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Pokojowa rewolucja Solidarności w 1980 r.

zmieniła Polskę. To wtedy, w Sierpniu '80 zaczął się

proces, który przyczynił się do zburzenia murów

dzielących narody, przyniósł wolność i dał począ-

tek wielkim przemianom w naszej Ojczyźnie i regio-

nie. W konsekwencji zaś odegrał ważną rolę w po-

kojowym zjednoczeniu Europy.

13 grudnia 1981 r. pozostanie jedną z najważniejszych dat w najnowszej historii

Polski. 25 lat temu, wprowadzając stan wojenny, reżim komunistyczny podjął próbę

stłumienia płomienia wolności przy pomocy siły i wojska wyprowadzonego na ulice

polskich miast. Zaczął się czas wewnętrznej okupacji: brutalnych pacyfikacji strajków

i strzelania do protestujących górników, internowań i procesów politycznych, skryto-

bójczych zabójstw i śmiertelnych pobić. Nie chęć odwetu czy zemsty, ale elementar-

ne poczucie sprawiedliwości nakazuje domagać się ostatecznego wyjaśnienia prze-

stępstw stanu wojennego i osądzenia ich sprawców, podobnie jak osób odpowiedzial-

nych za jego wprowadzenie.

Pomimo upływu ćwierćwiecza ciągle nie udało się odpowiedzieć na wiele pytań do-

tyczących różnych aspektów i okoliczności tego dramatycznego okresu w historii Polski.

25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest doskonałą sposobnością do jego hi-

storycznej, politycznej i moralnej oceny, do zabrania głosu w debacie publicznej na ten

temat. Jest również okazją do wyrażenia przez nas wdzięczności wielu społeczeństwom

i rządom, tysiącom zwykłych ludzi na całym świecie, którzy wspierali nas duchowo, po-

litycznie i materialnie w tym najtrudniejszym okresie w najnowszej historii Polski. 

Myślę też, że powinniśmy zastanowić się nad wnioskami płynącymi z doświadczeń

przeszłości. Zwyciężyliśmy stan wojenny, wygraliśmy wolność, budujemy Państwo de-

mokratyczne, które znalazło należne mu miejsce we wspólnocie międzynarodowej. Czy

wykorzystaliśmy jednak do końca wywalczoną przez nas szansę na lepsze jutro dla na-

stępnych pokoleń? 
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Sesja inauguracyjna

ZWYCIĘŻYLIŚMY STAN WOJENNY

Władysław Bartoszewski – przewodniczący konferencji: 
Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, 25 lat temu w najśmielszych wyobraże-

niach nie przyszłoby mi do głowy, że dożyję tego zaszczytu i radości i będę obda-
rzony funkcją przewodniczącego konferencji, poświęconej ćwierćwieczu stanu wo-
jennego w obecności Lecha Wałęsy, głowy Solidarności i twórcy najważniejszych
jej osiągnięć, w obecności przedstawicieli władz państwowych, w tym Bogdana
Borusewicza, jednego z moich ukochanych studentów historii na KUL-u, jako mar-
szałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można chyba mieć za złe komuś, że
takiej fantazji nie miał... A jednak to, co nie mogło być nawet wtedy marzeniem,
dzisiaj jest rzeczywistością. 

Witam z całą serdecznością pana prezydenta Lecha Wałęsę, prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej pana Lecha Kaczyńskiego, przebywającego dzisiaj we Wro-
cławiu, a którego reprezentuje podsekretarz stanu pani Ewa Junczyk-Ziomecka,
która zabierze głos w jego imieniu. Pani minister Ewa Junczyk-Ziomecka jest nam
szczególnie bliska, gdyż była młodą dziennikarką w Stoczni Gdańskiej w czasie
strajków sierpniowych w roku 1980, a więc ma z nami mocniejsze koneksje niż te,
wynikające z funkcji państwowych. Pana marszałka Senatu witam jeszcze raz, te-
raz oficjalnie, w imieniu nas wszystkich. Witam wszystkich byłych premierów, mi-
nistrów i inne znaczące osoby, których wymienienie zajęłoby bardzo dużo czasu,
więc ograniczę się do tych siedzących w pierwszych rzędach, tym bardziej że jako
krótkowidz mam tę wadę, że nie wszystko widzę – witam więc: pana premiera Lu-
dwika Dorna, byłych naszych premierów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego. Ze względów, których nie muszę tłumaczyć, szczególnie porusza
nas obecność tutaj metropolity gdańskiego, księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłow-
skiego, za jego [oklaski zagłuszyły tekst], jak również pana Nicolasa Reya, byłego
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, którego obecność tutaj jest miłą nie-
spodzianką. Pana Reya wymieniam ze szczególną przyjemnością, bo – niedyskret-
nie powiem – że jego nieżyjący już stryj był moim starszym kolegą w konspiracji
katolickiej we Froncie Odrodzenia Polski w roku 1942 w Warszawie, więc to na-
zwisko jest dla mnie nie tylko historyczne, ale ma związek z moją biografią i bio-
grafią wielu młodych ludzi w czasie II wojny światowej w Warszawie. 



Proszę państwa, gdybym chciał witać nawet tylko tych, których dostrzegam, to
trwałoby to kilkanaście minut, wobec tego oszczędzę zebranym męki, a sobie ewen-
tualnej kompromitacji, ponieważ niektórzy z naszych szanownych kolegów zacho-
wali swoją wspaniałą linię, mam na myśli fizyczną, oczywiście, ale inni nieco przy-
brali na wadze i te okrągłe oblicza nie bardzo mi się kojarzą z katorgą i internowa-
niem – wyglądają troszkę inaczej niż wtedy. 

Cieszę się niezmiernie, że możemy tutaj się spotkać, ale sprawy, o których ma-
my mówić, nie są bynajmniej tematem do żartów ani nie są obojętne. Dzisiejsza
konferencja, mam nadzieję, pogłębi wiedzę społeczną o tym, co się działo. Stan po-
mieszania pojęć jest bardzo znaczny, a różne mniej czy bardziej miarodajne anali-
zy, rankingi wskazują, że część społeczeństwa, i to niemała, nie bardzo w ogóle
wie, jak należy traktować wprowadzenie stanu wojennego i jego konsekwencje.
Stąd też takich konferencji nigdy nie jest za dużo, a to, że dzisiejsza jest z inspira-
cji i z udziałem Lecha Wałęsy, dodaje jej szczególnego znaczenia, wyróżnia ją
wśród wielu innych konferencji, które w Polsce, w różnych miastach, w różnych re-
gionach się dzisiaj odbywają. 

Najważniejszym moim zadaniem będzie teraz otworzenie sesji inauguracyjnej
pod hasłem „Zwyciężyliśmy stan wojenny”. A zwyciężyliśmy poprzez nasz udział
tutaj i poprzez stopień zaangażowania obecnych, choć jest to zwycięstwo obciążo-
ne pewnymi skutkami mentalnymi, psychologicznymi, atmosferycznymi, oświato-
wymi w mózgach obywateli, o czym już wcześniej wspominałem. 

Jak państwo wiedzą z programu, jest przewidzianych kilka sesji. Pierwszą bę-
dzie prowadził profesor Bronisław Geremek, dla mnie nie tylko działacz środowi-
ska intelektualnego, inteligenckiego w gronie doradców Solidarności od pierwszej
godziny, ale również kolega z tego samego ośrodka internowania w ciągu wielu
miesięcy, więc mam powody do takiego wzruszenia, że aż zaczyna plątać mi się ję-
zyk, ale postaram się opanować. 

Proszę państwa, w konferencji weźmie też udział, co jest bardzo ważne i cen-
ne, nasz przyjaciel, włoski europoseł, pan Jaś Gawroński, syn Polaka i Włoszki, któ-
ry od pierwszych godzin i dni wprowadzenia stanu wojennego towarzyszył nam na
arenie międzynarodowej swoją działalnością. Bardzo się cieszymy, że tacy ludzie
pierwszej godziny spośród cudzoziemców, niemieszkających stale w Polsce, też
wzbogacają swoim udziałem naszą konferencję. 

Warto również przypomnieć, że jest tutaj na sali pani Renate Marsh, była ko-
respondentka ważnej niemieckiej agencji informacyjnej (DPA), która była dla
nas wtedy bardzo ważnym i cenionym oraz godnym zapamiętania partnerem, bo
od jej sprawności w dużej mierze zależało uczciwe informowanie o wydarze-
niach w Polsce. Dzisiaj mieszka w Polsce na Mazurach. Niezmiernie się cieszę
z obecności pani Renaty, a cieszę się podwójnie, gdyż byłem, co wyznaję tu pu-
blicznie, tajnym informatorem pani Renate Marsh w Polsce przed rokiem 1980
i przez kilka następnych lat. No i w ten sposób odsłaniają się wstydliwe kartki
życiorysów ludzi na starość... Na tej sali zapewne jest dużo więcej osób, które
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miały kontakty z bardzo wtedy energiczną i ruchliwą korespondentką Deutsche
Presse-Agentur, panią Renate Marsh. 

Witam serdecznie (jak należy, z pełnym szacunkiem już powitałem wcześniej)
księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, metropolitę gdańskiego, a wszystkich
zebranych pozdrawiam i cieszę się, że tak ważna konferencja na temat stanu wo-
jennego odbędzie się z udziałem tylu prominentnych osób. 

Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Lecha Wałęsę, następnie w imieniu
urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej wystąpi pani minister Junczyk-Ziome-
cka, a po niej marszałek Senatu. 

Dziękuję bardzo, zajmuję miejsce z boku, a pana prezydenta Lecha Wałęsę bar-
dzo proszę o łaskawe wstąpienie na podium. 

Lech Wałęsa: 
Wielu świadków na tej sali wie, że nie chciałem uczestniczyć w obchodach

rocznicy wprowadzenia stanu wojennego dlatego, że jako rewolucjonista zrobiłem
swoje, przekazałem narodowi zwycięstwo i naród robi resztę tak, jak potrafi. 

Ja nie znoszę obchodzić dat, rocznic klęsk, które są może wstydliwe, jeśli nie
dziś, to może jutro będą. Wolę uczestniczyć w czymś, co się rodzi, co daje perspek-
tywy, wolę uczestniczyć w dyskusjach, jak zrobić lepiej, jak mądrzej, to mnie bar-
dzo interesuje. No, ale jakoś ten Lis [Bogdan], manipulator wielki, tak zrobił, że tu
się znalazłem. Dlatego nie jestem przygotowany do wystąpienia. 

Są w dziejach Polski daty, które wymagają głębszego zastanowienia. Można
różnie wybierać, różna jest też ich gradacja. Stan wojenny jest jedną z takich dat,
nad którą należy się głębiej zastanowić, ale nie należy tego robić bez jakiejś kon-
cepcji. Gdybym chciał się zastanawiać, wyciągać wnioski, to bym musiał zacząć od
rozważań nad 1939 rokiem, nad stosunkiem Zachodu, który nas zostawił i zdradził
wtedy. Trzeba by też rozliczyć, i to porządnie, 1945 rok, kiedy po naszym wykrwa-
wieniu się, walkach na wszystkich frontach oddano nas Sowietom, a oni zamonto-
wali nam system komunistyczny. 

Ja wyssałem z piersi matki antykomunizm, więc proszę mnie nie posądzać
o żadną agenturalność czy o jakieś sympatie, ja tylko cenię bezwzględną sprawie-
dliwość. Dlatego chcę, abyśmy zastanowili się nad sytuacją, w której byliśmy, nad
decyzjami, prowadzącymi do 13 grudnia, i na jakiej podstawie je podejmowano. To
nie jest takie proste i po jednej stronie, i po drugiej stronie. 

Wczoraj usłyszałem komentarz mojego przyjaciela, który mówił, że 13 grudnia
Wałęsa się zachowywał tak niepewnie, tak, jakby nie wiedział, o co chodzi. Dobrze
wiedziałem i na taką sytuację byłem przygotowany, tylko nie mogłem inaczej się
zachować, nie mogłem poprowadzić dziesięciu milionów ludzi bez broni na czoł-
gi. A gdybym zdecydował się poprowadzić, to klęska i przelana krew nie pozwoli-
łyby długo, bardzo długo na żadne porozumienia. Dlatego moje zachowanie moż-
na oceniać różnie, ale według mnie było jedyne możliwe i jedyne racjonalne. Po-
stawa i działanie generała było inne. Niektórzy mówią, żebym osądził i dołożył ge-
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nerałowi czy tamtym ludziom. A ja im powiem tak, jak mówiłem zawsze, to było
połączenie bardzo nieszczęśliwego pokolenia z bardzo nieszczęśliwymi czasami.
To była konsekwencja naszego położenia geograficznego i tego, jak urządził nas
świat po wojnie. Ja na pewno bym się inaczej zachował na miejscu generała. Ja
bym mimo wszystko dołączył do narodu i razem z nim próbował jakoś wykolego-
wać Sowietów. No, ale on wybrał inne rozwiązanie. 

Rozmawiałem z różnymi ludźmi, z generałami Wojska Polskiego i ci generało-
wie opowiadali o swoich pogawędkach po kielichu z Sowietami. Sowieci pokazy-
wali im mapę świata i ostrzegali: gdyby coś tam się źle działo u was, to pan do mnie
zadzwoni i zobacz pan, co będzie z tym miastem. Na mapie ćwiczebnej może pan
nacisnąć przycisk i tego miasta nie będzie na mapie. Tak wtedy było. Kto to wi-
dział, kto o tym wiedział, to czuł się bezradny. 

Gdziekolwiek i kogokolwiek tylko mogłem, a pytałem się prezydentów, premie-
rów, nawet króla spotkaliśmy z panem Woźniakowskim i też rozmawialiśmy na ten
temat, czy była jakakolwiek szansa, aby jeszcze w latach osiemdziesiątych wyzwolić
się spod panowania Sowietów i skończyć z komunizmem. Muszę powiedzieć jeszcze
raz z całą mocą wszystkim tu zebranym i dzisiejszym bohaterom, że nikt z tych moż-
nych tego świata nie dawał nam żadnych szans na koniec komunizmu w tamtych cza-
sach. Podkreślam – żadnych! Pomagali nam finansowo, zachęcali, ale rozsądnie
ostrzegali: długo, długo komunizm jeszcze będzie obowiązywał na tym świecie. 

Po co ja znów o tym mówię? Nasza walka doprowadziła do tego, że jest możliwość
na jedność europejską, a nawet na globalizację. Otóż dzisiaj jesteśmy przed perspek-
tywą wielkiego budowania. Ale to wymaga zastanowienia się nad tym, gdzie popełni-
liśmy błędy, i my, i przywódcy świata, że tak długo trwało obalanie komunizmu. We-
dług mnie, błędy były tam, gdzie liczono tylko czołgi, armaty, rakiety, dolary. Czyli bio-
rąc pod uwagę jedynie kategorie siły, kategorie pieniędzy nie było żadnych szans na
skończenie komunizmu w najbliższym czasie. Błąd polegał na tym, że całkowicie zlek-
ceważyliśmy sprawy wartości, ducha, Boga. I w tym stanie niemocy, w tym stanie ta-
kiego odrętwienia wystarczyło, że Polak został papieżem, przyjechał do Polski, obu-
dził naród polski i inne narody. One zaczęły protestować, strajkować, buntować się,
a potem zamiast się bić, kłócić się, kto da więcej, zawarły kompromis z komunistami.
To było naszym zwycięstwem, opartym na wartościach, na wierze, na mocy ducha. 

I jak teraz chcemy budować cokolwiek, wyciągać wnioski z tamtej lekcji i z te-
go stanu wojennego, to nie zapominajmy, gdzie była wtedy siła i gdzie jest dzisiaj.
Myślmy o tym, jak ma wyglądać Europa i cały świat. Jeśli tym się nie zajmiemy, to
zwyciężać nie będziemy. 

Chciałbym, że kiedy tu będziemy o tym dyskutować, to żebyśmy rzeczywiście
zastanowili się, jak dla przyszłości zabezpieczyć Polskę i inne kraje przed złymi de-
cyzjami, przed nieliczeniem się z wartościami, przed lekceważeniem mas. Chciał-
bym, by budując, wyciągając wnioski, o tym wszyscy pamiętali, bo tylko wtedy mo-
żemy powiedzieć, że warto było poświęcać się i walczyć, i zwyciężać. 

To tyle chciałem powiedzieć. 
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Władysław Bartoszewski: 
Bardzo dziękuję panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Teraz bardzo poproszę

o zabranie głosu panią podsekretarz stanu Ewę Junczyk-Ziomecką, która, jak już tu
mówiłem, będzie występowała w imieniu prezydenta Kaczyńskiego. Bardzo proszę. 

Ewa Junczyk-Ziomecka: 
Ekscelencje, eminencjo, szanowni państwo, dziś w nocy z 12 na 13 grudnia we

Wrocławiu na centralnych uroczystościach w 25. rocznicę stanu wojennego, po raz
pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej wręczył z tej okazji odznaczenia państwowe.
To zaledwie początek listy, do której prezydent będzie wracał przy kolejnych ak-
tach wyróżniania znanych powszechnie i przypominania nieznanych działaczy
i sympatyków Solidarności, którzy nigdy nie zgodzili się na stan wojenny. 

