „o społecznej
potrzebie kultury politycznej, pluralizmu i tolerancji. Dramatyczne doświadczenia tamtych dni nie mogą się już powtórzyć między innymi dlatego, że jesteśmy o te doświadczenia mądrzejsi. Pamięć o zmarnowanych latach mąci radość z moralnego zwycięstwa ideałów
„Solidarności”, lecz nie ma potrzeby, by ponad miarę przywoływać wspomnienia. Dramat stanu wojennego nie może przesłaniać przyszłości, a rozliczenia nie powinny zastępować dążeń ku dostatniej i sprawiedliwej Polsce”52.
Wałęsy sugestia, by dla współczesnych działań punktem odniesienia uczynić przyszłość, wynikająca w znacznej mierze z przyczyn taktycznych, odpowiadała w swej
wymowie aktowi złożenia 2 grudnia przez Wojciecha Jaruzelskiego kwiatów pod krzyżem upamiętniającym śmierć górników kopalni „Wujek” i wpisania przezeń do księgi
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O Wolnoœæ i Pokój w Galicji (Rozmowa z uczestnikami Ruchu „WiP”), „Gazeta Wyborcza” z 26
czerwca 1989.
Przebaczyæ czy nienawidziæ. „Gazeta Wyborcza” z 14 grudnia 1989. Po zajœciach WiP
oœwiadczy³, i¿ jego manifestacja mia³a „wy³¹cznie charakter pokojowy”, natomiast kierownictwo Akcji Bie¿¹cej KPN okrêg Kraków okreœli³o niszczenie mienia spo³ecznego „jako
bezmyœlny wandalizm nie maj¹cy nic wspólnego z interesem spo³ecznym”. Œledztwo w sprawie zajœæ w Krakowie. Oœwiadczenie WiP. Bezmyœlny wandalizm, „¯ycie Warszawy” z 16–17 grudnia 1989.
Osiem lat póŸniej. Patrzymy w przysz³oœæ. Oœwiadczenie przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”,
Gdañsk 13 grudnia 1989, „Rzeczpospolita” z 14 grudnia 1989.

pamiątkowej wyrazów ubolewania: „Płynęły przez śląską ziemię potoki polskiej krwi.
Tej, która tu została przelana – mogliśmy uniknąć. Niech pamięć o niej będzie przestrogą
dla żywych i hołdem dla ofiar”. Akt składania kwiatów przez autora stanu wojennego
wywołał protesty części zgromadzonych, przede wszystkim z KPN, wznoszących okrzyki:
„Morderca”, „Precz z komuną”, „Na kolana”. Tych zachowań nie aprobował Tadeusz
Mazowiecki, który wezwał do uszanowania „trudnej” sytuacji prezydenta, oświadczając,
że „cokolwiek byśmy nie sądzili o nim w przeszłości, dziś jest on człowiekiem, i mówię
to publicznie, chroniącym reformy i działającym na rzecz tych reform, i dlatego nie gwizdy wobec niego są dziś potrzebne, ale uszanowanie”. Komisja Zakładowa „Solidarności”
kopalni „Wujek” wyraziła wiarę – w związku z wizytą Jaruzelskiego – „że jest ona wyrazem Pana dobrej woli, przejawem dążenia do pomyślnego zakończenia procesu pojednania narodowego oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów tragedii (...) jesteśmy wdzięczni
Panu, Panie Prezydencie, że raczył Pan oddać hołd naszym braciom górnikom poległym
w dniu 16.12.81 r. podczas tych tragicznych wydarzeń”. Kopalniana organizacja „S” odcięła się „od nieodpowiedzialnego, wręcz prowokacyjnego zachowania się członków KPN
(...) i wyrażamy z tego powodu ubolewanie. Oświadczamy, że ludzie ci nie mają nic wspólnego z zakładową organizacją związkową NSZZ „Solidarność”. Wyrażając „niesmak i głębokie oburzenie” z powodu nieposzanowania „dla krzyża świętego, miejsca tragedii
i przelanej krwi”, oczekiwano, że krzyż symbolizujący tragedię, ale też zwycięstwo stanie
się „również symbolem zgody i porozumienia narodowego. Pod tym krzyżem jest miejsce dla wszystkich”53.
Rozważając – w kontekście zmiany politycznej – przejawiane formy odczytywania
i przeżywania przeszłości i jej symboli, wypadnie stwierdzić, iż po schyłek 1989 roku nie
ukształtował się dominujący sposób odnoszenia się do ancien régime’u i skutków jego
funkcjonowania. Z jednej bowiem strony akcentowano potrzebę urzeczywistniania działań naprawczych we wszelkich sferach życia społeczeństwa. Formą osądzania przeszłości były inicjatywy zmierzające do wydobycia i napiętnowania nieprawości w działaniu
organów przymusu (komisja J. M. Rokity), zawierające także zamiar indywidualnego
zadośćuczynienia za krzywdy będące skutkiem orzeczeń sądowych czy decyzji administracyjnych mających znamiona represji politycznych. Z drugiej strony znamienne przesłania niosło świętowanie rocznic, kiedy wydobywano lub przywracano znaczenie dotąd
pomijanym lub zapoznawanym zdarzeniom przeszłości, obudowując je uroczystym ceremoniałem. Tak było z rocznicą odzyskania niepodległości – 11 listopada, z udziałem prezydenta i premiera – która stała się okazją do zademonstrowania treści narodowo-patriotycznych,
przybierających wszakże aktualnej wymowy politycznej, związanej z lokowaniem socjalizmu w obszarze immanentnego zła i ukazaniem jego niegodziwości. Atmosfera potępienia
socjalizmu, łącząc się ze zrzuceniem doktrynalno-politycznych zależności od Związku Radzieckiego, sprzyjała pojawieniu się ostrzejszych form ekspresji, inspirowanych i organi-
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Prezydent na Œl¹sku, „Rzeczpospolita” z 4 grudnia 1989. W opozycji wobec najogólniej
przychylnej reakcji pozostawa³o stanowisko Regionu Œl¹sko-D¹browskiego „S”, którego
w³adze wyra¿a³y zdziwienie decyzj¹ prezydenta z³o¿enia kwiatów pod krzy¿em przy
kopalni „Wujek”. KWK Wujek, Miejsce pod krzy¿em, „Gazeta Wyborcza” z 4 grudnia 1989.
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zowanych przez „antykomunistyczne” organizacje młodzieżowe. Na ten typ wystąpień
istniało ograniczone przyzwolenie.
W tym kontekście nie do końca klarownie rysowała się natomiast kwestia rocznicy
wprowadzenia przed ośmioma laty stanu wojennego. Zdawało się bowiem, iż dostarczała ona wyjątkowego materiału, mogącego posłużyć do totalnego skompromitowania minionego reżimu i jego ludzi. Tymczasem, przywołując pamięć dramatu z grudnia 1981 r.
i zachowując respekt dla poniesionych ofiar, wzywano do porzucenia odwetu politycznego, opowiadając się za pojednaniem w imię przyszłości. Poczucie siły, potwierdzane zdolnością przeforsowania w parlamencie rozwiązań ustrojowo-politycznych podważających
dotychczasowy porządek, a także znajdowanie w społeczeństwie przyzwolenia dla przeprowadzanych zmian – niosących drastyczne skutki dla poziomu życia – osłabiało presję
przedstawicieli kierunków fundamentalistycznych. Za niemniej ważny czynnik przyczyniający się do osłabienia dążeń odwetowych wypadnie uznać przekonanie o zbędności
antagonizowania stosunków z najogólniej lojalnie jednak wtapiającymi się w nowy – sił
starego reżimu.
Nie od rzeczy wydaje się zasadne pytanie – czy na formułowane przez prominentnych
przedstawicieli „S” poglądy w kwestii odreagowywania przeszłości miało wpływ stanowisko kościoła katolickiego. Popierał on zgodne współdziałanie, przełamujące dotychczasowe podziały i służące urzeczywistnianiu celów uznanych za wspólne. Cieszył się
zaufaniem większości społeczeństwa. Przeważająca część sił politycznych doceniała jego
pozycję w życiu publicznym i rolę arbitra, jaką spełniał on przyczyniając się do łagodzenia napięć i godzenia antagonizmów politycznych. Jego stanowisko w kwestii stosunku
do przeszłości i kształtowania klimatu dla działań na przyszłość miało istotne znaczenie.
Kościół przez cały powojenny okres był uwikłany w misterną grę polityczną z ancien
régime’m. Kooperował, a jednocześnie zmagał się z nim, walcząc o duchowe panowanie
w społeczeństwie. Urzeczywistniał politykę „długiego trwania”, kojarząc cele bieżące ze
strategicznymi. W swoim działaniu osiągał osobliwą efektywność i skuteczność, przyczyniającą się – poza urzeczywistnianiem interesów własnej wspólnoty i instytucji – do
erozji realnego socjalizmu. Kościołowi bliższa pozostawała ewolucyjna metoda rozprawiania się z socjalizmem. Przeciwny też był temu, by procesowi przeobrażeń – które
akceptował, ponieważ zbiegały się z jego strategicznymi dążeniami i im sprzyjały – towarzyszyły antagonizmy społeczne i polityczne.
Kościół, opowiadając się za przeobrażeniami zgodnymi „z oczekiwaniami społeczeństwa”, uznał, że ich warunkiem jest zgoda narodowa, eliminująca waśnie. Jednocześnie
w rzeczywistości sprzeciwiał się odwetowi politycznemu, legitymizując także pozycję
w państwie osób wywodzących się ze zwalczanego dotąd systemu władzy. Jego stanowisko wpisywało się zatem w filozofię pojednania, służącą budowaniu przyszłości. By
sprostać wyzwaniom stającym przed narodem „konieczne jest przezwyciężenie uprzedzeń i urazów oraz zgodne współdziałanie całego społeczeństwa w duchu porozumienia
oraz podporządkowanie partykularnych interesów nadrzędnym racjom narodu i państwa” –
oświadczyli po spotkaniu 25 listopada 1989 r. prezydent Wojciech Jaruzelski i kardynał
Józef Glemp, którzy, wyrażając poparcie dla działań rządu Tadeusza Mazowieckiego,
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wzywając do nie pozostawiania „najsłabszych bez pomocy”54. Z kolei Jan Paweł II,
stwierdzając, że wraca „niejednokrotnie myślą do treści naszych rozmów”, wyrażał w liście do prezydenta satysfakcję z tego, „że dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli stało się
dobrem nadrzędnym”55. Do tych wątków nawiązywał także Lech Wałęsa, który po spotkaniu z Wojciechem Jaruzelskim, 3 grudnia 1989 r., głosił z nim „zgodnie, że realizacja
procesu demokratycznych przemian w atmosferze porozumienia i dialogu wszystkich sił
politycznych i społecznych zyskała w świecie szerokie uznanie i szacunek dla naszego
narodu”56.
Z analizy zachowań aktorów polskiej sceny politycznej wydaje się wynikać wniosek,
że u schyłku roku 1989 dominował wytworzony obradami „okrągłego stołu” duch poszukiwania zgody ponad dotychczasowe podziały. O tym decydowała otwartość obozu
„S”, wkraczającego w obszar władzy, na współpracę, która okazywała się nieodzowna.
Do ugruntowania klimatu pojednania przyczyniała się postawa kościoła katolickiego, autorytetu „błogosławiącego” pomyślność przeobrażeń. Do rangi symbolu urastało spotkanie prymasa Polski Józefa Glempa z parlamentarzystami 29 grudnia 1989 r., w trakcie
którego dzielono się „opłatkiem”, łączącym we wzajemnie składanych życzeniach (przy
wtórze kolęd) przedstawicieli różnych wszak orientacji ideowo-politycznych57. Po wtóre,
proces przemian przebiegał pomyślnie przy zachowaniu względnego spokoju. Oraz – po
trzecie – nie pojawiły się okoliczności utrudniające postęp reform, które mogłyby stanowić podłoże dla sięgania po argumenty kompensujące ewentualne porażki. Najogólniej
uzasadniony wydaje się pogląd, iż rok 1989 oferował różnorodne wzorce i typy zachowań politycznych. Nierzadko odzwierciedlały one odmienne (przeciwstawne) sposoby
przeżywania przeszłości i współczesności, tworząc w przyszłości potencjalny obszar
generujący zróżnicowaną kulturę polityczną (grup przywódczych, zbiorowości czy środowisk społecznych etc.) Polaków – integracyjną bądź dezintegracyjną58.