Dziś w Warszawie spotykamy się na konferencji „Stan wojenny – spojrzenie po
25 latach” i tam we Wrocławiu, i tu w Warszawie, a zapewne w wielu jeszcze in-
nych miejscach w Polsce dziś i w ciągu najbliższych dni będą wracać do tamtych
wydarzeń świadkowie, a wśród nich bohaterowie i twórcy, jak na tej sali, najnow-
szej historii Rzeczpospolitej. Jako osoba należąca do pokolenia Solidarności, obec-
na przy narodzinach ruchu w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, bardzo się
cieszę, że Fundacja Centrum Solidarności i Instytut Pamięci Narodowej zorgani-
zowali spotkanie tak znakomitego grona, by z perspektywy mijającej dzisiaj rocz-
nicy podjąć refleksję nad jednym z najtrudniejszych momentów powojennej histo-
rii Polski, momentu, w którym polskie czołgi z polskimi żołnierzami wjechały na
ulice polskich miast przeciwko polskiemu społeczeństwu. Tamta spektakularna
manifestacja przemocy była próbą stłumienia niebywałej energii społecznej, ener-
gii samorządowej i demokratycznej, próbą zatrzymania obudzonego w 1980 roku
nowego rytmu życia w Polsce, wyzwolonego przez solidarnościowy entuzjazm. Ta
próba rzucenia polskiego społeczeństwa na kolana w pierwszej chwili się udała, ale
potem już nie, mimo śmiertelnych ofiar, mimo aresztowań, mimo internowania,
delegalizacji NSZZ Solidarność, zakazu poruszania się po kraju i mimo wprowa-
dzenia godziny policyjnej. W odpowiedzi rodzi się zorganizowany opór, masowo
okazywana solidarność z represjonowanymi, powstają organizacje samopomoco-
we, a struktury związkowe, mimo internowania przywódców i najaktywniejszych
działaczy, organizują się w podziemiu. Zaczyna się dynamiczny rozwój prasy, wy-
dawnictw drugiego obiegu, tysiące tytułów gazet obok czasopism, Radio Solidar-
ność, nadające z nadajników na dachach lub wchodzące z sygnałem na program
telewizji w Świdniku, Puławach, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Lublinie. Po-
wstają oficyny fonograficzne w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, które wydają ra-
dio na kasetach magnetofonowych. Rozwijają się setki siatek dla kolportażu, które
są zaczynem nowych struktur konspiracyjnych, aktorzy odmawiają występowania
w oficjalnych imprezach, a także w państwowym radiu i telewizji, powstaje teatr
domowy, kościoły i muzea diecezjalne, także prywatne mieszkania stają się ośrod-
kami niezależnej kultury. Tam odbywają się spotkania, seminaria, spektakle te-
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atralne, wystawy malarskie. Władza komunistyczna przestaje mieć monopol na in-
formacje i kulturę. Tworzy się swoiste państwo podziemne, z rozbudowanymi au-
tonomicznymi strukturami związkowymi i naczelnymi władzami w postaci TKK.
W tym dziele uczestniczy tysiące ludzi solidarnie, tylko „Tygodnik Mazowsze”, jak
ostatnio obliczono, wraz z kolporterami i skrzynkami, angażował około 10 tysięcy
osób. Nikt jeszcze nie obliczył, ilu ich było w całym kraju. 

Ale ja nie chcę mitologizować i nie chcę powiedzieć, że cała Polska przeciwsta-
wiła się stanowi wojennemu, bo to jest nieprawda. Ale tym większa zasługa tej gru-
py ludzi, którzy tworzyli i współtworzyli, działali i wspomagali struktury podziem-
ne. Dzisiaj od tamtych wydarzeń dzieli nas ćwierć stulecia, w dorosłe życie zdąży-
ło już wejść młode pokolenie, żyjemy we własnym niepodległym państwie i z tej
perspektywy tym mocniej rozbrzmiewa idea naszego wielkiego ruchu Solidarność.
Papież Jan Paweł II w słynnej homilii na gdańskiej Zaspie w 1987 roku tak ją sfor-
mułował: „Solidarność to znaczy jeden i drugi, skoro brzemię to brzemię niesione
razem we wspólnocie”. Dziękuję bardzo. 

Władysław Bartoszewski: 
Bardzo dziękuję pani minister. Teraz mam miły obowiązek zaproszenia pana

marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza, do zabrania głosu. Bardzo proszę. 

Bogdan Borusewicz: 
Panie prezydencie, szanowni goście i panie profesorze, stan wojenny wywołu-

je stale dyskusje. Zapewne zaczęły się one w momencie jego wprowadzenia. Naj-
pierw była teza Jaruzelskiego, że decyzja o stanie wojennym była decyzją autono-
miczną i wyłącznie polską. Po 1990 roku tę opinię zastąpiła inna, przeciwna, że zo-
stała podjęta pod wpływem i pod naciskiem mocarstwa, w którego orbicie wpływu
byliśmy. I zapewne ten spór będzie trwał. 

Ja, przyznam się państwu, mam ustalony pogląd i to nie tylko na podstawie
własnego doświadczenia, ale także na podstawie materiałów, które oglądałem
i czytałem. Stan wojenny nie był alternatywą dla interwencji sowieckiej. Otóż
w myśli przewodniej stanu wojennego, w jedynym dokumencie, który podpisał Ja-
ruzelski, a który ja czytałem, bo się zachował, interwencja była elementem naj-
ostrzejszego wariantu stanu wojennego, ostatecznym krokiem. Więc co prawda by-
ła wpisana w plany stanu wojennego, ale nie stanowiła alternatywy stanu wojenne-
go. Była groźbą w razie niepowodzenia. 

Kiedy pytała się mnie młodzież i także ludzie mojego pokolenia: nie przewidy-
waliście?, nie mogliście zablokować?, nie mogliście zwyciężyć?, odpowiadałem –
przewidywaliśmy oczywiście, ale nie mogliśmy zwyciężyć w obliczu siły wojsko-
wej, bo Solidarność nie była organizacją wojskową, nie mogła się przeciwstawić
metodami wojskowymi wtedy, kiedy po te metody sięgnięto. Wydawało się, że
w pierwszym starciu przegrała, że się rozsypała, ale okazało się, że na długą metę
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jednak była silniejsza. Podziemie solidarnościowe to fenomen, który można tylko
porównać do okresu okupacji. Jego różnorodność, a także aktywność naszego spo-
łeczeństwa była olbrzymia. Kilkaset tysięcy ludzi bezpośrednio działało w różnego
typu strukturach, kilka milionów zaangażowało się w różnych okresach w demon-
stracje, w strajki w bardzo ciężkim czasie stanu wojennego. 

Gdy myślę o stanie wojennym, to pamiętam o tych setkach tysięcy ludzi, bez
których byśmy nie przetrwali, bez których demokracja i niepodległość nie zostały-
by osiągnięte. Jeśli zastanawiam się nad odpowiedzialnością za śmierć kilkudzie-
sięciu osób, które zginęły w zasadzie niepotrzebnie, a których nie policzyliśmy jesz-
cze do dzisiaj, to wiem na pewno, że zginęły one w wyniku wprowadzenia stanu
wojennego i że winę za to ponoszą ci, którzy ten stan wojenny wprowadzili. Nie
my, nie Solidarność, ale oni! I wiem, że nie jest to sytuacja, o której można powie-
dzieć, że prawda leży pośrodku – że my mieliśmy trochę racji i że oni mieli trochę
racji. Nie, to nie jest tak! 

Odpowiedzialność za stan wojenny to nie tylko odpowiedzialność za tych kilku-
dziesięciu zabitych, za dziesiątki tysięcy, które przeszły przez obozy internowania
i więzienia, za dziesiątki tysięcy wyrzuconych z pracy, których losy i pozycja spo-
łeczna w tej chwili są znacznie gorsze, niż mogłyby być. To jest też odpowiedzial-
ność za stracony czas. Polska straciła osiem lat, została zniszczona energia społecz-
na i w 1989 rok wchodziliśmy ze zmęczonym, zdezintegrowanym społeczeństwem.
I temu są winni przede wszystkim twórcy stanu wojennego. 

Oczywiście dobrze, że pamiętamy ten dzień 13 grudnia, że przypominamy
o tragedii, że mówimy o tych, którzy ją spowodowali, jak i o tych, przeciwko któ-
rym wyjechały czołgi w tę grudniową noc 1981 roku. 

Władysław Bartoszewski: 
Bardzo dziękuję panu marszałkowi Borusewiczowi. Jako ostatni w tej sesji in-

auguracyjnej zabierze głos profesor Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Na-
rodowej, który to Instytut wspólnie z Fundacją Solidarność jest organizatorem na-
szego spotkania. Pana prezesa nie widzę… Aha, nie ma. Żałuję, widocznie nastąpi-
ło jakieś małe nieporozumienie albo musiał wyjechać gdzie indziej. 

Proszę państwa, program naszego spotkania przewiduje, że bezpośrednio po za-
kończeniu przeze mnie inauguracji odbędzie się sesja robocza, którą prowadzić bę-
dzie pan profesor Bronisław Geremek i uczestnikami wstępnego panelu będą pan
profesor Andrzej Paczkowski i już przeze mnie witany europoseł pan Jaś Gawroński. 
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Sesja robocza I

UWARUNKOWANIA STANU WOJENNEGO

Bronisław Geremek:
Myślę, że ważną rzeczą jest, iż na tej sali, w tym gronie, w obecności pana pre-

zydenta Wałęsy, przedstawicieli władz, przede wszystkim w obecności ludzi, któ-
rzy uczestniczyli w tych czasach i którzy o przebiegu wydarzeń decydowali swoim
oddaniem, poświęceniem, możemy porozmawiać o stanie wojennym. 

Tak się dzieje w naszej historii, że bez przerwy stajemy przed bardzo polskimi
pytaniami, przed tym, czy trzeba się bić, czy trzeba pracować organicznie, czy trze-
ba powstawać, czy trzeba próbować pozostawać przyzwoitym, czy współrządzić,
czy nie kłamać. To są dramatyczne, bolesne pytania, wynikające z naszej historii,
która zdaje się – przynajmniej dla człowieka mojej generacji – jest nie tak odległa. 

W listopadzie 1981 roku, na niewiele przed stanem wojennym, wraz z grupą pol-
skich intelektualistów przedstawiliśmy sytuację w kraju Ojcu Świętemu, wiedząc o tym,
że w przeddzień długi czas rozmawiał z reprezentantem rządu, specjalnie wówczas wy-
słanym, i usłyszeliśmy wówczas słowa, jak sądzę, niezwykle przenikliwe i ważne. To by-
ły słowa o tym, że liczyć się trzeba z różnymi działaniami drugiej strony, ale rzeczą nie
do zniszczenia jest rozbudzona polska nadzieja i cokolwiek by się zdarzyło, ta nadzieja
zwycięży. Myślę, że to było ważne, przenikliwe i prorocze stwierdzenie. Kilka dni póź-
niej razem z Tadeuszem Mazowieckim przedstawialiśmy sytuację w Polsce przewodni-
czącemu Parlamentu Europejskiego oraz politykom europejskim i usłyszeliśmy słowa
wówczas niezwykłego podziwu dla Solidarności, dla Lecha Wałęsy, dla rozwagi, dale-
kowzroczności, solidarności tego wielkiego społecznego ruchu, ale jednocześnie pyta-
nia: czy to dobra pora na takie działanie, czy jest szansa powodzenia? oraz stwierdze-
nie, że powinniście wiedzieć, iż ze strony Zachodu na wiele nie możecie liczyć. Myśmy
na wiele wówczas nie liczyli zresztą, chodziło nam o to, ażeby Solidarność uzyskała ze
strony Europy poparcie i by to poparcie wyrażało się także w formie pomocy dla lud-
ności kraju w trudnej sytuacji. Gdyż milczenie przypominałoby inną rozmowę, kiedy
książę Czartoryski przedstawiał cesarzowi Napoleonowi III sytuację powstania stycz-
niowego i mówił, że Polacy chcą się wybić na niepodległość, a cesarz powiedział:
„Z Polakami najczęściej są kłopoty dlatego, że niedobrze wybierają czas. Czemu tego
nie zrobili w czasie wojny krymskiej? A jeżeliście nie zrobili tego w czasie wojny krym-
skiej, to poczekajcie na sytuację, która by była użyteczna”. 



Myślę, że te wielkie polskie pytania można odnieść też do wydarzenia, jakim był
ruch Solidarności i jakim było wprowadzenie stanu wojennego. Spoglądałem jesz-
cze dziś rano na sondaże opinii publicznej i były one dla mnie bolesną lekturą. Mam
poczucie, że jestem w mniejszości, kiedy mówię, iż uważam wprowadzenie stanu
wojennego za zbrodnię przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Uważam, że
stanu wojennego żaden polski interes nie uzasadniał. To nie było mniejsze zło, to by-
ło po prostu zło! To było wystąpienie przeciwko polskim nadziejom i ich stłumienie.
To nie było w polskim interesie, lecz było w interesie imperium sowieckiego, intere-
sie Związku Sowieckiego, by polskimi rękoma został stłumiony ruch, który był groź-
bą dla całego tego świata pod rządami sowieckimi. Myślę, że odpowiedzialność, któ-
ra jest odpowiedzialnością i moralną, i polityczną za tę decyzję, każe także – odwo-
łuję się zwłaszcza do konfraterni Klio, do historyków – spojrzeć na dramatyzm ludz-
kich losów, na to, że ekipa, która w 1981 roku wystąpiła w obronie interesu sowiec-
kiego i tylko sowieckiego, osiem lat później zdolna była do podjęcia działania od-
ważnego dla dobra narodu polskiego. To także jeden z wielkich problemów historii. 

Powiada się niekiedy, że ten wielki 10-milionowy ruch nie okazał oporu, że był
zaskoczony. Pamiętam, panie prezydencie, nasze wielokrotne rozmowy i pamię-
tam, że to od pana – zwracam się do pana prezydenta – płynęły te słowa: „Ja na-
dzieję mam, ja wiem, że zwyciężymy, natomiast trzeba nie mieć złudzeń. Jeżeli oni
odwołają się do tego, w czym są silni, znaczy do przemocy, to będą mieli rezultat
i osiągną sukces, ale będzie krótkotrwały”. Sądzę, że to właśnie jest rzeczą istotną
w pamięci o roku 1981. 

Chcę także powiedzieć, czym dla tych, którzy znaleźli się wówczas natychmiast
w miejscach odosobnienia i za kratami, były wiadomości, że ludzie nie popierają sta-
nu wojennego, że wystawiają telewizory, że nie wchodzą do tramwajów, że nagle po-
jawiają się gazetki. I gdy dotarły kiedyś do nas te gazetki, byliśmy wzruszeni, bo był
to akt pamięci i akt potwierdzający słowa, które w listopadzie usłyszeliśmy o tym, że
polskiej nadziei nie da się zabić. I w tym sensie zwyciężyliśmy stan wojenny. 

Chciałbym teraz prosić naszych dwóch referentów o zabranie głosu. Organiza-
torzy przewidzieli dwa referaty. Pierwszy spogląda na mechanizmy wewnętrzne
i odpowiada na pytanie „czy stan wojenny był nieuchronny?”. Wygłosi go pan pro-
fesor Andrzej Paczkowski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
znakomity historyk współczesności, jeden z tych, którzy potrafią o czasie współcze-
snym mówić z poszanowaniem zasady poszukiwania prawdy i jednocześnie moral-
nej odpowiedzialności. Bardzo proszę. 

Andrzej Paczkowski: 
O stanie wojennym powiedziano i napisano już tak wiele, że chyba nie ma

większych szans, aby pojawiły się jakieś zupełnie nowe interpretacje. Myślę, że bę-
dziemy świadkami raczej przyrostu wiedzy faktograficznej, gdyż pod tym wzglę-
dem przeszłość nigdy się nie dała wyczerpać, a zasięg społeczny tego wydarzenia
był tak ogromny, że pozostawiło ono trwałe ślady w dziejach poszczególnych osób,
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rodzin, małych grup społecznych i lokalnych. I to właśnie te wspomnienia zapeł-
niają ogromną część przestrzeni, którą określa się jako stan wojenny. Tegoroczny
jubileuszowy wysyp różnego rodzaju wydawnictw i prezentacji medialnych i mul-
timedialnych jest tego wymownym przykładem. Wiedza publiczna wzbogaciła się
o tysiące nieznanych uprzednio faktów, ale odnoszę wrażenie, że strony, które
uczestniczą w wojnie o interpretację, okopały się na swoich pozycjach i dostrze-
gam to także na moim własnym przykładzie. Ale nie znaczy to, że syntetyczny opis
i ocena stanu wojennego są już niepotrzebne, ponieważ te, które zostały już przed-
stawione, można uznać za zupełnie wystarczające. „Przeszłość nigdy nie mija”, na-
pisał William Faulkner, i chociaż minęła, budzi zainteresowanie, w tym także w ob-
szarze życia publicznego, czego dziś jesteśmy świadkami. 

Stan wojenny był nie tylko wydarzeniem politycznym, ale przede wszystkim
najbardziej traumatycznym wydarzeniem po II wojnie światowej i to w skali naro-
dowej, a nie tylko grupowej. Sądzę więc, że długo jeszcze będziemy do niego wra-
cać w najróżniejszy sposób, od utrwalania pamięci jednostkowej, grupowej, przez
badania mniej czy bardziej naukowe, po dyskurs polityczny, a nawet pyskówki.
Wśród pytań, które powstają w związku z tym, co wydarzyło się w nocy z 12 na 13
grudnia 1981 roku, jest także to, które zadali organizatorzy naszej konferencji: czy
był on nieuchronny? Jest to pytanie chyba bardzo syntetyczne, może najbardziej
syntetyczne z możliwych, jeżeli chodzi o generalną ocenę, i bardzo trudno znaleźć
na nie odpowiedź, nawet gdyby poświęcić opasły tom na próbę odpowiedzi, a cóż
dopiero 20-minutowe wystąpienie. Szukając bowiem odpowiedzi na tak sformuło-
wane pytanie, znajdujemy się nagle w rozległej szarej strefie, między determini-
zmem retrospektywnym, czyli przekonaniem, że jeżeli coś się wydarzyło, to znaczy,
że musiało się wydarzyć, a historią alternatywną, wedle kanonów której, to, co rze-
czywiście miało miejsce, było tylko jedną z wielu ewentualności. A więc należy ana-
lizować i szukać pozostałych możliwości. To jest „historia niebyła”, jak to określił
Aleksander Demant, i jest ona jest rzadko przedmiotem zainteresowania history-
ków, chociaż oczywiście pytania o inne rozwiązania zawsze towarzyszą im w trak-
cie badań, nawet jeśli się do tego nie chcą przyznać. 