4. Konstytucyjny akcent
„Stworzenie nowej, demokratycznej konstytucji” – oto zadanie, które wedle uczestników „okrągłego stołu” miał spełnić parlament wyłoniony w najbliższych wyborach.
W początkowym okresie jego istnienia sprawa zmiany konstytucji, odpowiadającej skali
odniesionego przez opozycję zwycięstwa i związanym z nim oczekiwań, nie zajęła priorytetowego miejsca. Złożyło się na to z jednej strony nie obeznanie przedstawicieli dotychczasowej opozycji z pracami legislacyjnymi, a także brak wśród nich skonkretyzowanej
wizji przekształceń. Z drugiej, zaś zrozumiały wobec nich dystans posłów PZPR-owskich,
nie zainteresowanych rychłymi zmianami, które – z natury zarysowującego się kierunku
przeobrażeń – musiały dotknąć pozycji i roli ich partii. Dodatkowe, niejako sytuacyjne
54
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Spotkanie Jaruzelski-Glemp, „Trybuna Ludu” z 27 listopada 1989.
List Jana Paw³a II do W. Jaruzelskiego, „Rzeczpospolita” z 30 listopada 1989.
Spotkanie Jaruzelski – Wa³êsa, „Trybuna Ludu” z 4 grudnia 1989.
Koronacja, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 1990.
Por. K. B. Janowski, Kultura polityczna Polaków czasu zmiany, (w:) Kultura polityczna w Polsce.
Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, red. M. Kosman, Poznañ 1996.
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czynniki ważące na moment podjęcia kwestii konstytucji, leżały w zaangażowaniu parlamentarzystów w wybory prezydenta oraz powołanie prezesa Rady Ministrów. Godzi się
przy tym pamiętać, iż prace nad zmianami w Konstytucji towarzyszyły wyjątkowo spiętrzonym inicjatywom ustawodawczym obejmującym system gospodarczy.
Niemniej to właśnie Klubowi PZPR przypadła rola zainicjowania prac nad zmianą Konstytucji, a także przejawiania w tym zakresie osobliwej aktywności (na 8 projektów ustaw
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio zmiany Konstytucji, 3 zgłosili posłowie PZPR).
O tym zadecydował zapewne fakt dysponowania zespołem deputowanych legitymujących się koniecznymi kwalifikacjami (funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji
Ustawodawczej pełnił konstytucjonalista prof. Janusz Trzciński), a także dążeniem do
tego, by nie dopuścić do rozwiązań drastycznie podważających zasady ustroju PRL i godzących w ewolucyjne mechanizmy ich przeobrażeń.
Niemniejszą aktywność w pracach nad zmianą konstytucji przejawiali posłowie SD
(3 projekty oraz jeden wspólny z OKP i PSL „O”)59. Z kolei członkowie Obywatelskiego
Klubu Parlamentarnego – w porównaniu z PZPR i SD – nie wykazywali nadmiernej aktywności legislacyjnej (1 wspólny projekt z PSL „O” i SD), od początku kreując się na
recenzenta („inicjatywy zmian będą dalej napływać z innych klubów i wtedy możemy je
popierać” – sugerował J. M. Rokita na posiedzeniu Prezydium OKP, 28 sierpnia) i zaznaczając swój wpływ na ostateczne rezultaty prac kodyfikacyjnych. Odrzucali oni Konstytucję PRL, widząc w niej akt symbolizujący negowany porządek ustrojowo-polityczny.
W krańcowej postaci owo nastawienie wyrażało się uznaniem jej za „obrazę” ze względu
na honor narodu, „poczwarę i kuriozum” z punktu widzenia prawa, wręcz dokument
„pozbawiony znaczenia” (J. M. Rokita60), oraz przekonaniem, że „prowizorium konstytucyjne” oznaczałoby „dowartościowanie” złego dokumentu (Z. Romaszewski61).
Będąc jednak przekonanym co do pilności uchwalenia nowej konstytucji, a jednocześnie dostrzegając niemożliwość poddania w całości jej rychłej zmianie, deputowani „solidarnościowi” zaaprobowali stanowisko realistyczne – wprowadzenia „absolutnie
niezbędnych” uregulowań, godząc się na uchwalenie nowej konstytucji w późniejszym
czasie62. Realizm nakazywał uwzględniać nastawienie PZPR. Koalicja OKP, ZSL i SD,
leżąca u podstaw powołania rządu, pozostała nienaruszona, jednakże jej siła – wobec
wymogu 2/3 głosów koniecznych do zmiany konstytucji – okazywała się niewystarczająca dla przeforsowania zmian wbrew Klubowi PZPR. Wysunął on np. zastrzeżenia
wobec propozycji ograniczenia uprawnień prezydenta w dwóch sprawach. Koalicjanci
domagali się bowiem poddania rad narodowych nadzorowi parlamentu oraz podporząd-
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J. Trzciñski w trakcie posiedzenia Klubu PZPR, 15 paŸdziernika 1989, okreœli³ propozycje pos³ów SD jako „niedopracowane, niekompletne i bardzo przypadkowe”. W Klubie Poselskim PZPR. Bez jednomyœlnoœci, bez stanowiska?, „¯ycie Warszawy” z 16 listopada
1989.
A. Bikont, Prezydium OKP. Jak zmieniæ Konstytucjê?, „Gazeta Wyborcza” z 29 sierpnia 1989.
Inna Konstytucja, inny jêzyk, „Gazeta Wyborcza” z 30 sierpnia 1989.
A. Bikont, Prezydium OKP. Jak zmieniæ Konstytucjê?, „Gazeta Wyborcza” z 29 sierpnia 1989;
E. Milewicz, Gor¹czka konstytucyjna, „Gazeta Wyborcza” z 19 wrzeœnia 1989; Konstytucja.
Tylko parê drobiazgów, „Gazeta Wyborcza” z 19 paŸdziernika 1989.