Nie będę tutaj oczywiście wnikać w niuanse metodologiczne tej problematyki.
Tytułowe pytanie niewątpliwie można rozpisać na szereg kwestii, ale sądzę, że moż-
na tę listę ograniczyć tylko do kilku problemów. Jednym z nich jest pytanie, czy ist-
niała możliwość uzgodnienia takiego przekształcenia wewnętrznego systemu realne-
go socjalizmu, aby mogła w tych zmienionych ramach istnieć Solidarność jako ma-
sowy, ogólnonarodowy ruch społeczny, noszący cechy organizacji opozycyjnej wo-
bec systemu. Myślę, że jest to zagadnienie kluczowe, ale dla znacznej niestety części
opinii publicznej ważniejszy jest inny dylemat, czy wprowadzenie stanu wojennego
właśnie wówczas, w połowie grudnia 1981 roku, było odpowiedzią ekipy rządzącej
na bezpośrednie zagrożenie ze strony Moskwy lub wojsk Układu Warszawskiego. Ła-
two się domyśleć, że oba te problemy są ze sobą ściśle powiązane dlatego, że wszyst-
kie siły polityczne, które działały wówczas w Polsce, podejmując jakiekolwiek dzia-
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łania o szerszym zasięgu czy nawet zabierając głos publicznie, brały pod uwagę ist-
niejący układ geopolityczny i stopień zależności Polski od Związku Sowieckiego. Dla
Związku Sowieckiego Polska była po prostu jednym, ale bardzo ważnym, z państw,
wchodzącym w skład imperium. Taka postawa była oczywista w wypadku partii ko-
munistycznej, której związki z ościennym mocarstwem daleko wykraczały poza sa-
mą geostrategię czy ropę i gaz, ponieważ partia ta zdobyła władzę dzięki obecności
wojsk sowieckich, dzięki potędze militarnej Moskwy, z którą łączyły ją więzi także
ideowe. Moskwa jako dobry suweren troszczyła się o wasala, gdyż siła suwerena
w dużym stopniu zależy od siły i lojalności wasali. Z drugiej strony, świadomość te-
go uwarunkowania została wprost wyrażona w uchwale programowej I Zjazdu Soli-
darności, cytuję: „Odpowiedzialność nakazuje nam dostrzegać układ sił, jaki powstał
po II wojnie światowej. Podjęte przez nas dzieło wielkiej przemiany chcemy prowa-
dzić bez naruszania sojuszów międzynarodowych”. Była to wypowiedź w najwyż-
szym stopniu miarodajna dla całego ruchu, co nie znaczy, że jej wiarygodność nie by-
ła wielokrotnie podważana przez wystąpienia publiczne działaczy związku. Nie wy-
daje mi się jednak, aby podstawowy element odpowiedzi na tytułowe pytanie znajdo-
wał się właśnie na tej płaszczyźnie stosunków polsko-sowieckich, chociaż ważności
jej nie zamierzam kwestionować. Posłuchajmy jeszcze jednego cytatu: „Modelowi po-
litycznej organizacji społeczeństwa w Polsce obca jest nie tylko opozycja antysocjali-
styczna, ale również trwała opozycja, stojąca na gruncie ustroju socjalistycznego,
przeciwstawiająca jedne siły i interesy ludowe części innych interesów całości ludu.
Jest tak dlatego, że rozbicie sił ludowych osłabiałoby lud pracujący jako całość” i dal-
szy ciąg tego wywodu: „W obecnej sytuacji światowej opozycja, nawet pragnąca
utrzymać się na gruncie socjalizmu, nie mogłaby utrzymać się na tych pozycjach.
Musiałaby się siłą praw walki klasowej ześlizgiwać na pozycję opozycji antysocjali-
stycznej”. I ostatni fragment z tego wywodu: „Opozycja jest wykluczona także ze
względu na sam charakter państwa socjalistycznego, które skupia w sobie niemal
wszystkie rodzaje władzy. Wszelka opozycja narażałaby więc na perturbacje nie tyl-
ko życie polityczne kraju, ale i jego planowy rozwój gospodarczy”. Nie wiem, do ja-
kiego stopnia sformułowania te są adekwatne do sposobu myślenia ekipy rządzącej
wówczas w Polsce, ale pochodzą z autorytatywnego opracowania czołowych partyj-
nych prawników, które ukazało się w 1981 roku. Sądzę, że jednak oddaje dosyć do-
brze poglądy, przynajmniej establishmentu komunistycznego, na możliwość wkom-
ponowania w system organizacji, które są niezależne od partii. Co ważniejsze, pogląd
ten został przedstawiony już w warunkach istnienia Solidarności, którą oczywiście
można by uznać za coś w rodzaju opozycji, utrzymującej się na gruncie socjalizmu
choćby z tego powodu, że nie podważała ona jednego z filarów ideologii, czyli spo-
łecznej własności środków produkcji, a także nie kwestionowała sojuszy. Zapewne
właśnie w powodu powstania Solidarności taki passus w ogóle w tym opracowaniu
się znalazł, gdyż dziesięć lat wcześniej żaden partyjny prawnik nie zastanawiałby się
nad problemem istnienia opozycji w państwie socjalistycznym, obojętnie czy opozy-
cji antysocjalistycznej, czy opozycji socjalistycznej. 
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Między założeniami ustrojowymi a realnym życiem politycznym istnieje zawsze
pewien dystans. Pewne ogólne wyobrażenia o warunkach brzegowych istnienia sys-
temu tkwi w świadomości lub podświadomości tych, którzy w tej polityce uczestni-
czą. Setki najróżniejszych wypowiedzi, zarówno na forach publicznych, jak i pada-
jących w dyskrecji gabinetów wskazują, że Solidarność nie tylko nie mieściła się
w istniejących instrukcjach państwowych, ale że nie było żadnej wyraźniejszej dłu-
gofalowej wizji dokonania takich zmian, aby się mogła zmieścić. Być może rację
miał Jerzy Urban, który w styczniu 1981 roku w memoriale, wysłanym na ręce Sta-
nisława Kani, ówczesnego I sekretarza KC PZPR pisał, cytuję: „Ludzie widzą wła-
dzę słabą, mało pomysłową, ustępującą co prawda i pojednawczą, ale głównie my-
ślącą o ratowaniu tego, co się da, a więc zachowawczą w dosłownym tego słowa
znaczeniu”. Jeżeli cokolwiek zostało wówczas w systemie realnego socjalizmu
w Polsce zmienione – istnienie niezależnych związków zawodowych, także rolni-
czych, studenckich, zmiany w ustawie o cenzurze, o samorządzie, o samofinanso-
waniu się przedsiębiorstw – to zostało dokonane dzięki presji społecznej i nacisko-
wi Solidarności bardzo często przy pomocy strajku. Ekipa rządząca niezależnie od
roszad, jakie w niej zachodziły, była czynnikiem zachowawczym, nie miała wła-
snych wizji ewentualnych zmian, a te które były im suflowane z zewnątrz, jak wła-
śnie przez Jerzego Urbana, szły po prostu do kosza, chociaż później zostały wycią-
gnięte. Gdy studiuje się niezliczone dokumenty partyjne, uderza, że dominuje
w nich reagowanie na wydarzenia bieżące, socjotechnika, troska o to, ażeby np.
mięso było w sklepach. Można odnieść wrażenie, że właściwie jedyna prawdziwa
robota koncepcyjna, która miała miejsce w organach władzy, to było przygotowy-
wanie partii i całej machiny państwowej do ostatecznego rozwiązania kryzysu,
przez co rozumiano rozwiązanie siłowe. Wszystko było temu podporządkowane. 

Wewnątrzpartyjny nurt reform nie zdołał zdobyć przyczółków na szczytach
władzy, choć były tam pojedyncze osoby, które opowiadały się za taktyką ustępstw,
nie miały jednak żadnej strategii zmian poza odsuwaniem momentu rozpoczęcia
ataku. Wydaje mi się, że także zwolennicy reform rozumowali mniej więcej wedle
schematu o niemożności istnienia opozycji w systemie socjalistycznym. Mieczy-
sław Rakowski, gdy w lutym 1981 roku wszedł do rządu Jaruzelskiego, szybko po-
rzucił własne hasło „szanować partnera” i wkrótce stał się jednym z najbardziej
ostrych krytyków tego partnera, czyli Solidarności. Można chyba przyjąć hipotezę,
że niezależnie od tego, czy Moskwa zgadzałaby się, czy nie zgadzała na szukanie
trwałego kompromisu w formie zawarcia nowej umowy społecznej, którą propono-
wała Solidarność, partia jako taka nie była mentalnie ani intelektualnie, ani ideowo
przygotowana do takiego obrotu spraw. W każdym razie nie były przygotowane jej
kręgi kierownicze, nie mówiąc już o aktywie średnim dołowym, gdzie przeważały
siły, które wówczas określano mianem betonu partyjnego. 

Teraz przytoczę inny cytat: „Społeczeństwo musi mieć możność przemawiania
pełnym głosem, wyrażania różnorodności poglądów społecznych i politycznych,
musi mieć możność organizowania się w taki sposób, który zapewnia wszystkim
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sprawiedliwy udział w materialnych i duchowych dobrach narodu oraz wyzwole-
nie wszystkich jego możliwości i sił twórczych. Chcemy rzeczywistego uspołecznie-
nia systemu rządzenia i gospodarowania. Dlatego dążymy do Polski samorząd-
nej…”. I dalej: „Nie uważamy, że mamy monopol na prawdę, jesteśmy gotowi
w dialogu, uczciwym i lojalnym, rozmawiać z władzami, szukać właściwych decy-
zji, które najlepiej służyłyby krajowi. Niech to będzie porozumienie wokół tego, co
narodowe, demokratyczne i ludzkie, wokół tego, co nie powinno nas dzielić”. I jesz-
cze na koniec krótki cytat: „Zmierzamy do celów długofalowych przez rozwiązywa-
nie spraw bliższych”. Być może zestawienie tych słów z uchwały I Zjazdu Solidar-
ności ze sformułowaniami partyjnych prawników jest pewnym nadużyciem, bo wa-
ga tych dokumentów i ranga ich była zupełnie inna, ale uczyniłem to, gdyż według
mnie konfrontacja tych tekstów dobrze oddaje zasadniczą różnicę postrzegania
rzeczywistości istniejącej, i co ważniejsze, postulowanej. Z jednej strony, przema-
wianie pełnym głosem, wyrażanie różnorodności, z drugiej – interesy całości ludu
i charakter monistyczny państwa socjalistycznego. Jeżeli przyjąć, że oddawały one
sposób widzenia świata, to oczywiste staje się, iż rozpięcie pomiędzy tymi pogląda-
mi pomostu kompromisu było praktycznie niemożliwe. Jeśli partia zgadzała się na
jakieś ustępstwa, to czyniła tak dlatego, że musiała – wedle bardzo trafnego okre-
ślenia Edwarda Gierka z 29 sierpnia 1980 roku – wybrać mniejsze zło, czyli zgo-
dzić się na powstanie Solidarności, a nie przeprowadzać ataku bez właściwego
przygotowania. Rok później generał Jaruzelski podczas spotkania z Breżniewem
na Krymie mówił: „Posunięcia dyktuje nam chłodna kalkulacja, ocena sił, a nie
strach przed społeczeństwem”. I uspokajał swojego rozmówcę: „Możemy zapew-
nić, że jeżeli będzie taka potrzeba, nie zadrży nam ręka”. Jeżeli Solidarność samo-
ograniczała swoje aspiracje, to czyniła tak dlatego – znów odwołam się do uchwa-
ły I Zjazdu – że „naród nie wybaczy nikomu, nawet z najlepszej woli zrodzonych
działań, jeśli doprowadzą do przelewu krwi. Świadomość ta nakazuje nam urze-
czywistniać nasze ideały stopniowo”. Nie brakowało oczywiście zwolenników przy-
spieszenia, ale jedną z głównych pożywek dla ich działań stanowił opór partii
przed zmianami, im mniej postulatów było spełnianych, tym bardziej natarczywie
domagano się realizacji następnych. Im częściej władze unikały negocjacji, tym sil-
niejsze były głosy, żeby w ogóle przestać negocjować. Im dłużej władza zwlekała
z podjęciem ostatecznego rozwiązania, tym szersze było przekonanie, że czyni tak
ze strachu i że jest po prostu słaba. Wydaje mi się, że po obu stronach w pewnym
stopniu te radykalne głosy trochę ograniczały pole manewru. 

Konkludując, odważę się na stwierdzenie, że dopóki nie zapuścimy się na
ścieżkę historii „niebyłej”, czyli nie popuścimy wodzy fantazji, nie będziemy
tworzyli dziesiątków różnych możliwych scenariuszy, odpowiedź na pytanie za-
warte w tytule powinna brzmieć: tak, stan wojenny był nieuchronny, gdyż ci,
którzy dysponowali siłą, nie byli w stanie, nie potrafili, nie mogli znaleźć inne-
go wyjścia z sytuacji. 
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Bronisław Geremek: 
Bardzo dziękuję panu profesorowi za referat i także za odpowiedź, którą na py-

tanie uzyskaliśmy. Jako drugi głos zabierze teraz pan Jaś Gawroński, członek Par-
lamentu Europejskiego, dziennikarz i polityk włoski, wywodzący się z wielkiej pol-
skiej rodziny o ogromnych tradycjach. Chcę przy okazji powiedzieć, że ze strony tej
rodziny, myślę tu zwłaszcza o pani Wandzie Gawrońskiej, środowiska intelektual-
ne i Katolicki Uniwersytet Ludowy otrzymywały pomoc w najtrudniejszych sytu-
acjach. Dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wsparcie to przychodziło
w momentach szczególnie trudnych. Pani Wanda Gawrońska, wraz z całą rodziną,
miała talent organizowania takiej pomocy. 

Według mnie pan Jaś Gawroński jest wielkim świadkiem historii współczesnej.
Kiedy wspominam jego teksty, które pisał, zarówno te, które dotyczyły sytuacji Pol-
ski, jak i te, które odnosiły się do myśli Kościoła i stanowiska Jana Pawła II, stano-
wisk ideowych, które Jan Paweł II zajmował i w Krakowie, i w Rzymie, to były one
niezwykłej wagi. Wydaje mi się, że kwestia „Skutki stanu wojennego na Zachodzie”,
którą na prośbę organizatorów ma przedstawić pan Jaś Gawrońskim, jest trudnym
problemem, szczególnie gdy zapytamy o polityczne skutki wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce z punktu widzenia Zachodu. Pan Jaś Gawroński, bardzo proszę. 

Jaś Gawroński: 
Dziękuję za miłe słowa. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne i krępują-

ce zwracać się do takiej dostojnej publiczności w ogóle, ale specjalnie, jak się jest
proszony by mówić o temacie, o którym ludzie na tej sali wiedzą dużo więcej niż
prelegent. Ale ponieważ Fundacja Solidarność była uprzejma mnie zaprosić, za co
bardzo dziękuję, chciałbym się podzielić króciutko swoimi wrażeniami. 

Skoncentruję na Włoszech przede wszystkim, nie dlatego, że jestem pół-Włochem
i dlatego, że uważam, iż ten kraj jest ważniejszy niż inne, ale dlatego, że Włochy prze-
żyły okres Solidarności bardziej intensywnie, bardziej blisko, bardziej z uczuciem, po-
wiedziałbym, niż inne kraje zachodnioeuropejskie. I również dlatego, że Włochy ozna-
czają także Watykan, w tym wypadku powiedziałbym – przede wszystkim Watykan,
który był naturalnie bardzo ważnym elementem w tej całej historii. 

Jeżeli chodzi o Włochy jako takie, to zdarzenia w Polsce miały bardzo duży
wpływ na społeczeństwo i politykę włoską w tym sensie, że poparcie dla Solidarno-
ści rozciągało się od prawicy do lewicy, sięgając nawet blisko włoskiej partii komu-
nistycznej, która wtedy była potężną organizacją o wielkich wpływach w związkach
zawodowych i reprezentowała więcej niż jedną trzecią wyborców. I tym prosolidar-
nościowym stanowiskiem różniła się od innych zachodnioeuropejskich partii komu-
nistycznych, które jeszcze były pod mocnym wpływem, jeżeli nie pod kontrolą, Mo-
skwy. Można zapewne stwierdzić, że stan wojenny z Polsce przekonał ówczesnego
sekretarza włoskiej partii komunistycznej, Enrico Berlinguera, do skończenia defi-
nitywnie w Moskwą, jeżeli wziąć pod uwagę, że zrobił to, prawie oficjalnie 14 grud-
nia 1981 roku, to znaczy 24 godziny po ogłoszeniu stanu wojennego. Chociaż jak,
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przypomina włoski uczony Guglielmo Meardi w bardzo interesującym artykule,
Berlinguer już wcześniej zaczął się odsuwać od Moskwy. W 1976 roku z inspiracji
Adama Michnika zaprotestował przeciwko wydarzeniom w Radomiu i Ursusie. Sko-
ro mowa o Michniku, to trzeba przypomnieć konkretną pomoc, której udzielił Mich-
nikowi w szczególności, ale i Solidarności Bettino Craxi, ówczesny premier Włoch,
chociaż na pewno nie było mu szczególnie wygodnie podejmować się takich dzia-
łań. Craxi praktycznie był jedynym szefem rządu, który się posunął tak daleko, że
poprosił Jaruzelskiego o zwolnienie Michnika i innych z więzienia. 

Na poziomie związkowym różnica między Włochami a innymi krajami była
jeszcze bardziej dominująca. Jeżeli we Francji CGT, komunistyczny związek zawo-
dowy, odmówił potępienia Jaruzelskiego, we Włoszech działacze trzech związków
zawodowych o różnych orientacjach politycznych stworzyli wspólny komitet pomo-
cy Solidarności. I nawet kiedy 3-4 lata później, gdy te trzy centrale związkowe się
pokłóciły, to ten komitet długo jeszcze działał jako jedyny ośrodek ponadpartyjny,
który przetrwał polityczne podziały wewnątrz włoskiego ruchu związkowego. Jak
widać, misja Solidarności była ważniejsza niż jakiekolwiek spory zawodowe i poli-
tyczne. Zaangażowanie włoskich związkowców być może jest porównywalne do
amerykańskich i nie jest przypadkiem, że w swojej bardzo ciekawej autobiografii
prezydent Lech Wałęsa wymienia, jeżeli dobrze pamiętam, tylko trzech związkow-
ców zagranicznych z amerykańskiej centrali związków zawodowych, ALF-CIO. 

Nieprzypadkowo i Lech Wałęsa, i Jaruzelski (po stanie wojennym) jako cel swo-
jej pierwszej podróży na Zachód wybrali Rzym. Prezydent Wałęsa przyjechał na za-
proszenie Lama Carnity i Giorgio Benvenuto. Bardzo dobrze pamiętam tę podróż,
bo byłem akurat w samolocie, który leciał z Warszawy czy z Gdańska, nie pamię-
tam, do Rzymu. Na pewno w tym wyborze chodziło nie tyle o Rzym, ile o Watykan. 