kowania prokuratury ministrowi sprawiedliwości (dotąd nadzór prezydenta). Ostatecznie, wobec silnego oporu PZPR, nie naruszono uprawnień prezydenta w sprawach rad
narodowych, jakkolwiek owe ustępstwo wynikało w dużym stopniu z zapowiedzi zmiany ustawy o samorządzie terytorialnym. Klub PZPR zachował konstruktywne nastawienie do zmian w Konstytucji. Dokumentował tym przekonanie, iż są one konsekwencją
wcześniej podjętych decyzji (X Plenum KC PZPR, „okrągły stół”, nowela kwietniowa
Konstytucji) a także ustawowych regulacji w sferze gospodarczej, i że należy lojalnie
ponosić ich skutki. Czynił to mimo występujących wątpliwości, których źródłem było
m.in. dążenie ugrupowań nowego aliansu politycznego do zmarginalizowania PZPR. Klub
uznał, iż Konstytucja winna odzwierciedlać rzeczywistość społeczną; eliminacja sprzeczności między systemem rządów parlamentarnych a zasadą przewodniej roli partii. Natomiast odpowiadając krytykom, stwierdzano: „w istniejącym układzie sił nie mogliśmy
dużo więcej zdziałać”63. Klub PZPR znajdował się między dwoma, niejednokrotnie sprzecznymi, tendencjami. Jedną reprezentowali posłowie-sympatycy „Solidarności”, nierzadko
zawdzięczający jej mandat, skłonni wyłamywać się z dyscypliny poselskiej, by czynić
zadość postulatom OKP64. Drugą prezentowały władze partii (oskarżane – przez przedstawicieli nurtu doktrynalnego – o „kapitulanctwo”), wobec których Klub PZPR ujawniał
często suwerenne aspiracje.
Kręgosłupem ustrojowo-politycznych zmian Konstytucji były rozstrzygnięcia tyczące
statusu partii politycznej. Art. 3 wyróżniał PZPR („przewodnia siła polityczna”) oraz
„współpracujące” i pozostające w „sojuszu” z nią ZSL i SD, a także „współdziałające”
organizacje i stowarzyszenia społeczne stojące na „na gruncie zasad ustrojowych PRL”.
Wszystkie one stanowiły „podstawę” Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
Był on płaszczyzną „jednoczenia się” społeczeństwa dla dobra PRL oraz współdziałania –
„niezależnie od światopoglądu” – w sprawach „funkcjonowania i umacniania socjalistycznego państwa oraz wszechstronnego rozwoju kraju”. Owa regulacja tworzyła wewnętrznie
spójną konstrukcję ustrojową, nadającą najwyższą, bo konstytucyjną rangę statusowi
i roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kreującej się na podstawowy i rozstrzygający człon systemu politycznego.
Toteż wniosek zgłoszony 23 sierpnia 1989 r. przez 15 posłów Klubu PZPR domagających się wykreślenia z Konstytucji PRL zapisu o przewodniej roli PZPR „w budowie
socjalizmu” okazał się fundamentalny dla dalszego kierunku prac legislacyjnych oraz podstawowy dla ewentualnych uregulowań ustrojowo-politycznych. Uzasadniając wniosek
zmianą sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych, poseł Józef Bogusz (upoważniony do reprezentowania wnioskodawców) wskazywał 24 sierpnia na posiedzeniu Sej63
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J. Trzciñski, Dlaczego g³osowaliœcie za zmianami w Konstytucji?, Wywiad dla „Trybuny Ludu”
z 16 stycznia 1990.
M. Czerwiñski oœwiadczy³ w trakcie posiedzenia Klubu PZPR (15 listopada), ¿e udzieli
poparcia wnioskowi OKP w sprawie zmian Konstytucji, poniewa¿ „jest to kolejny krok
na drodze do demokracji”. W Klubie Poselskim PZPR. Bez jednomyœlnoœci, bez stanowiska?,
„¯ycie Warszawy” z 16 listopada 1989. Wniosek 15 pos³ów z PZPR domagaj¹cych siê
wykreœlenia z Konstytucji zapisu o przewodniej roli PZPR zosta³ zg³oszony bez uzgodnienia i wbrew Klubowi PZPR, jakkolwiek nastêpnie go popar³.
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mu, że zapis ów wprowadzony został do Konstytucji w okresie „szczególnej dominacji
partii nad Sejmem”, będąc „powieleniem” podobnych zapisów w konstytucjach państw
socjalistycznych, gdy o roli „jakiejkolwiek partii powinien decydować nie zapis konstytucyjny, lecz program, sposób działania oraz akceptacja społeczeństwa realizowana poprzez wolny demokratyczny wybór jej przedstawicieli do Sejmu i władz państwowych”65.
Z końcem roku, w dzień po świętach Bożego Narodzenia, prace nad zmianą Konstytucji uległy przyśpieszeniu. Poszerzono też zakres proponowanej nowelizacji. Stało się tak
za sprawą posłów OKP. Wyrażali oni przekonanie, iż „w nowy rok nie można wkraczać
z taką konstytucją” (B. Geremek na posiedzeniu OKP, 28 grudnia) oraz, że „konstytucja
musi być godna imienia Rzeczypospolitej i orła w koronie” (H. Suchocka na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, 27 grudnia). Przyszli oni zatem w sukurs posłom SD, prącym
już od września do zmiany nazwy państwa (miast „PRL”, „Rzeczpospolita Polska”) oraz
„ukoronowania” godła. Tym samym zyskali przychylność „demokratów”, ale także członków PSL „O” oraz PAX, PZKS i UCh-S, skłonnych zaakceptować propozycję wydatnego poszerzenia zmian w Konstytucji, zgłoszoną 27 grudnia przez Obywatelski Klub
Parlamentarny.
Tryb pracy nad nowelizacją Konstytucji zakwestionowało Biuro Politycznego KC PZPR,
28 grudnia 1989 r. W ten sposób zostały upublicznione także niepokoje posłów PZPR,
sprzeciwiających się praktyce poszerzania projektu zmiany Konstytucji o nowe elementy
ustrojowe, a przede wszystkim usunięciu z niej zapisów określających społeczne funkcje
państwa socjalistycznego. Nie godząc się z brakiem „poważnej dyskusji społecznej”, która poprzedzałaby zmiany w Konstytucji oraz nie akceptując przyśpieszonego trybu ich
rozstrzygania, BP KC PZPR głosiło, że „fundamentalne dla przyszłości całego narodu
kwestie powinny być zawsze przedmiotem ogólnonarodowej dyskusji łącznie z powszech-
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O zniesienie przewodniej roli PZPR – wnosz¹ pos³owie PZPR, „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia
1989; Tadeusz Mazowiecki tworzy nowy rz¹d, „Trybuna Ludu” z 25 sierpnia 1989. 6 wrzeœnia
na posiedzeniu Klubu PZPR powo³ano zespó³, który mia³ opracowaæ autopoprawkê,
zmierzaj¹c¹ – stosownie do sugestii S. Gebethnera – by dotychczasowy art.3 Konstytucji
zast¹piæ nowym zapisem o partiach politycznych, szanuj¹cych „demokratyczny ustrój
PRL”, podlegaj¹cych rejestracji. Prawo jej odmowy mia³o byæ przyznane Trybuna³owi
Konstytucyjnemu (Klub Poselski PZPR, „Gazeta Wyborcza” z 7 wrzeœnia 1989). Wyra¿aj¹c
w¹tpliwoœci co do zasadnoœci wprowadzenia zapisu o przewodniej roli PZPR, wskazywa³em, i¿ nast¹pi³o to „w chwili – w 1976 r. – gdy spadek autorytetu partii w spo³eczeñstwie wydawa³ siê ewidentny (...) walka o zapis przes³ania istotê problemu – zdolnoœæ
uzyskiwania przez partiê wsparcia dla swych racji (...) natomiast w sensie prawnym
skutecznoœæ tego uregulowania jest problematyczna” (K. B. Janowski, Kontynuacja i zmiana, „Miesiêcznik Literacki” nr 1/1989, s. 103–104). Warto tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
w literaturze polskiej na d³ugo przed zmian¹ Konstytucji obecny by³ pogl¹d, wedle
którego zapis konstytucyjny o przewodniej roli partii komunistycznej jest „czymœ o charakterze drugorzêdnym, co nie jest charakterystyczne dla ustroju socjalistycznego”. A. £opatka,
Kierownicza rola partii komunistycznej w stosunku do pañstwa socjalistycznego, wyd. drugie, Poznañ 1963 r., s. 111.