Mówiąc o stanie wojennym, chciałbym na koniec powiedzieć coś o generale Ja-
ruzelskim, który zapewne zdawał sprawę, jak był postrzegany na Zachodzie. Zaraz
po stanie wojennym był bardzo atakowany i krytykowany, ale dzisiaj we Włoszech
i w ogóle na Zachodzie trudno by było znaleźć kogoś, kto by nie zmienił o nim to
zdania. Wiem, że na tej sali jest dużo ludzi, którzy myślą inaczej i mają ku temu do-
bre powody, bo przeżyli to wszystko z bliska, doświadczyli tego na własnej skórze,
ale ponieważ mówię o reakcjach na Zachodzie, to chciałbym opisać, dlaczego do-
szło do zmiany oceny generała Jaruzelskiego. Zaczynając od faktu, że stan wojenny
– mówiąc bardzo cynicznie – według oceny Zachodu był postrzegany jako dobrze
zorganizowany, a tragiczne straty uznano za stosunkowo niewielkie w zaistniałych
okolicznościach. Na pewno też przyczyniło się do tego to, o czym prezydent Wałęsa
mówił w poprzedniej sesji. I jeżeli mogę podzielić się osobistym wspomnieniem, to
gdy zaczęto mówić o drugiej podróży papieża do Polski, czyli – o ile dobrze pamię-
tam – w 1983 roku, napisałem artykuł do „New York Timesa”, który redakcja zaty-
tułowała Pope John, don’t go (Papieżu nie jedź). W tekście krytykowałem pomysł po-
dróży, gdyż uważałem, że ta wizyta wzmocni i będzie legitymizacją Jaruzelskiego.
Może częściowo tak było, ale wzmocniła prawdopodobnie w dużo większym stop-
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niu opozycję. A postawa Jaruzelskiego podczas i po Okrągłym Stole, o tym wspomi-
nał także profesor Geremek, bardzo przyczyniła się do polepszenia opinii o nim i na-
wet do pewnej rehabilitacji generała na Zachodzie dzięki też – trzeba to powiedzieć
– opinii samego Watykanu. Oczywiście są tutaj obecni ludzie, których kontakty z pa-
pieżem Janem Pawłem II były dużo ściślejsze, ale w wywiadzie ze mną Ojciec Świę-
ty na pewno nie krytykował Jaruzelskiego, czemu zresztą dał wyraz, przyjmując
Jaruzelskiego na prywatnej audiencji w 1991 czy 1992 roku. Jaruzelski wtedy był
już prywatnym obywatelem, więc papież nie musiał go przyjąć. 

Na koniec chciałbym coś powiedzieć bardzo osobistego. Jak wspominam okres
stanu wojennym, to myślę o tirach, które z Rzymu wyjeżdżały do Polski, wyłado-
wanych materiałami dla Solidarności, które były przemycane przez granice, o po-
mocy dla ludności, o dzieciach działaczy Solidarności, które przyjeżdżały do
Włoch. Pozwólcie, że wspomnę w tym momencie, tak jak profesor Geremek to zro-
bił, moją siostrę Wandę. Wielu tu obecnych ją zna. Otóż Wanda właśnie ofiarnie
działała w tej dziedzinie, tak jak także dzielnie postępowała moja matka podczas
wojny. Moja matka, która teraz ma 104 lata, dobrze się czuje i stąd wysyłam jej go-
rące pozdrowienia. 

Bronisław Geremek: 
Bardzo dziękuję panu Jasiowi Gawrońskiemu i zapewniam, że do tych pozdro-

wień dla pańskiej matki się dołączamy. 
Przechodzimy teraz do dyskusji panelowej, która poprowadzi pan profesor

Machcewicz. Bardzo proszę teraz panelistów: panią Renate Marsh, pana Krzyszto-
fa Bobińskiego i pana Chrisa Niedenthala o zajęcie miejsc na podium. 

Paweł Machcewicz: 
Szanowni państwo mam zaszczyt poprowadzić panel, w którym wezmą udział

czołowi przedstawiciele mediów zachodnich, których wielu obecnych na tej sali
pamięta jeszcze z lat osiemdziesiątych, z czasów stanu wojennego: pani Renate
Marsh, która była wówczas w Warszawie korespondentką niemieckiej agencji
DPA, pan Krzysztof Bobiński, korespondent „Financial Timesa” i pan Chris Nie-
denthal, który był fotoreporterem „Newsweeka”. 

W tym czasie byłem uczniem liceum i pamiętam panelistów z konferencji, pro-
wadzonych przez rzecznika rządu, Jerzego Urbana. Dla mnie wtedy oni byli jakby
naszą drużyną, naszą reprezentacją, reprezentacją Solidarności podziemnej, która
nie mogła co prawda zadawać pytań Jerzemu Urbanowi, ale to oni podnosili kło-
potliwe sprawy i punktowali kłamstwa ówczesnego reżimu. A z kolei zdjęcie pana
Chrisa Niedenthala stało się jednym z symboli stanu wojennego – przedstawia ono
transportery opancerzone, skoty, czołgi przed kinem Moskwa, nieistniejącym już
dzisiaj, na tle wielkiego afiszu Czas Apokalipsy. 

Naszą dyskusję chciałbym zacząć od pytania, jak to w ogóle było możliwe, jak
udawało się państwu przekazywać swoje korespondencje, czy w wypadku pana Chrisa
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Niedenthala zdjęcia, mimo blokady informacyjnej, którą władze stanu wojennego
usiłowały narzucić, przy istniejącej cenzurze, kontroli korespondencji i rozmów tele-
fonicznych oraz szczelnych granic. Jak to wszystko funkcjonowało w wypadku kore-
spondentów zagranicznych? Oddaję głos pani Renacie Marsh. Proszę bardzo. 

Renate Marsh: 
Prawdziwa blokada była tylko na początku. W noc z 12 na 13 grudnia byłam

w Berlinie, wróciłam 13 wieczorem. Pamiętam na dworcu podawano komunikat:
uwaga, uwaga, proszę nie jechać do Polski, bo tam jest niebezpieczna sytuacja,
stan wojenny itd. Mimo wszystko pociąg odjechał i dotarł do Warszawy (inne po-
ciągi też dojechały). Nie można było wyjechać wtedy z Polski. 

W moim warszawskim biurze zbierało się mnóstwo kolegów, bo władza zapo-
mniała wyłączyć nam teleks, więc do 14 grudnia do popołudnia myśmy mogli nor-
malnie nadawać teleksem, ale potem faktycznie była blokada i my, dziennikarze,
nie mogliśmy nic przesyłać. Rezultat był, że na Zachodzie, jak państwo pamiętają,
krążyły niesamowite pogłoski o tym, co się dzieje w Polsce, mówiono o ludziach
spędzonych na stadiony i polewanych wodą itp., o tym, że Tadeusz Mazowiecki
umarł (w katedrze Notre Dame w Paryżu odprawiono nawet mszę żałobną za du-
szę Tadeusza Mazowieckiego), a my nie mogliśmy tego dementować. Więc władze
chyba zdały sobie sprawę, że lepiej byśmy mogli nadawać korespondencje, ale pod
cenzurą. Wyglądało to bardzo komicznie, trochę jak w szkole. Koło 10-11 rano za-
nosiliśmy nasze teksty do Interpressu. Tam jakiś pan z MSZ-u zbierał je jak zeszy-
ty szkolne do swojej teczki i woził do MSZ-u, a po południu, chyba o 3-ej albo 4-ej
godzinie, znowu musieliśmy przyjść do Interpressu, gdzie oddawano nam pokre-
ślone teksty. Nie wolno nam było wstawiać nawet wielokropków w miejsce wykre-
ślonych fragmentów. Nie mieliśmy nawet prawa samemu pisać na teleksie, tylko
robiły to panie z Interpressu i z tego teleksu materiały były nadawane. Rezultat był
taki, że w Niemczech i chyba we wszystkich krajach zachodnich, nasze teksty się
ukazywały w gazetach z naddrukiem: „uwaga ten tekst jest ocenzurowany”. Oczy-
wiście plotki i pogłoski nadal nie mogły być dementowane. Tak było aż do momen-
tu, kiedy tę cenzurę znieśli, chyba to było w lutym, jak ja dobrze pamiętam, albo
pod koniec stycznia. Dość szybko, bo oni zdali sobie sprawę, że taka praca kore-
spondentów zagranicznych przynosi wręcz odwrotny skutek. 

Gdy mogliśmy już pisać normalnie, problemem było zdobycie informacji o tym,
co się dzieje faktycznie. W tym czasie była wspaniała współpraca między kolegami,
nie było konkurencji, jak jest teraz. Telefony – jak je już włączono – były na podsłu-
chu, więc ważnym źródłem były rozmowy osobiste i przyjęcia dyplomatyczne, gdzie
można było wymienić informacje z innymi dziennikarzami i dowiedzieć się czegoś
nowego. Problem polegał jednak na tym, że żaden odpowiedzialny dziennikarz nie
może opierać się na informacji typu „jedna pani powiedziała”. Trzeba było to naj-
pierw dwa-trzy razy sprawdzić. Gdy zaczęły się rozchodzić pogłoski, że stan wyjąt-
kowy może być wprowadzony, to jedni mówili, iż to niemożliwe, bo w naszej kon-
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stytucji nie ma stanu wyjątkowego, musi być stan wojenny, a ktoś inny nawet już mi
podawał jakiś termin, kiedy ma być wprowadzony stan wojenny, to było chyba na
jesieni. A ja nie mogłam tego nadawać, bo pogłoski trzeba najpierw sprawdzić. 

Na Zachodzie reakcje były różne. Nasza ambasada niemiecka miała krótkofa-
lówkę, więc szybko przekazywała zdobyte informacje. Problemem było to, że SPD,
która mała bardzo krytyczny stosunek wobec opozycji w Polsce, co uznali później
za błąd, uważała, iż sytuację można zmienić dogadując się z władzą. Dlatego w po-
łowie lutego 1982 roku szef frakcji SPD w Bundestagu, Herbert Wehner, przyje-
chał do Warszawy i rozmawiał z Jaruzelskim i innymi, w tym z Rakowskim, oczy-
wiście bez większych rezultatów. 

Krzysztof Bobiński: 
Renata właściwie wszystko opowiedziała o tym, jak to mniej więcej wyglądało.

Może niektórzy koledzy w tym okresie blokady pisali i wysyłali depesze przez tury-
stów, którzy wyjeżdżali z Polski koleją. Pamiętam, że jeden muzykolog przełożył
depesze na nuty i w ten sposób to wywiózł, ale czy potem, jak dojechał do Berlina,
on to odśpiewał, czy zagrał tę depeszę, nie wiem. Ale wiem, że byli tacy, którzy bar-
dzo się konspirowali. 

Chciałbym zacząć od osobistego wspomnienia. Pani Władysława Piechocka, któ-
ra jesienią 1939 roku organizowała konspirację we Lwowie, jest koleżanką mojej ciot-
ki z II Korpusu. I ta pani Piechocka mi opowiadała, że jak zakładała tę konspirację,
zgłosił się do niej młody człowiek, który powiedział, że on chce w tej konspiracji
uczestniczyć. Ona się go spytała dlaczego, a on odpowiedział: bo proszę pani, ci któ-
rzy działali w czasie wojny (oczywiście mowa o I wojnie światowej) w Legionach itd.,
po wojnie bardzo dobrze urządzili się. Więc ja teraz chciałbym się od razu zgłosić, że-
by sobie zapewnić przyszłość. Wspominam o tym dlatego, że chciałbym mieć taki dar
przewidywania. Gdybym wiedział, że dwadzieścia pięć lat po 13 grudnia będę siedział
na scenie w hotelu Victoria i będę musiał opowiadać o tym, co było wtedy, to myślę,
że zachowywałbym się bardziej brawurowo, choćby po to, bym miał co opowiadać. 

Nie mam wiele do opowiedzenia. 12 grudnia byłem na ostatnim posiedzeniu
Komisji Krajowej, wyjechałem z Gdańska w stanie dosyć dużego przygnębienia,
ponieważ czułem, że coś się szykuje. Zresztą widziałem pana przewodniczącego
Wałęsę, który był zrezygnowany, że to już nic z tego nie będzie, że to się źle skoń-
czy. Wracałem do Warszawy z profesorem Stefanem Kurowskim, rozstaliśmy się
na dworcu, dałem mu swoją wizytówkę, a sam pojechałem do domu na Chomi-
czówkę i rano nie włączaliśmy telewizji. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Nie
było to UB, był to syn pana profesora Kurowskiego i jego żona, którzy znaleźli mo-
ją wizytówkę i przyjechali, żeby mnie poprosić, bym coś zrobił, gdyż męża właśnie
internowali. W ten sposób się dowiedzieliśmy o stanie wojennym. 

Jeżeli chodzi o pisanie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, to było to bardzo
trudne, bo nie tylko byliśmy odcięci od świata, ale też byliśmy odcięci od źródeł, a pro-
szę państwa dziennikarz bez źródeł to jest nikim. Nasze wszystkie źródła albo poszły
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siedzieć, albo ukryły się, władza też przestała z nami rozmawiać, pozostały nam je-
dynie konferencje Jerzego Urbana. Pamiętam, że jak na przykład mój kolega Roger
Boyes z londyńskiego „Timesa” raptem zaczął zastanawiać się, czy nie pojawiły się
różnice zdań we WRON między umiarkowanymi a twardogłowymi, to zastanawiałam
się, o co mu chodzi, skąd ma takie informacje, bo przecież nie było od kogo się dowie-
dzieć. Byliśmy odcięci nie tylko od informacji, a po 13 grudnia i od swoich redakcji,
ale również od Polski, mogliśmy jedynie obserwować to, co dzieje się w Warszawie.
Potem był krótki epizod pisania pod cenzurę. Dla mnie było to coś strasznego, i nadal
jest, oznacza to pisanie przez watę. Być może koledzy, którzy pracowali w prasie cen-
zurowanej, lepiej sobie dawali z tym radę, ale ja emocjonalnie nie mogłem. 

I właściwie bym skończył na apelu do wszystkich, którzy teraz uważają, że
można ograniczyć prasę, kontrolować słowo, żeby zdali sobie sprawę, iż nie ma nic
gorszego, jak cenzura, jak znęcanie się nad dziennikarzami, nad mediami, bo wte-
dy zaczynają krążyć niesprawdzone wiadomości, ploty, jak ta o niedoszłej śmierci
pana premiera Mazowieckiego. Do dziś trzeba czasami prostować, że to i inne nie-
które podawane wtedy za granicą fakty były nieprawdą. Proszę o pamiętanie, że za-
wsze jest gorzej, jak się prasę cenzuruje. I tym na razie skończę. 

Paweł Machcewicz: 
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Chrisowi Niedenthalowi

Chris Niedenthal: 
Chciałem na początku stwierdzić, że moje teksty się nie ukazywały się, jako że

ich nie pisałem. Jestem fotografem i jest to jedyna rzecz, jaką potrafię robić. A jak
nawet coś pisałem, to opis zdjęć według systemu, który wymyśliłem. Wobec tego,
że pracowałem dla tygodnika „Newsweek”, musiałem zdjęcia wysyłać do Ameryki
i ze względu na sytuację przesyłałem niewywołane filmy. Aby jednak redakcja wie-
działa, o co chodzi, grubym flamastrem pisałem podpisy pod zdjęcia na papierze,
fotografowałem, i dorzucałem rolkę do filmów, które – miałem nadzieję – dotrą do
tygodnika w Nowym Jorku. 

Na ogół ludzie pytają się mnie, jak przesyłałem swoje zdjęcia do „Newsweeka”,
tymczasem wielkim problemem było samo zrobienie ich, szczególnie w początkach
stanu wojennego. Nie mogłem wyjść na ulicę z aparatem i fotografować, musiałem
się ukrywać, wchodziłem do różnych klatek schodowych, by z okna pstryknąć. Tak
powstało moje zdjęcie Czas Apokalipsy. Znalazłem klatkę schodową naprzeciwko
kina Moskwa (dzisiaj Silver Screen). Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że to zdję-
cie i inne z tego okresu były robione w wielkim strachu, w szalonym pośpiechu i że
nie jest łatwo fotografować w takich warunkach. Tym bardziej, że fotografowałem
na slajdzie kolorowym, który jest bardzo czuły na to, czy jest prześwietlony czy nie-
doświetlony. Jak robisz ulicę, a wtedy zima była ostra, śnieg leżał, czyli było biało,
to często światłomierz w aparacie daje błędny odczyt, a ja nie mogłem wyskoczyć
pod kino, pod te czołgi, zmierzyć światło, wrócić do wybranego okna i powiedzieć
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sobie: „O, już mam dobrą ekspozycję”. Dlatego zdjęcia z tamtego okresu były raczej
albo prześwietlone, albo niedoświetlone, rzadko kiedy trafione. Pomógł mi instynkt
fotoreportera, rutyna. 

Potem Interpress zezwolił nam pracować, ale pod warunkiem, że mieliśmy przy
sobie ich opiekuna. Mogłem chodzić po ulicach, fotografować wojsko, ale musiał
być ktoś z Interpressu przy mnie, kto potem poświadczał, co pisałem w oświadcze-
niu, że zrobiłem tyle i tyle zdjęć, w tym sceny uliczne, dwa zdjęcia na temat „sklep
mięsny” czy coś w tym rodzaju. Taki nieodstępujący mnie człowiek z Interpressu nu-
dził się i denerwował, że ja tak długo to robię. I gdy mieli już trochę dosyć tego cho-
dzenia z fotoreporterami, zaczęło być trochę luźniej. Paradoks tamtego systemu po-
legał na tym, że na papierze wszystkie przepisy były bardzo rygorystyczne, ale
w praktyce było swobodniej. Największym błędem władz wtedy było to, że nie naka-
zano nam wywoływania filmów w Polsce. A przecież mogli powiedzieć: możecie ro-
bić te zdjęcia, tylko potem musicie wywołać filmy i my musimy je zobaczyć. To była-
by rzeczywista cenzura. Ale władze albo nie chciały, albo nie przyszło im do głowy,
że mogę wrzucić do koperty filmy z czegoś zupełnie innego niż napisałem, bo nikt nie
sprawdzał, co wkładam do koperty, którą oni potem stemplowali, zaklejali itd. 

Oczywiście takie „niedbalstwo” poskutkowało robieniem przeze mnie bardziej
„odważnych” zdjęć albo przesłaniem zdjęć robionych przez innych, na przykład
przez Piotra Kwiatkowskiego, który zrobił zdjęcia podziemnej drukarni, z druka-
rzami w opaskach na oczach, w maskach, albo nawet w samej Białołęce, gdzie je-
go brat siedział. Piotr przeszmuglował aparat do więzienia i zrobił zdjęcia z pocze-
kalni, a potem chyba dał bratu i oczywiście zdjęcia były wewnątrz więzienia w Bia-
łołęce. Filmy z takimi zdjęciami wkładałem do koperty zamiast tych, zrobionych
w towarzystwie mego opiekuna z Interpressu. 