nym referendum” oraz uprzednio rozważane w „normalnym trybie” przez specjalnie powołaną Komisję Konstytucyjną Sejmu66.
Ostatecznie, mimo początkowych zastrzeżeń, również Klub PZPR uznał – nie mając
pewności czy zdoła się w całości przeciwstawić kontestowanym zapisom, a także ze
względu jednak na ich nieprzystawalność do ducha globalnych zmian – poparł 29 grudnia
1989 r. nowelizację Konstytucji. Spośród 386 posłów, za zmianami opowiedziało się 374
(1 – przeciw, Roman Norbert z PZPR; 11 się wstrzymało)67. Ogłoszeniu wyników towarzyszyły oklaski na stojąco (klaskał też prezydent). 30 grudnia zmiany zatwierdził Senat
(J. J. Lipski, stwierdzając, że mimo powrotu starych symboli, Polska nie jest „w pełni
niepodległa” oraz P. Andrzejewski wstrzymali się od głosu). Nie skrywano entuzjazmu,
odśpiewano hymn oraz „Boże coś Polskę” (w wersji „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”). Doszło do manifestacji Z. Romaszewskiego, który przedwojenny wizerunek orła
w koronie „przypiął trzema agrafkami pod wielkim łysym orłem, którego zdejmie się po
podpisaniu ustawy przez prezydenta”68.
Uchwalone zmiany oznaczały zasadniczy przełom ustrojowo-polityczny, utrwalający
zakres i głębie dokonanych już przeobrażeń oraz ukazujący kierunek dalszych przemian.
Przełomowe – zarówno w sensie symbolicznym, jak i materialnym – rozstrzygnięcia,
dokumentowały wolę odrzucenia porządku wiązanego z socjalizmem. Wyrażały one dążenie do przywrócenia uregulowań łączonych z polską tradycją, jak i współczesnymi standardami demokratycznymi. Został usunięty wstęp, w którym były zawarte najogólniejsze
elementy socjalistycznej tradycji ustrojowo-politycznej. Zmianie uległy nazwa i godło
państwa: 1) Rzeczpospolita Polska zastąpiła Polską Rzeczpospolitą Ludową; 2) Orła
uzupełniono koroną. Odstąpiono od określenia państwa jako socjalistyczne, przyjmując
zapis, że jest ono (RP) „demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” (art. 1). Za suwerena uznano Naród (art. 2), odrzucając
pojęcie „ludu pracującego miast i wsi”, jako podmiotu o znamionach ideologicznych,
wywodzonego z koncepcji „dyktatury proletariatu”, represyjnej, nie eksponującej wymogów suwerenności zewnętrznej. Za nader ważne regulacje wypadnie uznać te, które zawierał nowy art. 3, stanowiący przedłużenie art. 1, nakładając na „każdy” organ państwa
obowiązek – uznany za „podstawowy” – przestrzegania praw RP (p. 1), wskazując następnie, że „wszystkie organy władzy i administracji państwowej działają na podstawie
przepisów prawa” (p. 2).

66

67
68

Oœwiadczenie Biura Politycznego KC PZPR. Ku czemu zmierzaj¹ propozycje rozszerzenia zmian w Konstytucji. „Trybuna Ludu” z 29 grudnia 1989 – 1 stycznia 1990. W ostatniej fazie prac legislacyjnych M. F. Rakowski uczestnicz¹c w posiedzeniu Klubu PZPR
(28 grudnia), stara³ siê – jak mo¿na s¹dziæ – nak³oniæ pos³ów do przeciwstawienia siê
zamiarowi wykreœlenia z Konstytucji art. 4–9 (najogólniej zobowi¹zania pañstwa wobec
spo³eczeñstwa, jednak¿e osadzone w perspektywie socjalizmu, status „ludu pracuj¹cego miast i wsi”, a tak¿e kwestie polityki zagranicznej w powi¹zaniu z tradycjami „solidarnoœci z si³ami wolnoœci i postêpu”, ZSRR i innymi pañstwami socjalistycznymi).
Zamkniête zebranie Klubu Poselskiego PZPR. Tam¿e.
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu PRL, 29 grudnia 1989 r., ³am 312.
Koronacja, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 1990.
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Najistotniejsze skutki – jak można mniemać – z punktu widzenia kształtującego się
ładu społeczno-politycznego oraz filozofii władzy rodziło usunięcie z Konstytucji zapisu
uprzywilejowującego partię komunistyczną i jej byłych sojuszników. Nowela nie wskazywała na żadną siłę, która miałaby dysponować szczególnymi uprawnieniami. Przeciwnie,
rozstrzygając najogólniej o statusie partii politycznych, Konstytucja w artykule 4 (nowym)
traktowała je jako podmioty o jednakowej pozycji w społeczeństwie; zrzeszają one „na
zasadach dobrowolności i równości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa” (p. 1). Zasadę równości umacniał przepis, wedle którego w przypadku sprzeczności „celów i działalności partii
politycznych” z Konstytucją miały podlegać orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego (p. 2).
W rezultacie uległy podważeniu najistotniejsze elementy całościowej i względnie spójnej
konstrukcji polityczno-ustrojowej opartej na dyrektywach marksistowsko-leninowsko-stalinowskich. Otwierało to proces kreowania nowych reguł stabilizujących życie społeczeństwa w jego różnych wymiarach, wśród których sytuowały się także rozstrzygnięcia
dotyczące samorządu terytorialnego, któremu gwarantowano „udział” w sprawowaniu
władzy oraz „innych” form samorządu które miały korzystać ze „swobody” działalności
(art. 5). Zmiany dotyczyły także prokuratury (art. 64), podnosząc jej zadania w strzeżeniu praworządności oraz czuwaniu nad ściganiem przestępstw (pkt. 1), podporządkowując
ją Ministrowi Sprawiedliwości, sprawującemu funkcję Prokuratora Generalnego (pkt. 2).
Stanowiono, że tryb powoływania i odwoływania prokuratorów i zasady organizacji i postępowania prokuratury „określa ustawa” (pkt. 3).
Nie mniej ważnymi elementami zmian dokonanych w porządku konstytucyjnym były
regulacje odnoszące się do obszaru społeczno-gospodarczego. Niosły one konsekwencje
natury ustrojowej. Z konstytucji usunięto regulacje czyniące z państwa główny podmiot
spełniający funkcje właściciela, zarządcy, planisty własności społecznej (państwowej),
dominującej dotąd w gospodarce narodowej. Z konstytucji zniknęło postanowienie, że
podstawą PRL jest „socjalistyczny system gospodarczy oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji” (art. 11, p. 1) oraz przewidujące
rozwijanie życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego „na podstawie narodowego planu
społeczno-gospodarczego” (art. 11, p. 2). Zmiany zostały nakierowane na likwidację
monopolu państwa w gospodarce i uprzywilejowanej pozycji własności państwowej.
Zmiany, odnoszące się do gospodarki odzwierciedlały – wprawdzie nie w pełni jeszcze
konsekwentnie – dążenia do liberalizacji stosunków własności, produkcji i dystrybucji.
Likwidacja omnipotencji państwa – poprzez ustanowienie równości różnych podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą – zmierzała także do zmiany stosunków własnościowych. Kierunkowe tendencje zawierały kolejne artykuły: Rzeczpospolita Polska „gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności; ograniczenie
tej swobody może nastąpić jedynie w ustawie” (art. 6) oraz że RP „chroni własność i prawo dziedziczenia oraz poręcza całkowitą ochronę własności osobistej. Wywłaszczenie jest
dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem” (art. 7).69
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Ustawa z 29 grudnia 1989 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz. U. nr 75 z 31 grudnia 1989, poz. 444.

MIAST ZAKOŃCZENIA

Dwa wydarzenia spinają symboliczną klamrą rok 1989. Pierwsze – to obrady „okrągłego stołu”, które otwierały proces liberalizacji i demokratyzacji życia publicznego oraz
fundamentalnych zmian ustrojowych. Drugie – to konstytucyjne zwieńczenie dokonanych zmian w ładzie gospodarczym i politycznym, wyznaczające kierunek kontynuacji.
Rok 1989 za sprawą praktyki oraz zasadniczych decyzji, dzielił, ale jednocześnie połączył
dwie niejako przeciwstawne epoki.
Analizując przypadek Polski można odnaleźć punkty wspólne z przeobrażeniami w innych regionach świata. Samuel P. Huntington umiejscawia przemiany w Polsce w „trzeciej
fali demokratyzacji”, sądząc iż odpowiadają swoimi cechami modelowi „przemieszczenia”, w ramach którego demokratyzacja była wytworem wspólnych działań rządu i opozycji. Pomijając występujące różnice w metodologii czy ujęciu kwestii szczegółowych,
wypadnie generalnie podzielić tezy Huntigtona. Pokrywają się one – mutatis mutandis –
z wnioskami z analizy przypadku Polski1. Osobliwie idzie np. o wydobycie dialektyki
„przemieszczenia” rozwijającej się na ogół „w specyficznym porządku etapów”, czy ukazanie motywacji jego autorów. Te ostatnie – jak powiada Huntington – są „różnorodne
i zmienne, pomieszane i tajemnicze, a często niejasne dla nich samych. Przywódcy mogą
doprowadzić do powstania demokracji, ponieważ widzą ją jako cel sam w sobie; jako środek do innych celów; demokracja może być także produktem ubocznym ich dążeń do
osiągnięcia innych celów. W wielu przypadkach demokracja być może nie jest celem najbardziej przez przywódców politycznych pożądanym, lecz wynikiem najbliższym tego,
co jest możliwe do zaakceptowania”. Jednakże „tam, gdzie nie są spełnione warunki wstępne dla zaistnienia demokracji, w o l a l u b u m i e j ę t n o ś c i p r z y w ó d c y n i e
w y s t a r c z ą d o j e j p o w s t a n i a” (wyróżnienie – K.B.J.)2.
Przejście od porządku realnosocjalistycznego do ładu regulowanego rynkiem i zasadami
demokracji liberalnej poprzedzone zostało wydarzeniami sięgającymi konfliktu, do którego doszło w sierpniu 1980 r. (nie pomijając wcześniejszych zdarzeń). „Sierpień” 1980 r.,
wprawdzie symbolizował moralny protest i przesłanie walki o godne życie, od zarania
był naznaczony stygmatem polityki. Diagnoza stanu spraw społeczeństwa i państwa
polskiego wiodła do wniosku o niemożliwości spełnienia oczekiwań społecznych (materialnych, podmiotowych) bez poddania systemu społeczno-gospodarczego i politycznego zasadniczym przeobrażeniom. Istota problemu zawierała się w pytaniu: czy system
społeczno-polityczny był zdolny do przekształceń strukturalnych i politycznych dopusz1

2

Przeobra¿enia polityczne w Polsce 1988–1992. Próba analizy teoriopolitycznej, Kielce 1992; Polska
1980–1981. Od euforii do szoku, Toruñ 1995; Polska 1981–89. Miêdzy konfrontacj¹ a porozumieniem, Warszawa 1996; Polska. Rok 1989. W krêgu refleksji nad zmian¹ polityczn¹, Kielce 1998.
S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 116 oraz 156–157. Por. K. B.
Janowski, Przeobra¿enia polityczne..., dz.cyt., s. 32–33. Ten¿e, Polska 1981–1989..., dz.cyt.
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czających do wpływu na władzę (kreowanie, kontrolowanie, odwoływanie) zorganizowanych sił społecznych ulokowanych poza uznanymi przez establishment strukturami?
Wprowadzenie w Polsce z dniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego wskazywało na
niezdolność systemu politycznego realnego socjalizmu do przeciwstawienia się przy użyciu procedury polityczno-perswazyjnej próbom zakwestionowania jego ideowo-politycznych zasad oraz reguł i mechanizmów strukturalno-funkcjonalnych. Stan wojenny, który
wywarł wpływ na różne segmenty życia publicznego (partię, „Solidarność”, kościół katolicki) otwierał okres normalizacji według dotąd obowiązujących reguł, jakkolwiek
ostatecznie okazał się w praktyce nieskuteczny. Jego animatorzy nie zdołali bowiem, mimo
zastosowanego terroru i represji, odtworzyć stanu ante Augustum. Nie udało się tego osiągnąć i w latach następnych, kiedy próby stabilizacji i konserwacji systemu politycznego
nie przyniosły oczekiwanego skutku. Efektywność owych wysiłków osłabiał przede
wszystkim stan gospodarki, niezdolnej do sprostania permanentnemu kryzysowi, a także
liberalizacja stanowiąca próbę jego zrównoważenia. Dla władz okazała się ona pułapką.
Wyjście z niej wiodło poprzez dalsze otwarcie na demokrację, ta zaś stawiała na porządku
uznanie dopuszczalności istnienia opozycji3. Obiektywnie owo otwarcie wzmagało siłę
czynników destrukcyjnych w stosunku do systemu realnego socjalizmu, przynosząc także wzrost – relatywnie – wpływu społeczeństwa na władzę.
Liberalizacja postępowała i ulegała utrwaleniu, a proces erozji antydemokratycznego
systemu postępował szybciej niż w pozostałych krajach socjalistycznych. Był to proces
osobliwy, u którego źródeł leżały przyczyny historycznej (narodowe, społeczne, gospodarcze), jak i sytuacyjnej natury (w tym czynniki geopolityczne). Rezultatem były instytucje i mechanizmy demokratyczne, z których część wyrastała ponad możliwości systemowe.
Jednakże to wszystko, wraz z umacnianiem się potencjału opozycji, korzystającej ze
względnej i wzrastającej swobody tworzyło masę krytyczną, której eksplozja przyczyniła się do rozsadzania systemu politycznego socjalizmu.
Warto przy tym zwrócić uwagę na interesujący fakt, ukazujący niezdolność modernizacyjną porządku socjalistycznego. Oto system polityczny ewoluując od dyktatury, w którym redukowano represyjność, podlegający liberalizacji i otwierający się na pewne elementy
demokracji parlamentarnej, okazywał się w dłuższej perspektywie nieefektywny, tracąc
przy tym na legitymizacji. Odmiennie jak w kapitalizmie, który adaptował obce elementy
(w tym socjalistyczne), społeczeństwa socjalistyczne w momencie otwarcia na rozwiązania właściwe kapitalizmowi stawały wobec katastrofy4. Jej przebieg – paradoksalnie –
gwałtowny czy spokojny, i jej ostateczny efekt w dużym stopniu zależał od nasycenia
strukturalno-funkcjonalnego układu politycznego elementami właśnie demokracji liberalnej, które nierzadko były efektem procesu przerastania szeregu elementów demokracji
socjalistycznej w obce jej ideologicznie instytucje czy mechanizmy.
Znaczącą rolę w tworzeniu przesłanek zmiany, pozwalającej przybliżyć moment zwrotu odgrywała determinacja opozycji, świadomej wzrastającego poparcia udzielanego jej
przez duże odłamy społeczeństwa oraz postawa kierownictwa partii, które – stopniowo
3
4
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K. B. Janowski, Czy mo¿liwa jest legalna opozycja? Dylematy przeobra¿eñ systemu politycznego
w Polsce, Warszawa 1988.
Por. C. Offe, Kapitalizm jako projekt demokratyczny?, „Studia Socjologiczne” nr 3–4, 1992.

i nie bez oporów – dostrzegało nieodzowność przełomu. Nie można tu pomijać członków partii, zwłaszcza z kręgów intelektualnych, którzy dążąc do rzeczywistego reformowania partii i państwa, motywowani różnymi względami, korzystali z poszerzających się
możliwości artykułowania swoich poglądów, by wywierać presję na przyśpieszenie zmiany.
„Nurt konserwatywny, antypostępowy musi znaleźć się w odwrocie. Stanowi to warunek sprostania przez partię wyzwaniom bieżącym i perspektywicznym. Niesprostanie
tym wyzwaniom oznaczać może jedynie regres” – pisałem w ekspertyzie z końcem 1987 r.5
Nie przeceniając wpływu nurtu reformatorskiego w partii, godzi się stwierdzić, iż istotnie
ulegał zmianie klimat oraz zyskiwała na sile opcja realistyczna, która z coraz większą
determinacją głosiła potrzebę urzeczywistniania reform.
Proces zmiany politycznej w Polsce, pozbawiony gwałtownych starć i konfliktów, był
możliwy m.in. wskutek nasycenia porządku realnosocjalistycznego w jego schyłkowej
fazie elementami mieszczącymi się, stanowiącymi zapowiedź bądź niesprzecznymi z ładem pluralistycznym. W Polsce u progu 1989 r. przeważyła idea „okrągłego stołu”, czym
nawiązywano do porozumień społecznych zawartych w sierpniu-wrześniu 1980 r., stanowiących modelowy sposób rozwiązywania konfliktów. Oznaczało to przejście od destrukcji do konfliktu konstruktywnego. Został on rozwiązany na drodze negocjacji, przy
wykorzystaniu, uznanych na gruncie społeczeństw legitymujących się ugruntowaną demokratyczną kulturą polityczną, reguł gry (wybory). „Okrągły stół” był nie tylko wydarzeniem politycznym, ale – jak powiada filozof katolicki – „przede wszystkim etycznym”6.
Zapoczątkowana nim „wielka zmiana” objęła demontaż realnego socjalizmu oraz tworzenie ładu regulowanego zasadami demokracji parlamentarnej i rynku. Składała się ona
z kolejnych faz. Pierwszą wypełniły wysiłki głównych sił politycznych dążących do
wyzyskania kontraktu „okrągłego stołu”. W czasie zamkniętym wyborami do parlamentu obie formacje polityczne stanęły do walki, której jednak wynik był przesądzony przez
nastawienie większości społeczeństwa. Odwróciło się ono od znanej sobie wersji socjalizmu, cofając dotychczasowej ekipie legitymację do sprawowania rządów7.