Jednak sama koperta nie załatwiała sprawy. Na początku nie było połączeń te-
lefonicznych ani lotniczych, a mnie zależało na jak najszybszym wysłaniu zdjęcia
Czas Apokalipsy i innych z pierwszych dni stanu wojennego. Pozostawał pociąg.
Sam bałem się wyjechać z Polski, bo wypuszczą, może nie sprawdzą na granicy,
ale mogą mnie potem nie wpuścić z powrotem. Poszedłem więc na Dworzec Gdań-
ski i znalazłem w ostatnim momencie, tuż przed odjazdem pociągu i przed godzi-
ną policyjną, młodego niemieckiego studenta, który zgodził się wziąć te filmy. Do
dziś nie wiem, jak się nazywa. Jestem mu oczywiście niezmiernie wdzięczny, bo się
zachował na medal po prostu, nie oszukał mnie, nie sprzedał tych filmów jako swo-
je, co też jest groźne dla fotografa. Od razu zadzwonił do biura „Newsweeka”
w Bonn w Niemczech. Oni natychmiast wysłali kuriera motocyklem przez całe
Niemcy, kilkaset kilometrów, żeby odebrać te filmy i przekazać do Nowego Jorku.
Potem jeszcze kilka razy jacyś dziennikarze zagraniczni wyjeżdżali i parę filmów
wzięli. Nic nie zginęło i moja książka, która tutaj jest, 13.12. Polska stanu wojenne-

go, stanowi dowód na to, że wszystkie moje materiały zostały bezpiecznie dostar-
czone do „Newsweeka” w Stanach Zjednoczonych. 
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Paweł Machcewicz: 
Była tu mowa o bardzo trudnej sytuacji dziennikarzy, przerwaniu kontaktów,

trudnościach w poszukiwaniu informacji, ale to się po pewnym czasie zaczęło
zmieniać, zaczęliście mieć dojścia do działaczy czy nawet przywódców podziemnej
Solidarności i o to chciałem zapytać. Jak to wyglądało, bo musiało być trudne
prawda, musieliście prowadzić grę z bezpieką, która cały czas was inwigilowała.
Czy możecie przywołać jakieś wspomnienia na ten temat? 

Krzysztof Bobiński: 
Tak, to był duży problem. Rzeczywiście często nie było wiadomo, co jest

prawdą, a co nie. Pamiętam nagłe pojawienie się, chyba na wiosnę, jakiejś ko-
misji OKO i nie wiedzieliśmy, jak ją traktować. Po pierwsze, nie wypadało się
dopytywać, gdzie są ludzie ukryci, gdzie są władze Solidarności. Po drugie, je-
żeli przychodziły jakieś dokumenty, to nie było wiadomo, czy one są prawdziwe,
czy fałszywe, podrzucane przez władzę. Jedyne, co nam zostawało, to kontakty
ze społeczeństwem, które po raz pierwszy się objawiło 1 maja 1982 roku na
wspaniałej manifestacji, potem 3 maja i następnie w sierpniu. Nawiasem mó-
wiąc, w tym momencie chciałem zgłosić drobną pretensję do organizatorów tej
konferencji, że nie ma panelu na temat społeczeństwa. Prowadzone były bada-
nia przez szacowny zespół profesorów: Franciszka Adamskiego, Edmunda Wnu-
ka-Lipińskiego, Andrzeja Rycharda, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, badające na-
stroje społeczne. Można powiedzieć, że wiadomo, jakie one były, jednak szkoda,
iż nie ma tego tematu. 

W pierwszym wystąpieniu nie powiedziałem o kontaktach z Kościołem i o kon-
taktach z tu obecnymi księżmi, z dzisiejszym biskupem Orszulikiem i biskupem Dą-
browskim. Kościół wtedy przejął inicjatywę i działał bardzo dobrze. Starał się po-
magać, łagodzić sytuację. Miałem więc kontakty z księżmi, z komitetem prymasow-
skim na Piwnej, ale z podziemiem nie były one łatwe, szczególnie dla mnie, gdyż
od 1976 roku, czyli od początku mojej pracy, byłem przyzwyczajony do jawnego
działania. Po prostu nie nadaję się konspiracji. 

Renate Marsh: 
W kontaktach z podziemiem trzeba było uważać, a nawet ich unikać, bo wia-

domo, że gdzie my idziemy, to ubecja jest, bo oni nas śledzili dość intensywnie. Pa-
miętam, jak poszłam do Władka Bartoszewskiego, to on zawsze przykrywał telefon
poduszką, a jak się wyszło z domu, to niedaleko domu zawsze stał jakiś dziwny sa-
mochód z dużą anteną. Więc oni podsłuchiwali, gdziekolwiek człowiek był. I jesz-
cze na temat słynnych konferencji Urbana. Myśmy wiedzieli dokładnie, że jesteśmy
dla niego instrumentem i dlatego czasem zastanawialiśmy się, czy iść na Muppet
Show pana Urbana, czy nie, choć jako dziennikarze jesteśmy zobowiązani do zdo-
bywania informacji i zadawania pytań. I to było miejsce, gdzie można było pytać.
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Dlatego braliśmy udział w jego konferencjach, mimo że bardzo często wychodzili-
śmy z wielkim niesmakiem. 

Paweł Machcewicz: 
A może jeszcze rozwijając wątek konferencji Urbana, które były wielkim spek-

taklem politycznym dla całej Polski. Pani powiedziała, że dziennikarzom zachod-
nim towarzyszyło poczucie dwuznaczności, gdy brali udział w tych konferencjach.
No, ale z kolei dla ludzi przed telewizorami i sympatyzującymi z Solidarnością, to
był trochę haust świeżego powietrza, jak mogliśmy zobaczyć państwa zadających
różne, kłopotliwe, trudne pytania rzecznikowi rządu, który jednak musiał odpowia-
dać na nie w sposób w miarę rzeczowy i to była jakaś metoda podważania propa-
gandowego obrazu stanu wojennego. Jak to wyglądało, czy pytania musiały być
wcześniej przedstawiane rzecznikowi rządu, czy były może uzgadniane z przedsta-
wicielami Kościoła bądź podziemia? Czy były jakieś sugestie, jakie sprawy ważne
dla podziemia czy Kościoła należy poruszyć na tych konferencjach? 

Renate Marsh: 
Było tak: i Urban, i my słuchaliśmy Radia Wolna Europa, to znaczy, że on wie-

dział dokładnie, co my wiemy z Radia Wolna Europa, bo oni nadawali wszystko,
co myśmy donieśli i w ten sposób Urban mógł domyślać się, o co będziemy pytać.
Ale nigdy nie było tak, przynajmniej ja nie pamiętam, że pytania były zamówione,
może zwracano się do innych kolegów. 

Krzysztof Bobiński: 
Pytania nie były zgłaszane wcześniej i nie były uzgadniane. Może Urban prosił

niektórych kolegów, żeby o coś zapytali, prawda jest taka, że myśmy byli dosyć jed-
no- albo dwuwymiarowi, to znaczy, jak człowiek się zastanowił, to było wiadomo,
o co się zapytamy w danym tygodniu, więc oni byli bardzo dobrze przygotowani. 

Jeżeli chodzi o prośby, abyśmy zadawali pytania o różne sytuacje, to oczywiście
przychodziły z boku sugestie, by zapytać o to, o tamto, o kogoś w więzieniu albo
o głodówkę więźniów itp. 

Te konferencje prasowe pełniły funkcję wentyla bezpieczeństwa i świadczą
o pewnej mądrości tej władzy. Skróty przebiegu konferencji nadawane były wie-
czorem w telewizji, ale też drukowane w całości w „Rzeczpospolitej” na drugi
dzień. I to jest właśnie to, co świadczy o tym, że nie był to stan wojenny w całej peł-
ni, że to był taki stan wojenny na cztery piąte czy trzy czwarte, czyli dosyć umiar-
kowany. Pamiętam naszą koleżankę Sylwię Odorris z agencji francuskiej, włoskiej,
hiszpańskiej Effe, Argentynkę, która mówiła, że stan wojenny to ona miała w Ar-
gentynie, jak wojsko przejęło władzę, i wtedy rzeczywiście mordowano masowo lu-
dzi. Więc dla niej stan wojenny w Polsce był umiarkowany i te konferencje praso-
we też były elementem polityki jakby oswajania społeczeństwa z nim. 
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Renate Marsh: 
Mam podobne doświadczenia. Miałam przyjaciół z NRD, którzy przyjechali

i którzy mówili, że chcieliby mieć tyle wolności słowa w normalnym stanie, ile Po-
lacy mają w stanie wojennym, bo coś takiego jak konferencje Urbana były niemoż-
liwe. I żeby w jakimś kościele prowadzić działalność czy kontakty, np. takie, jak
z księdzem Orszulikiem, to było wykluczone. 

Chris Niedenthal: 
Ja zawsze przychodziłem i robiłem zdjęcia na konferencjach Urbana. Czasa-

mi stałem za nim i miałem przed sobą Urbana z jego kartką papieru i wszyst-
kich naszych dziennikarzy, siedzących czasami na podłodze. Teraz jak ogląda-
łem właśnie te zdjęcia, gdy przygotowywałem album, to myślałem, że dam radę
powiększyć kartkę Urbana, żeby wiedzieć, co on naprawdę sobie pisał, ale nie-
stety nie udało się. 

Paweł Machcewicz: 
Archiwum Urbana, przynajmniej częściowo, znajduje się w zbiorach Urzędu

Rady Ministrów. Korzystałem z tych materiałów, ale są one bardzo szczątkowe,
pewne tylko wątki można wychwycić. 

Chciałem zadać jeszcze ostatnie pytanie, bo nasz czas się kończy. Jak długo in-
formacje z Polski, które przekazywaliście, były rzeczywiście ważne dla waszych re-
dakcji, w ogóle dla Zachodu, jak długo trafiały na czołówki gazet? Do kiedy mieli-
ście poczucie, że naprawdę to, co robicie, jest niezwykle interesujące, ważne dla
zachodniej opinii publicznej? 

Renate Marsh: 
To zależy. Oczywiście na początku stanu wojennego, potem w czasie wizyty pa-

pieża w 1983 roku i w czasie następnych, zwolnienie pana Wałęsy z internowania.
No i to potem rok 1989, pierwszy niekomunistyczny szef rządu w bloku komuni-
stycznym, kiedy jeszcze był Erich Honnecker w NRD czy Gustav Husak w Pradze.
Wtedy nie było jasne, jak to się wszystko skończy i wówczas oczywiście myśmy by-
li zawsze na czołówce. 

Krzysztof Bobiński: 
Tak, szczyt zainteresowania to był niewątpliwie 1980, 1981 rok. Wtedy trafienie

na czołówkę nie było trudne, potem zainteresowanie trochę spadło. Chciałem przy-
pomnieć taką anegdotyczną sytuację. Gdzieś zimą 1982 roku zawieziono nas do
Gdańska i tam zobaczyliśmy na ścianie stoczni wypisane hasło „Zima wasza, wio-
sna nasza”. Więc po powrocie oczywiście napisaliśmy korespondencję w stylu „duch
w narodzie nie ginie… tylko wyczekują wiosny”. No i przyszła wiosna. Pamiętam
dzwonią do mnie z Londynu i pytają: przyszła wiosna i nic się nie dzieje, o co cho-

SESJA ROBOCZA I30



dzi? Trzeba się było tłumaczyć, że za moment, za chwilę… Potem odbyły się bardzo
duże, imponujące manifestacje, które jakby trochę uratowały naszą wiarygodność. 

Chris Niedenthal: 
Jeśli chodzi o fotografowanie, to „Newsweek” był pewnie jedynym pismem

światowym, który miał na stałe fotografa zachodniego w tym momencie w Polsce,
więc doili mnie jak krowę, ale potem przybyli inni korespondenci…

Paweł Machcewicz: 
Teraz zgodnie z planem konferencji przekazuję prowadzenie sesji panu profe-

sorowi Geremkowi. 

Bronisław Geremek: 
Proszę o zabranie głosu pana Nicolasa Rey’a, jako członka jednej z wielkich ro-

dzin polskich oraz byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie i na-
dal niestrudzonego rzecznika spraw polskich w Waszyngtonie. Panie ambasadorze,
bardzo proszę. 

Nicolas Rey: 
Dziękuję bardzo panie ministrze. Ja będę czytał po angielsku, bo to jest rezolu-

cja amerykańska, a pani Janina Kulmatycka, studentka politologii Akademii Peda-
gogicznej im. KEN z Krakowa, poda tekst w języku polskim. 

Rezolucja ustanawiająca dzień 13 grudnia 2006 r. Dniem Pamięci

dla uczczenia 25. rocznicy wprowadzenia przez rząd

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego 

(przyjęta przez Senat USA) 

REZOLUCJA nr 579

PRZYJĘTA

PRZEZ SENAT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ

dnia 21 września 2006 r. 

Pani MIKULSKI (w imieniu swoim oraz pana SANTORUM) przedłożyła nastę-
pującą rezolucję, proponującą ustanowienie 13 grudnia 2006 r. Dniem Pamięci dla
uczczenia 25. rocznicy wprowadzenia przez rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
stanu wojennego. 

Rezolucję rozpatrzono i przyjęto. 
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UZASADNIENIE

Europa 9 maja 1945 r. ogłosiła zwycięstwo nad nazistowskim reżimem. Ale
Polska oraz inne kraje Europy środkowej, wschodniej i południowej wkrótce zna-
lazły się pod uciskiem Związku Sowieckiego. 

Przez całe dziesięciolecia naród polski prowadził heroiczną walkę o wolność
i demokrację, sprzeciwiając się tyranii oraz płacąc niekiedy za ów sprzeciw naj-
wyższą cenę. 

W 1980 r. powołano w Polsce Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność” (NSZZ „Solidarność”), którego liczba członków szybko urosła do 10
milionów. Związek zyskał bezprecedensową siłę moralną, która wkrótce zaczęła
zagrażać komunistycznemu rządowi w Polsce. 

Dlatego 13 grudnia 1981 r. komunistyczny rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej zdławił NSZZ „Solidarność”, internował przywódców Związku i wprowadził
w Polsce stan wojenny. 

Jan Paweł II wywarł przemożny wpływ na postawę narodu polskiego, dając
mu nadzieję i siłę, by niósł znicz wolności, który ostatecznie objął swym światłem
całą Europę. 

W czasie stanu wojennego wsparcie Polonii amerykańskiej stanowiło zasadni-
czy czynnik, podtrzymujący na duchu naród polski w walce o wolność. 

Również cały naród amerykański mocno wspierał starania narodu polskiego
o obalenie represyjnego rządu. W wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. w bardzo wie-
lu amerykańskich domach zapłonęły świeczki na znak solidarności z narodem pol-
skim, uciskanym i cierpiącym wskutek stanu wojennego. 

W 1989 r. naród polski wreszcie wywalczył prawo do przeprowadzenia wol-
nych wyborów parlamentarnych, które doprowadziły do objęcia stanowiska pre-
miera przez pana Tadeusza Mazowieckiego, będącego pierwszą osobą spoza partii
komunistycznej, piastującą ten urząd w powojennej historii Polski. 

Dzisiaj, w 2006 r., Polska jest ważnym członkiem Unii Europejskiej, jednym
z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, ofiarnym członkiem NATO
oraz niezawodnym partnerem w wojnie z terroryzmem, odgrywającym czynną
i istotną rolę w Iraku oraz Afganistanie. 

Wobec powyższego Senat USA: 
(1) Ustanawia dzień 13 grudnia 2006 r., czyli 25. rocznicę wprowadzenia przez

rząd komunistyczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, Dniem
Pamięci dla uczczenia poświęcenia narodu polskiego w walce z komunizmem; 

(2) Oddaje cześć członkom narodu polskiego, którzy ryzykowali życiem w walce
o wolność w Polsce i powrót do demokratycznej wspólnoty narodów; 

(3) Apeluje do obywateli Stanów Zjednoczonych, by pamiętali, że walka narodu
polskiego znacznie przyczyniła się do upadku komunizmu i ostatecznego zakoń-
czenia zimnej wojny. 
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Nicolas Rey: 
Chciałbym dodać słówko od siebie. Jako Amerykanin wiem bardzo dobrze, że na-

sza demokracja była stworzona przez ojców założycieli, takich jak, Waszyngton,
Franklin, Jefferson i Adams. Państwo wiedzą, że pochodzę z dosyć ciekawej rodziny
polskiej i jestem ogromnie dumny, że przebywam teraz w tej sali razem z ludźmi, któ-
rzy stworzyli demokrację w Polsce. Wszystkie generacje Reyów od tego momentu bę-
dą mogły mówić, że Rey poznał Founding Fathers (ojców założycieli) Polski. 

Bronisław Geremek: 
Kończąc tę sesję, chciałbym zaznaczyć, że pytania, które postawiliśmy, nie wy-

czerpują oczywiście problemu stanu wojennego. Na pierwsze pytanie, czy rzeczy-
wiście stan wojenny był nieuchronny, profesor Paczkowski odpowiedział, że tak.
Było to zderzenie dwóch odmiennych logik. W jednej, logice systemowej ówczesne-
go systemu, niemożliwym było kontynuowanie sytuacji, jaka miała miejsce przez
500 dni. Ale dopowiedzmy także, że w tej logice istnienie Solidarności było nie do
wyobrażenia. Może była jednak inna logika, i historycy, tak zwani probabiliści,
stwierdziliby być może, że była szansa, ażeby tę wątłą nadzieję, która w owych 500
dniach istniała, przedłużyć. 

Po drugie, Zachód od wprowadzenia stanu wojennego uważał – co powiedzia-
ło kilku wybitnych polityków zachodnich – że stało się to, co się musiało stać. Ale
widzieliśmy także inne postawy, o czym mówił pan Jaś Gawroński, przedstawiając
zachowanie rządu włoskiego i przedstawicieli społeczeństwa włoskiego. Można to
rozciągnąć także na Francję, Niemcy i wiele innych krajów. Nie potrafimy nawet
do końca opisać, jak wielkie znaczenie ma to, że jest w Europie pokolenie, które
nosiło w swoich młodych latach znaczek Solidarności w klapie jako wyraz prote-
stu wobec stanu wojennego i solidarności z Solidarnością. 

I trzecia uwaga. Dzięki świadkom naszych przemian, dziennikarzom, to, co się
działo w podziemiu, poza publiczną wiadomością, nie pozostawało pyłem, bez śla-
du i to jest zasługa dziennikarzy. Nigdy nie wypowiemy za wiele słów, by podkre-
ślić, jak ważne jest wolne dziennikarstwo, bo ono potrafi nawet w sytuacji, gdy nie
ma wolności, to zarzewie wolności podtrzymać. 

Myślę, że tematy, poruszone na tej sesji na pewno będą kontynuowane w dal-
szych dyskusjach. Teraz zaś zwracam się w stronę pana prezydenta Lecha Wałęsy,
w stronę prezesa fundacji pana Bogdana Lisa o przejęcie następnej sesji. Bardzo
dziękuję wszystkim uczestnikom panelowej dyskusji. 