5
6
7

K. B. Janowski, Czy mo¿liwa..., dz.cyt., Warszawa 1988.
J. Tischner, Solidarnoœæ po latach, „Gazeta Wyborcza” z 26 sierpnia 1996.
Mia³a ona w du¿ym stopniu charakter fragmentaryczny (tak¿e negatywny). Jej forma i sposoby realizacji sk³aniaj¹ wszak¿e do pos³ugiwania siê raczej pojêciem „wzglêdnego (warunkowego) przyzwolenia”, ni¿ „negatywnej legitymizacji” (W. Lamentowicz, Proces odradzania siê
spo³eczeñstwa obywatelskiego, (w:) Rola i funkcjonowanie instytucji samorz¹dowych w systemie politycznym, zeszyt 3, red. W. Nieciuñski, Warszawa 1989, s. 174) czy „fasadowej legitymizacji”.
(J. Staniszkis, Dynamika prze³omu formacyjnego – zarys problematyki, Tam¿e, s. 76). Z przedstawionych wzglêdów bli¿szy autorowi jest termin u¿yty przez P. Ogrodziñskiego: „ma³a”
legitymizacja w³adzy (Piêæ tekstów o spo³eczeñstwie obywatelskim, Warszawa 1991, s. 28). Za
terminem „wzglêdne (warunkowe) przyzwolenie” mog¹cym mieæ co najmniej zastosowanie do koñca lat siedemdziesi¹tych przemawia fakt nie kwestionowania sprawowania przez partiê w³adzy i nie napotykania w tym wzglêdzie na wiêkszy opór ze strony
spo³eczeñstwa. Wszak ono w³aœnie – w zgo³a zmienionej sytuacji – za poœrednictwem
uznanej reprezentacji nie wyrazi³o sprzeciwu wobec idei socjalizmu, lecz – jak w sierpniu 1980 r. – opowiedzia³o siê za jego zmienion¹ formu³¹. Por. Dokumenty: Protoko³y
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Fazę następną kończyło objęcie stanowiska premiera przez człowieka „Solidarności”,
która poczęła skutecznie wypełniać próżnię po tracącej atrakcyjność PZPR oraz przejmować jej rolę w systemie politycznym. Stosunek „Solidarności” do ewentualności objęcia
władzy podlegał przemianom: od negacji poprzez „przeczekanie”, wzmagające się poczucie
rosnącej siły (wybory prezydenta), sabotowanie „pezetpeerowskiej” misji powołania rządu
po skonstatowanie, że powstały wystarczająco korzystne przesłanki, by bezpośrednio
„zmierzyć się” z władzą. Wreszcie faza trzecia, to czas likwidacji – pod kierownictwem
„Solidarności” – podstawowych filarów realnego socjalizmu: gospodarki centralnie sterowanej, kierowniczej roli partii marksistowsko-leninowskiej oraz „internacjonalizmu
socjalistycznego” w polityce zagranicznej.
Osobliwe czynniki sprawiły, że to właśnie między Odrą i Bugiem „okrągły stół” przyniósł przełom, który otwierał unikalne (i wzorcowe) w skali świata, wszak pokojowe
przeobrażenia, w trakcie których – niejako po drodze – ulegał odrzuceniu porządek „realnego socjalizmu”. Istotnie w Polsce zrodziła się sytuacja, zaskakująca zarówno ludziaktorów polityki, jak i jej badaczy. Wyrastając z konstruktywnego rozwiązania konfliktu,
które charakteryzowało „okrągły stół”, zdawała się ona symbolizować „unikatowy” –
pozbawiony gwałtowności – sposób oraz perspektywę zmiany formacyjnej, mającej znamiona rewolucji, tj. jakościowej zmiany systemu społeczno-ekonomicznego i politycznego. Podnosząc fakt zaskoczenia politologów zachodnich rozwojem zdarzeń w Polsce,
przygotowanych raczej na zmiany kosmetyczne i w „dłuższym okresie”, Zbigniew Pełczyński stwierdził: „Ten tradycyjny sposób myślenia o niereformowalności centralistycznego, niedemokratycznego systemu był powszechny. Nikt na Zachodzie (a również
w Polsce) nie był przygotowany do tego tempa, w jakim partia komunistyczna mająca
monopol władzy zdolna była z tego monopolu zrezygnować i podzielić się władzą. To, co
dzieje się w Polsce widzę nieco inaczej niż spora część społeczeństwa. Dla mnie to nie jest
zwycięstwo Solidarności, wyparcie totalitarnego systemu przez zaczątki demokratycznego,
ale zmiana ustroju w drodze negocjacji. Jest to zjawisko unikatowe w skali światowej
w naszym stuleciu”8. Dla wielu polityków zachodnich postrzegających konflikt ustrojowo-polityczny w świecie w perspektywie konfrontacji między „zachodnią demokracją”
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porozumieñ, Gdañsk, Szczecin, Jastrzêbie; Statut NSZZ „Solidarnoœæ”. KAW Warszawa
1980. Tak¿e dokumenty I Zjazdu NSZZ „Solidarnoœæ”, w których idea socjalizmu i jego
podstawowych zasad jest obecna.
Z. Pe³czyñski, Zawrót g³owy, Wywiad dla „¯ycia Warszawy” z 17 paŸdziernika 1989. Wszelako zwyciêstwo odniesione przez „S” sk³ania³o w wiêkszoœci jego beneficjantów do
postrzegania go w perspektywie wyznaczanej przez oœwiadczenie Joanny Szczepkowskiej (aktorka) wyg³oszone 28 paŸdziernika 1989 r. w g³ównym wydaniu Dziennika
TVP: „czwartego czerwca tysi¹c dziewiêæset osiemdziesi¹tego dziewi¹tego roku skoñczy³ siê u nas komunizm”. Adam Michnik, komentuj¹c jej s³owa, pisa³: „istotnie coœ siê
skoñczy³o w Polsce 4 czerwca (...) mówi¹c najproœciej, na naszych oczach umar³ pewien
mit o zakresie wp³ywów PZPR. A wraz z tym mitem nadszed³ kres pewnego sposobu
myœlenia o systemie, w którym ¿yjemy od dziesiêcioleci. Od tego dnia wszyscy musimy
ju¿ myœleæ inaczej (...) Bezsporn¹ zas³ug¹ Joanny Szczepkowskiej by³o umiejêtne nazwanie tej przemiany”. A. Michnik (komentarz), „Gazeta Wyborcza” z 8 listopada 1989.

a „komunistycznym totalitaryzmem”, przełom w Polsce był traktowany jako odzyskanie
wolności9.
Rezultaty „okrągłego stołu” służyły przede wszystkim opozycji, osobliwie „Solidarności”. Osiągnęła ona założone cele: pluralizm związkowy i polityczny. Jej zwycięstwo
było niewątpliwe. Powrotowi związku do legalnego działania towarzyszył entuzjazm,
będący udziałem znacznej części społeczeństwa. Związek podporządkował swą działalność walce wyborczej, poddając konsolidacji i mobilizacji odbudowywane struktury organizacyjne, eliminując przejawy destrukcji i dezintegracji. Były to atuty, które „Solidarność” –
wykorzystując zaufanie społeczeństwa oczekującego zmiany – zostały w pełni przez nią
wykorzystane, zapewniając jej niekwestionowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.
Klęska koalicji, a szczególnie PZPR, jak również decydujący wpływ na wybór prezydenta, otwierały przed „Solidarnością” nowe horyzonty polityczne. Zaskoczona osiągniętym
zwycięstwem, poszukując formuły jego zagospodarowania, przeszła ona – wykorzystując mechanizmy mieszczące się w obrębie parlamentu i poza nim – do budowania nowych sojuszy politycznych, eliminujących dotychczasowe. „Solidarność”, spożytkowując
euforię i entuzjazm, zdołała efektywnie kształtować dalszy bieg zdarzeń. Trafnie definiując sytuację, kiedy przeciwnik utracił dynamizm, pewność swych racji oraz lojalność
dotychczasowych sojuszników, „Solidarność” przejawiała wyjątkową skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów. Ujawniła walory, które w grze politycznej okazują się nader
przydatne: elastyczność, bezwzględność, instrumentalizacja i manipulacja oraz zdolność
definiowania rzeczywistych szans oraz przewidywania rozwoju sytuacji.
W rezultacie gremia kierownicze „Solidarności” poczęły traktować kontrakt „okrągłego
stołu” jako przeszkodę w marszu po władzę, tłumacząc to faktem, że przestał on odpowiadać nowemu układowi sił politycznych. Przed wyborami, a także po nich „Solidarność”
z dystansem odnosiła się do perspektywy współrządzenia czy rządzenia. Demonstrowała
niezgodę na „firmowanie” państwa jeszcze nie w pełni demokratycznego. Również świadomość braku programu gospodarczego czy kadr zdolnych do rządzenia skłaniała ją do
przyjęcia taktyki „przeczekania”. Z czasem wątpliwości ulegały osłabieniu. Zastępowało je
wzrastające dążenie do przejęcia władzy.
Dla związku polityka pozostała obszarem szczególnej aktywności. Umacniało ją przeświadczenie, iż właśnie płaszczyzna polityczna zachowuje decydujące znaczenie dla położenia społeczeństwa. Dążenie do kształtowania politycznego wymiaru społeczeństwa,
uzasadniane względami moralnymi, sprawiedliwością dziejową oraz przekonaniem, że
jedynie ten związek gwarantuje demokratyczne reformy w Polsce, uczyniło z „Solidarności” ogniwo walki politycznej oraz więźnia swoiście pojmowanej misji dziejowej. „Solidarność” wyjątkowo pewnie usadowiła się w świecie polityki, nadal wprawdzie przywołując
pamięć sierpniowego (z 1980 r.) buntu, naznaczonego stygmatem politycznego, społecznego i moralnego protestu.
Jednakowoż, ukształtowany w okresie początkowym etos „Solidarności”, uległ w 1989 r.
dalszemu przewartościowaniu. Poddano mianowicie niejawnej – bo nie deklarowanej –
9