Bogdan Lis: 
Szanowni państwo, każdy taki projekt, jak ta konferencja, aby mógł zostać zre-

alizowany, potrzebuje nie tylko organizatorów, nie tylko osób wspomagających,
wspierających realizację takiego projektu, ale także sponsorów i patronów medial-
nych. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim partnerom, sponso-
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rom i patronom medialnym konferencji i naszą wdzięczność wyrazić przekazaniem
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania tej kon-
ferencji, pamiątkowego dyplomu. Dyplom będzie wręczał prezydent Lech Wałęsa.
Bardzo proszę panie prezydencie. 

Najpierw proszę pana Ryszarda Krauzego, prezesa zarządu Prokom Software
SA, założyciela Fundacji Ryszarda Krauzego, która wsparła hojnie fundację dotacją
celową na zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Nie ma prezesa, widzę, że jest
pan dyrektor Krzysztof Król. Zapraszam kolejnego sponsora, pana Jana Antosika,
dyrektora finansowego firmy Bartimpex SA, reprezentującego pana Aleksandra Gu-
dzowatego, dziękujemy za wsparcie. Zapraszamy pana Adama Bernatowicza, dy-
rektora generalnego Poczty Polskiej, dziękujemy Poczcie Polskiej. Zapraszam pana
Aleksandra Myszkę, prezesa zarządu Telewizji Polsat SA, dziękujemy uprzejmie za
wsparcie dzisiejszej konferencji. Zapraszamy uprzejmie pana Adama Pawłowicza,
prezesa zarządu Ruch SA, jest w drodze, czyli poczekamy, jest, proszę bardzo. Za-
praszam pana Bogdana Bernaczyka-Słońskiego, prezesa Instytutu im. Adama Mic-
kiewicza. Nie ma, doręczymy osobiście. Zapraszamy pana Pawła Łatacza, dyrekto-
ra generalnego Przedsiębiorstwa Lotniczego Porty Lotnicze. Zapraszamy pana me-
cenasa Grzegorza Długiego, partnera kancelarii Popiołek Adwokaci i Doradcy. Za-
praszam panią Aleksandrę Wojtczak, prezes Axpol Trading. Zapraszam pana Janu-
sza Gawrońskiego, prezesa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. 

Zapraszam przedstawicieli patronów medialnych dzisiejszej konferencji: księ-
dza Adama Bonieckiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Zapra-
szam panią Ewę Milewicz, reprezentującą „Gazetę Wyborczą” – drugiego patrona
medialnego konferencji.
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Sesja robocza II

OPÓR WOBEC STANU WOJENNEGO

Tadeusz Mazowiecki: 
Proszono mnie, bym przewodniczył tej sesji, która ma być poświęcona oporowi

w stanie wojennym, co jest dla mnie rzeczą i zaszczytną, i niełatwą, gdyż zgromadzo-
nych tu jest wiele osób, które w tym oporze uczestniczyły. 

Na pewno nie zdołamy wszystkiego tu omówić, ale mam nadzieję, że poruszymy
wątki najbardziej zasadnicze, o których będą mówili referenci: arcybiskup Gocłowski
i pan profesor Friszke, a następnie odbędzie się dyskusja panelowa przywódców So-
lidarności podziemnej, którą poprowadzi pan profesor Eisler. 

Pierwszą kwestią, nad którą się – według mnie – należy zastanowić, to czy byliśmy
do tego, co się stało, przygotowani psychicznie i organizacyjnie. Pamiętam, że kiedy
nas wyprowadzono w kajdankach z Grand Hotelu w Sopocie, a potem zawieziono na
ulicę Kartuską do komisariatu, to widząc, jak powoli wkraczają do hotelu, po prostu
czekaliśmy na zamknięcie. Jedyny doświadczony w tym gronie człowiek, Karol Modze-
lewski, poszedł do łazienki i dokładnie się umył, bo wiedział, że będzie siedział. Nato-
miast myśmy przeżywali to doświadczenie po raz pierwszy. Kiedy znaleźliśmy się
w Strzebielinku i potem w Jaworzu i innych obozach internowania, odbywaliśmy dys-
kusje na temat, czy nie powinniśmy być przygotowani do tej sytuacji. Jeśli chodzi o mo-
je zdanie, to sądzę, że to było niemożliwe, by otwarcie w zakładach pracy, wśród całe-
go społeczeństwa, przedsięwziąć jakieś przygotowywania. Ale pozostaje pytanie, czy
i w jakim stopniu ten brak przygotowania nie był pewnym zaniedbaniem? 

Istotniejsze jest, że po wprowadzeniu stanu opór społeczny pojawił się natychmiast.
Znaczki, oporniki, które noszono w klapach, to wszystko mówi o oporze, o dążeniu do te-
go, aby się nie złamać. Przypominam, jak wielkie znaczenie miał protest świata artystycz-
nego, odmowa udziału w oficjalnych środkach masowego przekazu, strajki okupacyjne
w zakładach pracy na znak niezgody na stan wojenny. Przypominam też ofiary tego pro-
testu, zabitych w kopalni Wujek. No i zorganizowanie się podziemnej Solidarności. My-
ślę też o wielkim znaczeniu działań Kościoła, który musiał dbać z rozwagą, aby nie pola-
ła się krew, ale który jednocześnie podtrzymywał na duchu. Muszę też wspomnieć o wiel-
kiej roli Ojca Świętego, który nigdy nie wyrzekł się słowa „solidarność”, który nigdy nie
wyrzekł się mówienia o Solidarności i który był tym najważniejszym człowiekiem, świa-
tu głoszącym prawdę o Solidarności i najgłębiej umacniającym nas w oporze. 



Należy również pamiętać o pomocy, jaką okazały nam różne środowiska za gra-
nicą, organizacje związkowe we wszystkich krajach europejskich i Stanach Zjedno-
czonych. Była to wielka solidarność polityczna z Solidarnością, organizacją o pokojo-
wym charakterze, ale zarazem bardzo zdeterminowaną, by tej zdobyczy, osiągniętej
w sierpniu 1980 roku, nie dać sobie tak łatwo wydrzeć. 

Gdy mówimy o zmianie na lepsze sytuacji w Polsce, to nie można Solidarności
wykreślić, trzeba do niej wrócić i to nastąpiło w 1989 roku. To, że zmieniła się sytu-
acja polityczna narodu, a potem Europy i świata, był rezultatem działalności wielu
anonimowych ludzi, którzy brali udział w manifestacjach, którzy roznosili gazety pod-
ziemne, którzy działali w różnych nielegalnych grupach i także wielu osób, które dzia-
łały na powierzchni i przygotowywały zmiany. 

Myślę, że o tym wszystkim będziemy debatować w tej części konferencji i teraz
chciałem prosić księdza arcybiskupa Gocłowskiego, który będzie mówił o roli Kościo-
ła w stanie wojennym, o zabranie głosu. Bardzo proszę. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski: 
Dzisiejszy dzień, 25. rocznica stanu wojennego, jest wielką lekcją, która jest nam

potrzebna wszystkim, myśląc o społeczeństwu, tym bardziej że to społeczeństwo jest
trochę może trochę zagubione w swojej wizji, może niedoinformowane. Trzeba zasta-
nowić się nad tym, co zrobić, żeby jeszcze bliżej ukazać prawdę o całej tej dramatycz-
nej rzeczywistości, która miała taki, a nie inny wpływ na życie narodu, a także na ży-
cie kontynentu i nie tylko. 

Trudna jest nasza polska historia. Trzeba jednak powiedzieć, że mimo tylu nie-
szczęść naród znajdował drogę, która prowadziła ku wolności, a także ku obronie wła-
snej tożsamości. To ogólne stwierdzenie kryje za sobą prawdę, którą można próbować
zakwestionować. Należy przyznać, że ostatnie 200 lat było wyjątkowo trudne, a jednak
dziś możemy w wolnym, suwerennym państwie, w wielkiej rodzinie zjednoczonej Eu-
ropy spokojnie o tym myśleć i te fakty stwierdzać. To prawda, że pewien procent Pola-
ków tęskni za latami państwa komunistycznego, jednak samo postawienie kwestii tego
typu, o słuszności tego państwa komunistycznego, budzi raczej uśmiech u ludzi, którzy
wchodzą dziś nie tylko w mury uczelni, ale powoli zbliżają się do wzięcia odpowie-
dzialności za życie społeczne. Prominentni przedstawiciele systemu komunistycznego,
już po roku 1989, którzy w nim uczestniczyli, a którzy mieli wpływ na normalizację sto-
sunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską, wśród innych
powodów negatywnego stosunku do konkordatu mieli i ten, który znajdowali w pream-
bule tego dokumentu, gdzie widnieje zapis, zacytuję: „Stolica Apostolska i Rzeczpospo-
lita Polska... podkreślając posłannictwo Kościoła katolickiego, rolę odegraną przez Ko-
ściół w tysiącletnich dziejach Państwa Polskiego oraz znaczenie pontyfikatu Jego Świą-
tobliwości, papieża Jana Pawła II, dla współczesnych dziejów Polski, zważywszy prze-
łomowe znaczenie odzyskania niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego oraz
w trosce o jego pomyślny rozwój... postanowiły zawrzeć niniejszy Konkordat”. Nie cy-
tuję całego tekstu preambuły. Ale zwracam uwagę na słowa: „przełomowe znaczenie
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odzyskania niepodległości i suwerenności”. To jest bardzo zasadnicza sprawa. Bo tu
nie tylko chodzi o stan wojenny, ale przez cały czas zmagania z komunizmem Kościół
nie podejmował działalności politycznej, ale bronił właśnie tego, co zostało powiedzia-
ne, bronił suwerenności państwa polskiego, ale i narodu. Nie wchodzę w szczegóły do-
tyczące suwerenności Polski Ludowej, bo to jest też pewien trudny problem, choć
prawda o tej „suwerenności” (piszę to w cudzysłowie) mocno rzutuje na stan wojenny,
który dziś jest przedmiotem naszej refleksji w 25. rocznicę jego ogłoszenia. 

Osobiście uważam, zawsze uważałem, że był to zamach na własny naród i to za-
mach krwawy, biorąc pod uwagę ofiary, które Polska poniosła. W ostatnim liście,
skierowanym na ostatnią niedzielę do społeczeństwa Warszawy i diecezji warszaw-
skiej, prymas Polski pisał: „W przeszłości przeżyliśmy wiele klęsk narodowych. Nasza
historia utkana jest bólem rozbiorów, zsyłek, wysiedleń, przegranych powstań, prze-
lanej pod obcymi sztandarami krwi i goryczą braterskich waśni. A jednak przetrwali-
śmy! Dlaczego? Dlatego, że silny był duch, tęskniący za wolnością, i wiara niezłom-
na... Po każdej porażce stawaliśmy coraz bardziej doświadczeni i mądrzejsi, dlatego
lepiej odczytujemy wolę Opatrzności Bożej. Tak – dodaje prymas – powinno być
i dziś”. To wielka lekcja, którą dzisiaj przeżywamy tu w Warszawie i myślę, że prze-
żywa dzięki mediom naród, bo dzisiaj radio i telewizja oraz wszystkie tytuły prasowe
temat podejmują. Czy ta lekcja historii, którą dzisiaj przeżywamy, pozwoli nam spo-
kojnie spojrzeć na ten stan i czy uda nam się, że będziemy żyć mądrzej i lepiej? 

W naszej refleksji trzeba uwzględnić stosunek do Kościoła. On nie mógł być inny
i to we wszystkich okresach historii. Oczywiście bylibyśmy nieprawdziwi, gdybyśmy
chcieli widzieć tylko pozytywne efekty pracy Kościoła w życiu Polaków. Kościół skła-
da się z ludzi, a ludzie są różni. I wszystkie epoki tę prawdę podkreślają, w tym i ostat-
ni okres, a rozumiem pod tym pojęciem i czas powojenny do roku 1989, i czas pełnej
wolności i suwerenności Ojczyzny. 

Dziś jednak pragniemy spojrzeć na stosunek Kościoła do stanu wojennego. Ksiądz
prymas w swym liście pisze, że jeszcze „nie będzie jednoznacznej oceny stanu wojen-
nego, owej obrony przestarzałego i kłamliwego ustroju”. Podkreśliłem sobie te słowa:
obrona przestarzałego i kłamliwego ustroju. Niestety może te mocne słowa prymasa
zabrzmią źle w uszach tych, którzy podejmowali decyzję o tamtym stanie, ale my nie
możemy na to inaczej patrzeć, bo ten ustrój, który był rzeczywiście kłamliwy i prze-
starzały, który wszystko człowiekowi zabrał, przede wszystkim zabrał normalne pań-
stwo, zabrał własność prywatną itd., itd. Nie kontynuujmy tej refleksji. W moim sło-
wie nie chciałbym dokonywać oceny stanu wojennego, bo to podejmują inni prelegen-
ci. Dziękujemy im za to. Dziękuję jednak organizatorom za potrzebę pochylenia się
nad tematem dotyczącym stanowiska Kościoła. Już wówczas, kiedy w latach trzydzie-
stych dochodziły do Polski tragiczne informacje o komunizmie na terenie Rosji, Ukra-
iny i innych republik, Kościół ostrzegał przed groźnym niebezpieczeństwem i w pew-
nym sensie przygotowywał naród do groźby spotkania z nim. 

Cały czas powojenny był Kościół w niezwykle trudnej sytuacji. Świadczą o tym cho-
ciażby losy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale również jego zdecydowana po-
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stawa. Rzeczywistość ta zamknięta jest w słowach: naród, społeczeństwo, Solidarność,
istota państwa, jedność Europy, stosunek Polski do Europy, wpływ Stolicy Apostolskiej
i jej rola w stosunku do komunizmu. Te słowa brzmią jak gdyby rozdziały pracy Kościo-
ła i to przez cały czas powojenny, a nawet teraz, kiedy trzeba było podjąć decyzję bar-
dzo ważną o zjednoczeniu Europy i obecności Polski w organizmie europejskim. 

A poszczególne grupy społeczne: robotnicy, studenci, inteligencja, rolnicy? To są
wszystko społeczne grupy, które absolutnie interesowały Kościół nie tylko z pozycji
duszpasterskiej, ale z pozycji społecznej. Bo Kościół był jedyną – prawdę mówiąc – le-
galnie działającą opozycją. Nie polityczną, ale ideową. Stosunek Kościoła do tych śro-
dowisk był w zasadzie jednoznaczny zwłaszcza w trudnych latach siedemdziesiątych,
w 1978 roku, w latach osiemdziesiątych, w 1981 roku. 

Ale wróćmy do sytuacji zaistniałej po wprowadzeniu stanu wojennego. Szczegól-
ne stanowisko zajął, jak powiedział pan premier, Ojciec Święty. Nie będziemy szcze-
gółowo ukazywać roli, jaką, dzięki Bożej Opatrzności, odegrał papież z Polski. Gdyby
w ogóle ktoś miał wątpliwość co do opieki Bożej nad Polską, wystarczy, że sobie
uświadomi fakt pontyfikatu tego Człowieka i to w tym czasie. Nie mógł wybrać pan
Bóg lepszego czasu dla papieża z Polski, jak na styku epok, na styku walki o człowie-
ka. Jak wyglądałaby agonia komunizmu bez Jana Pawła II, bez pielgrzymki papieskiej
w roku 1979 i Jego słów. 

A więc papież a stan wojenny! Byłoby na pewno w pewnym sensie nietaktem, gdy-
byśmy chcieli w tych kilku minutach omówić ten stosunek. Ale przynajmniej niektóre
aspekty trzeba dostrzec. To zbyt obszerny temat, ale nie można go nie podjąć. Reakcja
Jana Pawła II była natychmiastowa. Ojciec Święty dowiedział się o wprowadzeniu sta-
nu wojennego natychmiast. Podobno o godzinie 1-ej w nocy został powiadomiony
przez przedstawiciela Polski przy Stolicy Apostolskiej. Pewnie ona dotarła przez – jak
to kiedyś się mówiło – księdza Stasia, a dzisiaj przez księdza kardynała Stanisława. By-
ła to krótka informacja bez możliwości uzyskania szczegółów, gdyż kontakt z biskupa-
mi polskimi był przerwany. Rano media podały światu tę wiadomość. W czasie modli-
twy na Anioł Pański, mówiąc do tysięcy wiernych, wielokrotnie papież wymienia sło-
wo „solidarność”. Wtenczas miało to niezwykłe znaczenie. Do tego zamachu na Polskę
wraca Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 16 grudnia. Wezwał do zaniechania
przemocy i do wejścia na drogę dialogu. Te słowa papieża upowszechnia Radio Waty-
kańskie w języku polskim. Słowa papieża więc, mimo zakneblowania wolności, docie-
rają do Polski. Papież wysyła do Warszawy nuncjusza do specjalnych poruczeń, arcy-
biskupa Luigi Poggi, który przekazuje generałowi Jaruzelskiemu specjalny list. Odpo-
wiedź, jaką otrzymał papież, utwierdza go w przekonaniach, że stan wojenny to despe-
racki krok rozpadającego się systemu. Wypowiedzi papieża w następnych dniach zmie-
rzają do obrony własnego narodu, ale również do uświadomienia społeczeństwom, że
to jest sprawa nie tylko Polski, lecz ogólnoludzka. Poszanowanie praw narodu, a więc
i więzi z człowiekiem, jest warunkiem sprawiedliwości i pokoju światowego. Papież
upomina się o prawa człowieka pracy, a więc także o prawa związkowe. To ma kapi-
talne znaczenie dla tego, co dzieje się w Polsce, bo zostały podeptane fundamentalne
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prawa. Nie mówi tylko sam papież. Działania podejmuje Stolica Apostolska. Ogromne-
go znaczenia nabiera na przykład tak zwana Deklaracja w sprawie Polski, zgłoszona
w Madrycie na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przez przedsta-
wiciela Watykanu, arcybiskupa Silvio Luoni, we wrześniu 1982 r., w której między in-
nymi czytamy: „Polska leży w sercu Europy... i sprawa polska zawsze wyłaniała się ja-
ko czynnik wielkiej wagi”. W listopadzie tego roku inny arcybiskup na tej samej Kon-
ferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w imieniu Watykanu powie: „Wpro-
wadzenie stanu wojennego uszczuplało prawa człowieka, a także było niemoralne
i w ogóle zbędne”. To ważne stwierdzenie, gdyż podważało nie tylko publikowane
przez komunistów uzasadnienie polityczne stanu wojennego, ale mówiło o akcie nie-
moralnym. Poza tymi politycznymi sformułowaniami papież wyraża troskę o ludzi,
którzy stawali się ofiarami stanu wojennego. Dziękuje biskupom za podjętą troskę o in-
ternowanych. Protestuje przeciwko zwalnianiu z pracy z motywów ideologicznych, na-
zywając to „łamaniem sumień”, uderzeniem w godność ludzką. Komuniści, jak zwykle,
mówią o wpływie polityki amerykańskiej na papieża, a więc obrywa pan Reagan, a tak-
że o kłamliwej informacji, jaka dociera z Polski do papieża. W dalszych przemówie-
niach papieża jednoznacznie mówi On, że stan wojenny nie tylko uderza w prawa czło-
wieka, ale zamyka narodowi prawo do normalnego rozwoju. A więc tu nie chodzi tyl-
ko o pewien humanizm, ale o szersze widzenie Polski, państwa polskiego. Myślę, że
podjęcie tego typu sformułowań ma wyjątkowo ważne znaczenie, bo komuniści tylko
przywołują iluzoryczne zagrożenie ze strony Solidarności albo straszą sowiecką inter-
wencją – a więc zła Solidarność, narażenie się „wielkiemu bratu”. Tymczasem trzeba
wyraźnie powiedzieć, że stan wojenny – i o tym klarownie mówi Jan Paweł II – kładzie
tamę rozwojowi wolności w Polsce, a co za tym idzie, staje się hamulcem w rozwoju
gospodarczym Polski. I trzeba to zdecydowanie powiedzieć, bo nie tylko to mówi o po-
lityce. Tak mówił On, Jan Paweł II, papież. 