Por. Na placu zamkowym proklamowano epokê wolnoœci, (Relacja z wizyty prezydenta G. Busha
w Warszawie) „Nowa Europa” z 6 lipca 1992 r.
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redefinicji program wrześniowo-październikowego (1981 r.) zjazdu „Solidarności”, zwłaszcza
w kwestiach społeczno-ekonomicznych, podważając ponadto w praktyce „solidarnościową” ideę „Rzeczypospolitej Samorządnej”, stawiającą wszak na podmiotowość społeczeństwa. Nadto, dokonując wyboru między orientacją lewicową i prawicową, w praktyce
związek lokował się bliżej tej drugiej. Nie ustrzegł się przed manipulacją. Większość społeczeństwa była nieświadoma rzeczywistych kosztów „terapii szokowej”. W kwestii
wyboru sposobów odejścia od gospodarki realnosocjalistycznej i jego kosztów, poza blankietowym przyzwoleniem wyrażonym w wyborach parlamentarnych oraz zaufaniem
okazywanym nowej ekipie rządowej przez społeczeństwo, zostało ono zaskoczone dokonywającymi się procesami.
Następowało więc odejście od podstawowych wartości, jakim „Solidarność” deklarowała pozostawać wierną. Demokracja i podmiotowość zostały złożone w ofierze skuteczności i efektywności politycznej i gospodarczej. Objęcie przez przedstawiciela „Solidarności”
stanowiska premiera symbolizowało przejście w Polsce do etapu fundamentalnych przeobrażeń. W sferze gospodarki – to budowanie nowego systemu gospodarczego, regulowanego mechanizmami rynku. Natomiast istotą zmiany politycznej było przejmowanie
przez „Solidarność” roli, do której przez lata pretendowała PZPR. „Solidarność” stała się
rzeczywiście dominującą siłą systemu politycznego. Walny udział w tym miał przywódca
związku, który konsolidując go, nie wahał się ograniczać demokracji (eliminacja kontestacji wewnątrz związku, konstrukcja list wyborczych etc.). Realizował ponadto własne, nie
uzgadniane z gremiami kierowniczymi opozycji scenariusze, wykazując jednocześnie
ambicje sterowania strategicznymi procesami decyzyjnymi.
Drugą stroną tego procesu było słabnięcie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Wprawdzie usiłowała przeciwdziałać przyśpieszonej erozji socjalizmu, a przede wszystkim utracie wpływów. Jednakże jej starania nie przynosiły efektu. Następował spadek jej
autorytetu. Towarzyszyło temu globalne podważenie sensu istnienia socjalizmu w jego stalinowskiej wersji. Pluralizm i demokracja okazały się warunkami, którym partia nie zdołała
sprostać, jakkolwiek wielu jej członków udatnie odnalazło się w nowym demokratycznym porządku, współtworząc go i wykorzystując jego mechanizmy, a nawet stając nierzadko w jego obronie. Jednakże jej zasady ideowo-organizacyjne oraz dotychczasowy
status polityczny, a przede wszystkim logika plebiscytarnej konfrontacji, dającej szanse
przeciwnikowi oferującemu społeczeństwu „lepszą przyszłość”, obnażyła nieporadność
partii, która mandat do rządzenia czerpała dotąd z rewolucyjnego przewrotu. Nie sprostała ona nowym wyzwaniom. Jej zdolności wpływania na rzeczywistość uległy wyczerpaniu. Wyjścia poczęła poszukiwać w wydawało się zapoznanej już przez nią formule –
socjaldemokratycznej, uznając wzorzec komunistyczny za skompromitowany.
W sumie rok 1989 zapisał się w Polsce przyśpieszonym procesem przyswajania reguł
i mechanizmów właściwych demokracjom parlamentarnym. Konkurencja, współzawodnictwo, kooperacja, walka polityczna, przetarg, sojusz, koalicja, rachunek zysków i strat,
zmiana rządu jako rezultat utworzenia koalicji większościowej, ale też instrumentalizacja
czy manipulacja – to mechanizmy, które wraz z erozją, a następnie odrzuceniem porządku
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realnego socjalizmu wkraczały do życia politycznego. Tym samym ulegał zakwestionowaniu świat polityki „bez polityki”10.
W nowej sytuacji znalazł się prawodawca, który pozostawał przed wyzwaniem, by
trafnie odczytując „znaki czasu” oraz antycypując procesy społeczno-gospodarcze i polityczne tworzyć stany prawne przyszłości, charakteryzujące się trwałością, nieodzowną
spójnością i konsekwencją, wywołującą u obywateli i państwa stosowny respekt wobec
prawa. W istocie owe wyzwanie sprowadzały się do urzeczywistniania idei demokratycznego państwa prawa. Ten kierunek zdawały się kondensować zmiany w konstytucji,
które niejako symbolicznie wieńczyły zasadniczy przełom ustrojowo-polityczny, utrwalając zakres i głębie dokonanych już przeobrażeń oraz ukazując kierunek dalszych przemian. Przełomowe – zarówno w sensie symbolicznym jak i materialnym rozstrzygnięcia,
dokumentowały wolę odrzucenia porządku wiązanego z socjalizmem. Wyrażały one dążenie do przywrócenia uregulowań łączonych z polską tradycją jak i współczesnymi standardami demokratycznymi. To wszystko niosło konsekwencje natury ustrojowej.
Rezultaty wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r. nie dostarczyły danych co do
wielkości grupy sympatyków istniejących partii politycznych. Część z nich pozostawała –
wskutek kontraktu „okrągłego stołu” oraz decyzji konsolidacyjnych NSZZ „S” – poza
obszarem parlamentarnej gry politycznej. Ich wzrastająca liczba przekonywała, iż w Polsce rzeczywiście zostały wyeliminowane ograniczenia dla reprezentacji politycznej (ok.
360 zarejestrowanych z końcem 1997 r.11, ok. 300 z końcem sierpnia 1996 r.; ponad 200
w lipcu 1993 r.; 156 na początku sierpnia 1992 r.12).
Po wtóre, proces pluralizacji politycznej wyprzedzał (współgrał) z pojawianiem się
form mało spektakularnych, ale ważnych dla ujawniania siatki interesów, ich opozycji
i harmonizowania, wreszcie przygotowania ludzi do uprawiania polityki. Elementarną przestrzeń zwykle tworzą społeczności lokalne i organizacje dobrowolne, w tym stowarzyszenia prywatne, dla których ustawa o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. tworzyła
nader korzystne warunki. W ich istnieniu jeden z „ojców” współczesnej demokracji Alexis de Tocqueville upatrywał wszak przesłankę mechanizmów służących tworzeniu i utrzymaniu consensusu, niezbędnego w społeczeństwie demokratycznym13. Zmiana polityczna
wywołała – wprawdzie w późniejszym okresie – eksplozję obywatelskiego zorganizowania. Powstały różnego typu organizacje „pozarządowe”, bliskie amerykańskiemu pojęciu organizacji niedochodowych (non-profit organizations), określane w prawie polskim
mianem organizacji „nie mających celów zarobkowych”14. Analiza liczby i aktywności
pozwala na stwierdzenie ich związku z fluktuacjami politycznymi15.
10
11