Nie ma możliwości czasowej, by ukazywać bardziej szczegółowo działalność Sto-
licy Apostolskiej, również poprzez Episkopat Polski, zwłaszcza przez sekretarza gene-
ralnego, czyli arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i obecnego tu, wśród nas księ-
dza biskupa Alojzego Orszulika. 

Innym terenem działalności Kościoła podczas stanu wojennego była działalność
Episkopatu Polski na czele z prymasem Polski. To delikatny temat. Tu trzeba zwrócić
uwagę na działalność Rady Głównej, która zbierała się częściej, by bezpośrednio re-
agować na to, co działo się w Polsce. Episkopat stawał wobec niezwykle trudnego pro-
blemu. Z jednej strony, zdecydowanie występował przeciwko zniewoleniu własnego
narodu, ale z drugiej strony, nie można było lekceważyć niebezpieczeństwa rozlewu
krwi. Historia odnotuje dramatyczne najpierw wystąpienia księdza kardynała pryma-
sa. Z całą stanowczością wypowiada się przeciw stanowi wojennemu, ale równocze-
śnie wzywa do refleksji i poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
W pierwszym dniu stanu wojennego w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
mówił: „Władza zasadniczo przestaje być władzą dialogu z obywatelem, a staje się wła-
dzą wyposażoną w środki doraźnego przymusu i wymaga posłuszeństwa. Sprzeciwie-
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nie się postanowieniom władzy w stanie wojennym może wywołać gwałtowne wymu-
szenie posłuszeństwa, aż do rozlewu krwi włącznie, ponieważ władza dysponuje siłą
zbrojną. Możemy się oburzać – mówił dalej prymas – krzyczeć na niesprawiedliwość
takiego stanu, protestować przeciwko naruszeniu praw obywatelskich, praw człowie-
ka, jednak może to nie przynieść rezultatu, bo władza w stanie wojennym nie jest – jak
powiedziałem – władzą dialogu, przynajmniej w zasadniczej części. Władza uważa, że
wyjątkowość stanu wojennego podyktowana jest wyższą koniecznością, jest wyborem
mniejszego zła zamiast najgorszego”. To mówi prymas w Warszawie 13 grudnia 1981
roku. Dodajmy, że rano prymas był na Jasnej Górze. Po dowiedzeniu się o stanie wo-
jennym wieczorem już był w Warszawie w kościele jezuitów. Niełatwo było wypowie-
dzieć te słowa. Ale sumienie prymasa, jego bezgraniczna troska o naród, jego pragnie-
nie ustrzeżenia przed rozlewem krwi nie pozwalały mówić inaczej. Tu chodzi o życie
ludzkie, o niedopuszczenie do bratobójczych walk. Trzeba przyznać, że władze komu-
nistyczne i tutaj, i tym razem zachowały się brutalnie. Chciały wykorzystać dla wła-
snych celów łagodzące – przez ból łagodzące – słowa prymasa. Przybliżono społeczeń-
stwu te słowa poprzez media. Kiedy przed kilku dniami rozmawiałem z księdzem pry-
masem na ten temat, to jak zawsze niemalże mówił o tym ze łzą w oku. Historia pa-
mięta o tym, a równocześnie dzisiaj krytyczniej możemy na to spojrzeć, niż to wyko-
rzystała ówczesna władza komunistyczna. Ksiądz Andrzej Franciszek Dziuba, dzisiaj
biskup, zastępca biskupa Orszulika, napisał: „Wszystko to przywołało rozgoryczenie
dwojakiego rodzaju. Zaczęto podejrzewać Kościół o uległość, a nawet o współpracę
z władzami komunistycznymi we wprowadzaniu stanu wojennego. Z drugiej strony, do-
strzegano zło wyrządzone dobrym, patriotycznym intencjom prymasa Polski, który do-
strzegając dramat aktualności starał się iść dalej, kreśląc drogi przyszłości. Ostatecznie
jednak działania mediów miały swój określony skutek propagandowy”. Niestety nega-
tywny, społeczeństwo odbierało, tak jak odbierało. Trzeba z całą stanowczością powie-
dzieć, że właśnie prymas odczuwał odpowiedzialność za naród. Poważną niezwykle
sprawą był Komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 roku. Jest to
zdecydowany, krytyczny tekst, który mówi: „Boleść nasza jest boleścią całego narodu,
sterroryzowanego siłą militarną. Wielu działaczy ruchu związkowego zostało interno-
wanych. Internowania rozszerzają się i obejmują robotników, ludzi kultury, nauki i stu-
dentów. W wielu zakładach pracy ogłoszone są strajki. Niezwykłość i bezsilność świata
pracy powoduje wzrost emocji, rozgoryczenie i nienawiść, aż do zapamiętania się i de-
terminacji. Dramatyczna decyzja władz wprowadzenia stanu wojennego w naszym kra-
ju stanowi cios dla społecznych oczekiwań i nadziei, że drogą narodowego porozumie-
nia można rozwiązać istniejące problemy naszej Ojczyzny... Kościół – zgodnie ze swoją
misją – broni zawsze praw i godności człowieka, stanowiącej podstawę etyki społecznej.
Broni także państwa, jako dobra wspólnego”. Cały tekst jest wyważoną, choć zdecydo-
waną oceną decyzji, dotyczącej stanu wojennego. Rozpoczyna się wielka batalia władz
komunistycznych, by nie dopuścić do publikacji tego Komunikatu, który prymas okre-
ślił to jako „wymowny i pełen znaków nadziei”. Rozszalała reakcja skłoniła prymasa do
złagodzenia tego Komunikatu, choć nie wszędzie to złagodzenie doszło do wiernych.
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Dzisiaj, kiedy ksiądz prymas o tym mówi, to sam stwierdza, że ma mieszane uczucia, ale
czuł absolutnie obowiązek w sumieniu, by nie doprowadzić do dramatu. 

Dlaczego działalność Kościoła miała zasadnicze znaczenie? To dosyć ważne, by to
pytanie postawić. Kościół nawet w czasie II wojny światowej w pewnym sensie,
w pewnym zakresie kontynuował swoje oddziaływanie. Trzy tysiące księży zginęło
z rąk nazistów, to jest prawda, ale jednak Kościół był ze społeczeństwem w czasie tej
dramatycznej II wojny światowej. W czasie stanu wojennego był jedyną instytucją,
która mogła legalnie kontynuować swą misję. I kontynuowała na wszystkie możliwe
sposoby nade wszystko misję humanitarną, ale nie tylko w sensie pomocy materialnej.
Dobrze charakteryzuje to doskonały strateg, jakim był biskup Bronisław Dąbrowski,
który wskazuje działania Kościoła: 

• Rozmowy zmierzające do restytuowania Solidarności i rozwiązania konfliktu
na drodze politycznej. 

• Troska o pokrzywdzonych i internowanych. 
• Obrona społeczeństwa przed desperacją, która czasem prowadziła do sa-

mobójstw.
• Obrona ludzi przed gwałtowną reakcją, czyli przemocą na przemoc. 

Warto zwrócić uwagę na to, że Jan Paweł II wyraźnie broni postawy księdza pry-
masa, gdy stwierdza, cytuję: „Ksiądz prymas ma prawo i obowiązek bronić substancji
Narodu, apelować o zgodę, o pokój i dialog w kraju”. Wielką rolę odegrali duszpaste-
rze i to nie tylko tak zwani kapelani Solidarności. Ogromna liczba duszpasterzy zaan-
gażowała się przede wszystkim w niesienie pomocy tak internowanym, jak również
rodzinom internowanych. Już 13 grudnia zawiązał się komitet do spraw opieki nad
internowanymi pod patronatem prymasa Polski z biskupem Władysławem Miziołkiem
na czele. O komitecie na przykład na ulicy Piwnej w Warszawie dzisiaj była już mo-
wa. Władze państwowe z oporami, ale godziły się na określonych księży, którzy mo-
gli kontaktować się z internowanymi. Interwencje biskupów były tu skuteczne. Wia-
domo, że w tę pomoc włącza się zagranica, która chętnie korzysta z pośrednictwa Ko-
ścioła. Pomaga Ojciec Święty. Biskupi ślą nawet listy dziękczynne do Watykanu po to,
żeby nie utajniać tej sprawy, tylko żeby świat wiedział o tym, że Ojciec Święty włącza
się i w tę dziedzinę działania. Wszelka pomoc charytatywna świadczona internowa-
nym i ich rodzinom była pilnie obserwowana przez władze, które śledziły tę aktyw-
ność Kościoła, jak na przykład akcja służb specjalnych w stosunku do komitetu pry-
masowskiego przy ulicy Piwnej. Po prostu obserwowali to dobro, co się działo, po to,
żeby formułować nowe zarzuty pod adresem ludzi, którzy świadczyli dobro. 

Sprawą niezwykłej wagi było utrzymanie morale narodu. W tej dziedzinie odgry-
wały wielką rolę kazania kapłanów, które wyzwalały niestety furię władz komuni-
stycznych. Odbywały się karne procesy, a także zamachy na życie kapłanów. Kościo-
ły czy sale katechetyczne zamieniały się na miejsca spotkań religijnych, które często
nabierały charakteru politycznego umocnienia wśród społeczeństwa. Trzeba stwier-
dzić, że kapłani w swych kazaniach występowali z całą ostrością, która doprowadza-
ła do pasji komunistów. Na przykład w dniu 10 stycznia w Warszawie w kościele
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Matki Boskiej Łaskawej pada takie stwierdzenie: „Dzisiaj w Polsce triumfuje szatan
zbryzgany krwią niewinnie pomordowanych”. Takie sformułowania były odbierane
z niezwykłą z furią przez komunistów. Nie było to przesadą, gdy będziemy pamiętać
o zbrodni w kopalni Wujek. Takich kazań w Polsce było wiele. 

Rola, jaką kapłani polscy odgrywali w stanie wojennym, jest sprawą unikalną, któ-
rą po 25. latach trzeba mieć na uwadze, gdy mówi się o postawie Kościoła w tamtym
czasie. Wydaje się, kończąc, że można zaryzykować stwierdzenie, iż Kościół odegrał
bardzo zasadniczą rolę, bronił człowieka i godności narodu, ponosząc duże szkody
i personalne, i materialne, a także moralne, gdyż był posądzany przez opozycję nie-
kiedy o łagodzenie sytuacji, co miałoby służyć władzom stanu wojennemu. Symbolem
zdecydowanego wpływu stał się ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale nie tylko on. Ofiara ta
jednak miała kapitalny wpływ na morale całego narodu. To odebranie wolności łączy-
ło się z łamaniem sumień i dlatego Kościół był absolutnie uprawniony do tego typu
działań. Kościół nie chce polityki, Kościół nie chce się, nie daj panie Boże, Kościół nie
może, nie powinien w żadnym wypadku utożsamiać się z żadną opcją czy żadną par-
tią polityczną. Jeśli to robi, to się dzieje niedobrze. Natomiast tutaj sprawa dotyczyła
przede wszystkim obrony polskich sumień, a także obrony tożsamości własnego naro-
du i własnego państwa. Następowała w pewnym sensie relatywizacja norm etycznych:
„wolno wszystko, bo jest to działanie przeciw wrogowi”, mówili ludzie skrzywdzeni.
Papież powie, że jest to krzywda wyrządzona człowiekowi! Jest to najboleśniejsze ude-
rzenie w ludzką wolność, co jest poniekąd gorsze od zadania śmierci fizycznej – to są
też słowa papieża. Z całą stanowczością, biorąc to wszystko pod uwagę, że Kościół ra-
zem z wielką częścią narodu przyczynił się do tego, by jeszcze bardziej było jasne, że
stan wojenny był – owszem – załamaniem wielkiego solidarnościowego zrywu, ale też
stan wojenny, trzeba to spokojnie powiedzieć, a mamy pod tym względem wszyscy do-
świadczenie, stał się początkiem erozji systemu komunistycznego. 

Tadeusz Mazowiecki: 
Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi za tak wnikliwe przedstawienie postawy

Kościoła, wszystkich trudnych i skomplikowanych problemów, zarówno tego podtrzy-
mania ducha w narodzie, jak i działania przeciw rozlewowi krwi. Tej roli Kościoła
i wielu kapłanów bardzo wiele zawdzięczamy. Myślę, że zawdzięczają zarówno kato-
licy, jak i ludzie niewierzący, którzy w ruchu Solidarności też byli. I przypominam to
wielkie zjednoczenie, tę jedność narodową w oporze, a rola Kościoła w tym ducho-
wym umocnieniu, a przecież to była nasza podstawowa broń, była ogromna. Jeszcze
raz dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi za jego słowa. 

A teraz proszę pana profesora Andrzeja Friszke o zabranie głosu, który będzie mó-
wił o orientacjach politycznych w opozycji, polityce Solidarności w tamtym czasie. 

Andrzej Friszke: 
Opór, przystosowanie, porozumienie – tymi trzema słowami próbujemy określić,

jak grubymi liniami, pewne tendencje, postawy w Polsce, w środowiskach, które wy-
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wodziły się z Solidarności w okresie stanu wojennego i w latach następnych. To, co bę-
dę mówił, odnosi się oczywiście przede wszystkim do okresu stanu wojennego, do 1982
roku, ale w jakiejś mierze będę się też odwoływał czy podawał przykłady z lat następ-
nych, aby zwrócić uwagę na pewne tendencje rozwojowe sytuacji w kraju i wśród tych
dziesięciu milionów ludzi, którzy w roku 1981 byli skupieni w związku Solidarność. 

Oczywiście pierwszą i najbardziej powszechną postawą po 13 grudnia jest opór,
ale powiedzieć opór, to powiedzieć za mało. Miał on oczywiście charakter strajków,
miał charakter odmowy uczestnictwa w tym, co się stało, miał charakter oburzenia
moralnego, miał charakter akcji niesienia pomocy rodzinom internowanych, uwięzio-
nych, przybierał wielorakie postawy. W tych pierwszych zwłaszcza tygodniach, ale
także i później, przybierał postawy budowania niemal natychmiast struktur oporu
i podziemnego sprzeciwu i trwania w podziemiu związku Solidarność. Nie będę w tej
chwili referował, bo nie mamy na to czasu, historii powstawania podziemnych wy-
dawnictw i innych elementów organizacyjnych związku, natomiast zwrócę uwagę na
kilka elementów, które moim zdaniem mają szczególne znaczenie. Otóż udało się
w ciągu kilku miesięcy sformułować pewną ogólną wizję oporu społecznego. Miał on
trwać przy użyciu nadal tych samych metod, to znaczy bez stosowania przemocy, bez
terroru, drogą cywilnego oporu, wymuszania czy sprzeciwiania się poczynaniom wła-
dzy drogą cywilnego protestu. Miał przybierać formy takie, jakie już częściowo były
wypraktykowane, czyli przede wszystkim odbudowywania więzi społecznych przez
rozpowszechnianie informacji. Jedną z najgorszych rzeczy, która była bezpośrednią
konsekwencją nocy 13 grudnia, było przecięcie możliwości porozumiewania się mię-
dzy ludźmi, przecięcie możliwości podtrzymywania kontaktów i wymiany myśli oraz
informacji czy zakaz podróżowania. A zatem odbudowanie wiedzy o wydarzeniach,
o tym, co inni w różnych miastach robią, co myślą, jak się zachowują, było jedną
z podstawowych form oporu i w ślad za tym szło budowanie struktur organizacyj-
nych. Ostatecznie w kwietniu 1982 roku uformowała się Tymczasowa Komisja Koor-
dynacyjna podziemnej Solidarności, czyli centrum dyspozycyjne podziemia – można
by powiedzieć – aczkolwiek to określenie byłoby nadużyciem dlatego, że w świat sta-
nu wojennego, w świat oporu przeprowadzono pewne istotne wartości Solidarności
przedgrudniowe, takie jak niezależność różnych poczynań działaczy związkowych,
autonomię inicjatyw społecznych, autonomię też regionów i ich specyfiki. Dlatego na-
zwa Tymczasowa Komisja Koordynacyjna odpowiadała rzeczywistości – komisja ko-
ordynowała różnorodne przejawy oporu. Była także tymczasową, czyli nie zagubiono
tego elementu, jakim było podtrzymanie autorytetu Lecha Wałęsy jako symbolu i spo-
iwa Solidarności. Lech Wałęsa symbolem pozostawał dla wszystkich ludzi, którzy od-
ważyli się na opór tajny, podziemny, czynny, i dla tych, którzy poprzestali na oporze
biernym i miało to ogromne znaczenie na przyszłość. 