12
13
14
15

J. Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989, s. 8.
Do po³owy kwietnia 1998 r. pod rz¹dami nowej ustawy o partiach politycznych (z 27 czerwca 1997; Dz. U. nr 98 z 19 sierpnia 1997, poz. 604) zosta³o zarejestrowanych 65 partii.
Mniej partii, „Rzeczpospolita” z 14 kwietnia 1998 r.
K. B. Janowski, Demokracja w Polsce – szanse i zagro¿enia, „Przegl¹d Politologiczny” nr 3–4/1996.
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 33.
Por. H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 1994.
Polityka wobec prób samoorganizacji spo³ecznej ewoluowa³a w Polsce „od podejœcia totalitarno-policyjnego, poprzez ró¿ne stopnie dyskrecjonalnych uprawnieñ rz¹du w sprawie
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Niemożliwym do pominięcia czynnikiem polskiej „rewolucji” okazał się kościół katolicki. Wcześniej odgrywał on rolę mediatora, ratując delikatną tkankę porozumienia. W tej
roli występował – lub usiłował występować – w okresie posierpniowym, w latach osiemdziesiątych, a także w okresie poprzedzającym obrady „okrągłego stołu”, w trakcie, jak
i po ich zakończeniu, pozostając dla obu stron oczekiwanym partnerem, wznosząc się –
jako moralny arbiter – ponad podziały. Wkraczał w nową rzeczywistość otoczony nimbem
zwycięzcy. Wszak walnie przyczynił się uprzednią działalnością do osłabienia siły reżimu.
Jego władza duchowa – dokumentowana stopniem poparcia społecznego – wykazywała
tendencję wzrostową. To właśnie kościół, w ówczesnym, wielce przyjaznym sobie momencie, zatroszczył się na wstępie – poprzez odrębne akty prawne – o zaspokojenie własnych
potrzeb. Ustawy „kościelne” utwierdzały osobliwie kościół katolicki w osiągniętej pozycji i przywilejach, po wtóre – wobec sprzyjającej mu sytuacji politycznej – legalizowały
dalsze roszczenia, w zgłaszaniu których wykazywał on wyjątkową przedsiębiorczość.
Tym samym kościół katolicki osiągnął w rezultacie przełomu politycznego, otwartego
obradami „okrągłego stołu”, zyski, z którymi święcąca tryumf polityczny „Solidarność”
równać się nie mogła. Albowiem przed nią otwierały się dopiero możliwości, których wykorzystanie nie było w pełni zapewnione.
W trakcie kampanii wyborczej oraz samych wyborów kościół zachował powściągliwość. Popierał on następnie zgodne współdziałanie, przełamujące dotychczasowe podziały i służące urzeczywistnianiu celów uznanych za wspólne. Przeważająca część sił
politycznych doceniała jego pozycję w systemie politycznym i rolę arbitra, jaką spełniał,
przyczyniając się do łagodzenia napięć i godzenia antagonizmów politycznych. Kościołowi
bliższa pozostawała ewolucyjna metoda rozprawiania się z socjalizmem. Przeciwny też
był temu, by procesowi przeobrażeń – które akceptował, bowiem zbiegały się z jego
strategicznymi dążeniami i im sprzyjały – towarzyszyły antagonizmy społeczne i polityczne. Kościół, opowiadając się za przeobrażeniami zgodnymi „z oczekiwaniami społeczeństwa”, uznał, że ich warunkiem jest zgoda narodowa, eliminująca waśnie. Jednocześnie
w rzeczywistości sprzeciwiał się odwetowi politycznemu, legitymizując także pozycję
w państwie osób wywodzących się ze zwalczanego dotąd systemu władzy. Jego stanowisko wpisywało się zatem w filozofię pojednania, służącą budowaniu przyszłości.
Za istotny czynnik określający warunki jak i efekty procesu zmiany politycznej wypadnie uznać postawy i działalność grup pretendujących do miana elity politycznej, przez
część autorów – przejmujących mechanicznie sposób ujęcia Gaetano Mosca – zwanych
klasą polityczną16. Sposób bycia, ekspresji, wyrażania dążeń sam w sobie ilustruje poziom ich kultury politycznej, zawiera ponadto – poprzez oferowane wzory – propozycję
jej kształtu i treści, ofertę wzorów postaw i stylów uczestnictwa w polityce. Z analizy
zachowań czołowych polityków polskiej sceny politycznej wydaje się wynikać wniosek,
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Pozarz¹dowych KLON/JAWOR, t. I, Warszawa 1995, s. X–XI.
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że u schyłku roku 1989 dominował wytworzony obradami „okrągłego stołu” duch poszukiwania zgody ponad dotychczasowe podziały, o czym zapewne decydowała otwartość obozu „S”, wkraczającego w obszar władzy, na współpracę, której wartość doceniał.
Po wtóre, proces przemian przebiegał pomyślnie przy zachowaniu względnego spokoju.
Oraz – po trzecie – nie pojawiły się okoliczności utrudniające postęp reform, które mogłyby stanowić podłoże uzasadniające sięganie po argumenty kompensujące ewentualne
porażki. Jednocześnie z tego grona wypływały sygnały, które można byłoby traktować
jako zapowiedź późniejszych zachowań, sprzecznych z pozytywną, wspólnotową identyfikacją – właściwą „świeckiej kulturze politycznej”17 – przyczyniających się do antagonizowaniu społeczeństwa polskiego, ale też pokazujących niezdolność do odrzucenia
w praktyce elementów właściwych dla typu homo sovieticus (monopol ideoologiczno-polityczny, bipolarna wizja sił politycznych, dążenie do unicestwienia przeciwnika etc.18).
Rozważając rok 1989 natrafić można na opinię o wpływie doświadczeń polskich na
rozwój sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Zapewne jest ona w części przejawem polocentryzmu? Jednakże jej trafność potwierdzają przypadki sięgania po wzorce
zmiany politycznej w Polsce, jak i wiązania z nią oczekiwań i nadziei na stworzenie –
dzięki temu – wspólnego frontu, pozwalającego na skuteczne rozprawienie się ze „zniewoleniem”. Przykładem Czechosłowacja, gdzie Vaclav Havel, sztandarowa postać „niezależnych inicjatyw”, pisarz, dramaturg, wielokrotny więzień polityczny i przyszły prezydent
nie krył zafascynowania polskimi wzorami, stwierdzając: „Obserwujemy je z nadzieją
i traktujemy jako impuls do własnych działań. Izolowane próby demokratyzowania poszczególnych krajów bloku radzieckiego zawsze dotąd kończyły się niepowodzeniem.
Teraz, gdy proces ten ogarnął wszystkie kraje bloku, jest szansa, by spowodował trwałe,
nieodwracalne przemiany. Również w Czechosłowacji, choć wiem, że czeka nas długa
i trudna droga”19. Podobną opinię wyraził Jiri Dienstbier („Karta 77”, Komitet Obrony
Prześladowanych za Przekonania), który uznał, że „rozwój sytuacji w Polsce jest również
dla Czechosłowacji sprawą kluczową. Jeśli Polakom uda się udowodnić, że są w stanie
bez przelewu krwi rozwiązywać swoje problemy (naturalnie nikt nie oczekuje cudów), to
świadomość Czechów otrzyma mocny impuls”, skłaniając ich – „w tym naszym skansenie skrachowanego stalinizmu” – do wyzbycia się „czeskiej fałszywie pojętej ostrożności”20. Z kolei na Węgrzech forma percepcji doświadczeń polskich wskazywała na
traktowanie ich nie tylko jako zbioru doświadczeń zasługujących na przemyślenia. Na
szczególne wyrazy uznania natrafiała „Solidarność”, którą stawiano za przykład „docho-
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wania wierności ideałom i respektowania geograficznych realiów”, ale też profesjonalizmu w realizowaniu propagandy politycznej21.
Istotą rewolucji polskiej, jak i w pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
było emocjonalne odrzucenie istniejącego systemu, co nie było cechą nową. Jednakże
dotychczasowe rewolucje obalając stare porządki, wprowadzały nowe, które sięgały też
po nowe ideologiczne uzasadnienie oraz opierały się na nowej doktrynie. Rewolucja w Polsce nie zaproponowała natomiast niczego, co dotąd nie istniało22. Zmiana polityczna w Polsce
miała znamiona restauracji „kroczącej” – równocześnie czerpiącej z przeszłości i zorientowanej na przyszłość. Samo odejście od porządku „realnosocjalistycznego” nie przyjęło
formy jednorazowego aktu; nie stało się nim także przejście do ładu nowego. W sensie
teoretycznym pozostała abstraktem odzwierciedlającym w najogólniejszych zarysach idealny obraz społeczeństw rozwiniętego rynku i demokracji. W aspekcie cywilizacyjnym
droga, na jaką wkroczyła Polska miała jej zapewnić powrót do umownie określanej Europy (włączając Stany Zjednoczone Ameryki Północnej).
Aliści wypadnie pamiętać o tym, iż „powrót do Europy” niejednokrotnie miał znamiona „ucieczki ze Wschodu”, wpływając na charakter i przebieg zmiany. W obrębie owego
kierunku, ujmowanego w perspektywie geopolitycznej, ale też – w przypadku Rosji i krajów
ościennych – wiązanego z przebudową stosunków wewnętrznych, mieściły się najogólniej oczekiwania cywilizacyjne. Przekładały się one na wolę opuszczenia obszaru regresu
i ubóstwa, co nie wykluczało jednak odtworzenia (odrodzenia) wzorców przedsocjalistycznych. To, co członkowie społeczeństw tego regionu pojmowali jako „społeczeństwo nowoczesne” znaczyło nierzadko „normalność”, czyli stereotypowe wyobrażenie
o społeczeństwie i państwie prawa oraz dostatku. Klasyczny model przyśpieszonej modernizacji, a ten wydawał się dla Polski wielce nęcący, nie był możliwy do pełnego urzeczywistnienia, choćby ze względu na pozycję, z której przychodziło jej startować w stosunku
do krajów, którym ów model rozwoju rekomendowano po wojnie. Była to bowiem sytuacja współwystępowania starej i nowej tradycji, starych i nowych mechanizmów oraz
struktur i instytucji, nie mówiąc o postawach i zachowaniach ludzi, uznawanych przez
nich wartości i wzorców.
Zmiana polityczna w Polsce nosi znamiona przejścia między dwoma odmiennymi reżimami a raczej ładami społeczno-politycznymi. Dążenia konserwujące przenikają się z adaptacyjno-modernizacyjnymi. Tworzą ją elementy dalszej i bliższej przeszłości, stan społeczeństwa
w jego wielorakich wymiarach, a także efektywność procesów transformacyjnych. Kształt
nowego ładu współtworzą elementy odmiennych, nierzadko przeciwstawnych systemów, które wzajemnie się przenikają, ale też występują w opozycji czy się wykluczają, co
zapowiadało już wtedy rozwiązania niekoniecznie mieszczące się w znanych modelach.
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