W miarę rozwoju sytuacji przed ludźmi, organizującymi opór, stanęło pytanie, co
dalej? Czy droga jednego dużego starcia z władzą, wielkiej konfrontacji, która miała
przybrać formę strajku generalnego, za czym opowiadała się część przywódców, li-
cząc na to, że w obliczu masowego protestu władza się będzie musiała ugiąć i przy-
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stąpić do rozmów, czyli porozumienia ze społeczeństwem. Przeciwnicy tego myślenia
twierdzili, że nie ma możliwości zorganizowania tak potężnego strajku, a ryzyko z tym
związane, ryzyko krwawej konfrontacji jest zbyt duże. Wyraził to, zresztą obecny na
tej sali, Zbigniew Bujak w jednym z listów podziemnych, gdzie pisał, że nie chce
wziąć odpowiedzialności za posłanie tysięcy ludzi do piachu. Ale był to wielki dylemat
i szeroka dyskusja pomiędzy przywódcami związkowymi trwała przez szereg miesię-
cy 1982 roku. Alternatywą dla koncepcji strajku generalnego była wizja tak zwanego
„długiego marszu”, czyli budowania społeczeństwa obywatelskiego, pozornie nieefek-
towna, bo zakładająca niezbyt spektakularną codzienną aktywność, działalność pozy-
tywistyczną, której efekty mogą być widoczne dopiero po wielu latach i niekoniecznie
bardzo widoczne. Momentem, sprawdzającym koncepcję jednego masowego uderze-
nia, był 31 sierpnia 1982 roku, kiedy odbyły się wielkie demonstracje Solidarności,
zorganizowane w 66. miastach, w których – według danych milicji i MSW – wzięło
udział 118 tysięcy ludzi. Były to rzeczywiście najliczniejsze demonstracje jednorazo-
we i na największym obszarze kraju w historii PRL. Jednak te demonstracje nie mia-
ły wystarczającej siły, by złamać opór rządzących, by zmusić ich do rezygnacji z tej
polityki, którą realizowali w tym czasie i w latach następnych. Porażka de facto kon-
cepcji jednego masowego zrywu zmusiła podziemie do wyboru drogi „długiego mar-
szu” i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Koncepcja ta okazała się owocną
i wartościową w perspektywie najbliższych lat. Ostatecznie okazało się, że był to słusz-
ny wybór. Dzięki tej strategii zbudowano ogromny obieg wydawnictw niezależnych –
prasy i książek. Ukazywało się ponad 4000 tytułów rozmaitych gazet, opublikowano
podobną ilość książek, zorganizowano oświatę niezależną. Przy pomocy Kościoła od-
bywały się Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, rozmaite wykłady itp., jednym słowem
stworzono pewną przestrzeń obywatelską, oczywiście nękaną represjami, inwigilacją
czy uwięzieniem, biciem, a nawet mordami. Niemniej ostatecznie tą drogą budowano
zalążki społeczeństwa obywatelskiego, zalążki lepszej Polski. 

Oczywiście, jak mówi się o oporze, a także o innych postawach, które określają
ludzkie wybory tamtego czasu, to historyk pyta zawsze jednak o liczby, o zakres tych
zjawisk. To nie jest łatwe określić, ilu ludzi na przykład decydowało się na opór, szcze-
gólnie, że miał on tak różny charakter, tak różną formę – czasem przecież ograniczał
się do absencji, do wyłączania telewizora, do niesłuchania radia, a tych, którzy tak się
zachowywali, w ogóle nie jesteśmy w stanie policzyć. Niemniej podałem tutaj liczbę
118 tysięcy uczestników demonstracji 31 sierpnia. Co prawda liczba ta nie jest zbyt im-
ponująca w porównaniu z 10 milionami członków Solidarności, ale duża, jeżeli wziąć
pod uwagę, że reprezentuje tych, którzy wzięli udział w najbardziej aktywnej formie
oporu społecznego. Tak silny czynny opór społeczny już nie był do powtórzenia. Reak-
cja władz, ograniczająca się jedynie do represji, niemożność doprowadzenia do szyb-
kiej i radykalnej zmiany w ich postawie musiała powodować rezygnację i wzmacnia-
nie zachowań przystosowawczych. Widzimy to wyraźnie, gdy przywołamy przykład 31
sierpnia 1983 roku, a więc rok później, gdy na ulice wyszło już tylko 40 tysięcy ludzi.
I z upływem lat stopniowo demonstracje słabły i zmieniały swój charakter. 
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Ale popatrzmy na inny wskaźnik, myślę, że nie mniej ważny. Otóż, kiedy w 1984
roku podziemna Tymczasowa Komisja Koordynacyjna i związana z nią prasa oraz in-
ne struktury Solidarności ogłosiły i rozpropagowały hasło bojkotu wyborów, to fre-
kwencja wyniosła według badań Solidarności 60 procent. Według danych, które po-
dała władza, zapewne zawyżonych, udział w wyborach wzięło 75 procent. O czym to
mówi? O tym, że liczba ludzi, którzy zdecydowali się odmówić partycypacji w tym za-
kłamanym systemie, wynosiła według władz 25 procent społeczeństwa, według Soli-
darności 40 procent Tak czy inaczej, był to ogromny odłam społeczeństwa kraju, któ-
rego system opierał się na zasadzie udawanej jednomyślności i na tym, że wszyscy
obywatele podporządkowują się narzuconym regułom. Ten potencjał oporu też był
ważny i uniemożliwiał zbudowanie takiego systemu, jaki istniał w innych krajach Eu-
ropy Wschodniej, stanowił również istotny czynnik erozji także w latach następnych. 

Inna grupa ludzi, zdeterminowanych do trwania w oporze, to są ci, którzy uczest-
niczyli w rozmaitych strukturach podziemnych. Tego oczywiście też nie jesteśmy
w stanie policzyć, nie wiemy dokładnie, ilu ludzi uczestniczyło w jakich działaniach
podziemnych. Ale znowu pewne liczby dają nam wyobrażenie. Przede wszystkim
w stanie wojennym skazano około 10 tysięcy osób za rozmaite działania, będące prze-
kroczeniem praw stanu wojennego. W 1983 roku toczyło się postępowanie sądowe
przeciwko ponad 1500 osobom, oskarżonym o działania nielegalne o charakterze po-
litycznym, a w 1986 roku, a więc w okresie największego odpływu postaw oporu, naj-
większego pesymizmu społecznego – według danych SB – w strukturach podziem-
nych działało łącznie 24 tysięcy ludzi. To świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu
w walkę przeciw systemowi, zważywszy na czas i charakter tamtego sytemu. 

Przystosowanie jest postawą, która musiała zaistnieć w takich warunkach, jakie Pol-
sce zafundowano 13 grudnia. Ludzie są tylko ludźmi i żadne społeczeństwo nie może żyć
wyłącznie oporem. Prawdopodobnie byłoby to nie tylko możliwe w sensie społecznym,
psychologicznym, ale i być może szkodliwym. Istnieją takie sfery działalności, gdzie mu-
si funkcjonować życie społeczne, a zatem i jakieś postawy przystosowawcze. Co więcej,
powiedziałbym, że dla postaw przystosowawczych, tych głębszych, tych intelektualnych,
tamta władza nie stwarzała zachęty. W gruncie rzeczy to, co było złe w stanie wojennym,
to nie tylko sam zamach 13 grudnia i nie tylko jego konsekwencje społeczne, o których
się dużo mówi, ale także brak reform, polityka wyniszczania właściwie wszelkich postaw
czy wszelkich działań, które miały charakter autonomii o charakterze ugodowym. Myślę,
że to jest jeden z powodów braku możliwości uformowania się stronnictwa ugody i tego,
że ten reżim nie mógł ostatecznie przetrwać. Owszem były próby mniej lub bardziej śmia-
łe, często rozwijające się pod auspicjami Kościoła, szukania jakichś form porozumienia
z władzą, ale nie przeciwko społeczeństwu, tylko w celu poprawienia sytuacji społecznej.
Można było je dostrzec w niektórych wypowiedziach prymasa, o których tu była mowa,
w niektórych wystąpieniach Społecznej Rady Prymasowskiej. I były one potrzebne, mia-
ły znaczenie i odbywały się ze świadomością istnienia oporu, który powinien wzmacniać
przestrzeń polityczną, by umożliwić sformułowanie polityki racjonalnej ugody. Ale – jak
powiadam – władza nie była tym zainteresowana, licząc na to, że opór po prostu wyga-
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śnie, a system uda się utrzymać, minimalnie tylko zreformowany. Taką formą przystoso-
wania niegodną, myślę, była działalność oficjalnych organizacji społecznych czy politycz-
nych tamtego czasu lub nowych związków zawodowych, choć oczywiście w ocenie po-
szczególnych ludzi należy zachować ostrożność, należy pilniej się wsłuchać w ich moty-
wacje, a czasem nie miały one charakteru, który należy całkowicie potępiać. 

Niemniej, generalnie, połowa lat osiemdziesiątych jest właściwie okresem pewnej
beznadziejności, poczucia braku perspektyw, załamywania się nadziei, którym towa-
rzyszy właściwie próżnia społeczna. Jest to czas nie tyle odbudowywania starego sys-
temu, ale tworzenia pewnej jego namiastki, w której społeczeństwo tak naprawdę od-
mawia partycypacji. 

I ostatnie ogniwo tego rozumowania – porozumienie. Myśl o porozumieniu była
obecna w całym biegu zdarzeń, od sierpnia 1980 roku aż po stan wojenny. Solidar-
ność nigdy nie postulowała innego sposobu rozwiązywania polskich konfliktów czy
polskich sporów, jak drogą porozumienia. To powodowało, że cieszyła się zaufaniem
czy to Kościoła, czy świata zachodniego, potwierdzało opinię, że nie jest to organiza-
cja o charakterze rewolucyjnym i destabilizującym, ale która szuka porozumienia. Po
13 grudnia, w dniach, miesiącach i latach następnych mówienie o porozumieniu sta-
wało się coraz trudniejsze. Przepaść psychologiczna, będąca efektem represji wobec
związku, wobec społeczeństwa, stworzyła trudny klimat dla mówienia o rekoncylia-
cji. Niemniej wizje porozumienia formułował w stopniu chyba najbardziej dojrzałym
właśnie Kościół. Chciałbym tu przywołać dokument mało dziś pamiętany, a bardzo
ważny w historii tych lat, a mianowicie tezy Rady Prymasowskiej z kwietnia 1982, któ-
re w zasadzie są zapowiedzią tego, co nastąpi, chociaż wiele lat później. Dokument
ten mówi o konieczności porozumienia różnych sił w Polsce w oparciu o poszanowa-
ne suwerenności człowieka, suwerenności społeczeństwa, partnerstwa między władzą
a społeczeństwem. Jest tam też wyraźnie zaznaczone, że porozumienie musi obejmo-
wać związek Solidarność. Tezy Społecznej Rady Prymasowskiej zostały zaakceptowa-
ne przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną na jej pierwszym posiedzeniu. Oczywi-
ście zostały one odrzucone przez władze, ale – jak sądzę – byłyby też bardzo trudne
do przyjęcia przez uczestników ruchu masowego oporu. To nie był czas, kiedy możli-
we było nawiązanie negocjacji, osiągnięcie jakiegoś kompromisu z komunistami po
tym, co się wydarzyło. Co więcej, porozumienie dla istotnej części ruchu Solidarności
było i jest po dziś rzeczą trudną do przyjęcia, a tym bardziej w tamtym czasie. 

Niemniej tak naprawdę nie było alternatywy. W systemie podziału świata na blo-
ki, przy istnieniu Związku Sowieckiego, w sytuacji podziałów geopolitycznych i mili-
tarnych, w jakiej Polska znajdowała się w latach osiemdziesiątych, nie było alternaty-
wy dla porozumienia. Nie było jej ani dla związku, ani dla społeczeństwa, ani dla wła-
dzy, która zdała sobie sprawę, że działa w próżni społecznej, próżni niepozwalającej
na bardziej aktywną politykę. 

Co prawda dzisiaj nie zajmujemy się rokiem 1989, ale jednak nie można o tym nie
powiedzieć. To, że Polska z tego ogromnego konfliktu, a w moim przekonaniu jednej
z największych rewolucji w historii świata, wyszła bez okupacji zewnętrznej, bez woj-
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ny domowej, bez zniszczeń materialnych, społecznych, gospodarczych, choć to ostat-
nie jest dyskusyjne, jest – że tak powiem – zrządzeniem Opatrzności i jest wynikiem
mądrej działalności różnych sił, przede wszystkim mądrości elit przywódczych Soli-
darności, które potrafiły protestować, sprzeciwiać się, budować struktury oporu, ale
zarazem nie przekroczyły granicy, która by uniemożliwiła pokojowe wyjście z konflik-
tu, a której przekroczenie było bardzo łatwe psychologicznie, zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stanu wojennego. I myślę, że jest to spuścizna, do której warto się odwo-
ływać i warto przypominać, choć może być trudna zarówno w przekazie, jak i w od-
biorze, ale którą można określić jedynie jako mądrość polityczną. 

Tadeusz Mazowiecki: 
Dziękuję bardzo Andrzejowi Friszke za wnikliwy referat, który porządkuje szereg

rzeczy i który na pewno będzie stanowił okazję do przemyśleń. Teraz chciałbym od-
dać przewodnictwo panu profesorowi Eislerowi i zaprosić do dyskusji panelowej
o Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Solidarności Zbigniewa Bujaka, Bogdana Li-
sa i Władysława Frasyniuka. 

Jerzy Eisler: 
Chcieliśmy na dzisiejszą konferencję ściągnąć kardynała Dziwisza i z moim bezpo-

średnim szefem, prezesem Januszem Kurtyką, byliśmy w tej sprawie w Krakowie u kar-
dynała, prosząc go, żeby nam opowiedział o reakcji Ojca Świętego na 13 grudnia i w ogó-
le na stan wojenny. Kardynał podzielił się z nami wspomnieniami i przytoczę tu jedną
z jego opowieści, gdyż stanowi uzupełnienie tego, o czym mówił arcybiskup Gocłowski. 

Mianowicie, jest rok 1983, planowana jest pielgrzymka Ojca Świętego do Polski
i cały czas trwają przetargi o to, czy będzie się mógł spotkać z osobą prywatną, czy
nie, czyli z Lechem Wałęsą, którego – jak powiedział nam kardynał Dziwisz – działa-
cze partyjno-państwowi nazywali elektrykiem – elektryk to, elektryk tamto, elektryk
siamto. Papież chciał się spotkać z Lechem Wałęsą i mimo próśb, nalegań i apeli ca-
ły czas nie było to załatwione. Samolot wylądował na lotnisku w Warszawie, kompa-
nia reprezentacyjna, Henryk Jabłoński, kardynał Józef Glemp, episkopat, korpus dy-
plomatyczny, no, odbywa się cała pompa i papież, tylko niestety nie wiem kogo, kąci-
kiem ust pyta się: „Co ze spotkaniem z Wałęsą?” W odpowiedzi słyszy, że to jest wy-
kluczone. W tym momencie Ojciec Święty mówi – opowiada kardynał Dziwisz – z nie-
zmąconym spokojem: „W takim razie ja wracam do samolotu”. Myślę, że jest to rze-
czywiście bardzo ładna opowieść, której w żadnych archiwach najtajniejszych z taj-
nych historycy nigdy nie znajdą. Prosiłem o to spotkanie z kardynałem Dziwiszem, po-
nieważ chciałem, byśmy wszyscy usłyszeli słowa, jakie wypowiadał papież pod adre-
sem ruchu oporu w Polsce, gdyż tu siedzącym nie wypada o sobie mówić: byliśmy bo-
haterami, byliśmy odważni, przeciwstawialiśmy się Służbie Bezpieczeństwa. Bez
książki Andrzeja Friszkego, która ukazała się kilka miesięcy temu, działalność TKK
byłaby nadal ledwo znana, a jedyną możliwością jej poznania byłoby wertowanie nu-
merów „Tygodnika Mazowsze” z czasu stanu wojennego. 
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Tymczasem mam w tej chwili wielką przyjemność i zaszczyt siedzieć przy jed-
nym stole z prawie ze wszystkimi członkami pierwszej Tymczasowej Komisji Koor-
dynacyjnej NSZZ Solidarność. I oczywiście wiem, że Zbyszek Bujak będzie mówił
o tym, iż każde spotkanie TKK opłacone było ciężką pracą i wielkim wysiłkiem iluś
tam ludzi, których nazwisk nawet często nie znamy lub nie pamiętamy. Ale dziś,
gdy widzimy ogromną pokusę, zwłaszcza u niektórych młodszych kolegów, napisa-
nia historii od nowa, pokazania jak ta Solidarność była przeżarta przez agenturę,
jak wszystko zależało od widzimisię ministra Czesława Kiszczaka, pokazanie, jak
było naprawdę, jest niezmiernie ważne. Jest też pora, by przypomnieć, że jeśli nie
miliony, to tysiące ludzi śpiewały: Dał nam przykład Zbyszek Bujak, jak zwyciężać

mamy, parafrazując nasz hymn narodowy. Może to jest odpowiedni czas, by powie-
dzieć, jaką rolę pełnił kudłaty, przepraszam Bogdanie, z wielkim afro młody chło-
pak w kierownictwie Solidarności i w tym pierwszym okresie jawnej, i potem pod-
ziemnej działalności. Pamiętam też moje pierwsze wrażenie z audycji telewizyjnej
z Władysławem Frasyniukiem. Bardzo mi się wtedy, Władku, nie podobałeś, bo by-
łeś strasznym ekstremistą, mówiłeś o totalitarnej Polsce, a była to pierwsza poło-
wa 1981 roku. A potem stałeś się bohaterem nie tylko Wrocławia (to wasz region
wyciął największy numer z owymi 80 milionami złotych, ukrytymi przez Józefa Pi-
niora). Sądzę, że o tym też warto mówić, a nie tylko o tym, co kapitanik Iksiński
czy porucznik Igrekowski napisał na wasz temat. 

Teraz chciałbym, żebyście spróbowali opowiedzieć o Tymczasowej Komisji Koor-
dynacyjnej, zaczynając od odpowiedzi na pytanie, kto był pomysłodawcą powstania
TKK? Kto wymyślił, żeby się spotkać na Żoliborzu w Warszawie i żeby deklarację pod-
pisać imionami i nazwiskami? Zgadzam się z Andrzejem Friszke, który napisał
w książce, że pomysł podpisywania się „Mieszko”, jak zrobił początkowo się Ogólno-
polski Komitet Oporu (OKO), nie był najlepszy. 

Teraz proszę o zapisywanie się do głosu, choć niestety ze względu na ogranicze-
nia czasowe będą mogły wystąpić jedynie dwie osoby. 

Zbigniew Bujak: 
Zastanawiałem się, skąd profesor wie, co ja powiem, co więcej, nie dał mi szansy

na wypowiedź, tylko od razu przeszedł do pytań... 
Było dla mnie oczywiste, że zwolennikami utworzenia jednolitego, konspiracyjne-

go, podziemnego kierownictwa, byli przede wszystkim ludzie z ośrodka gdańskiego,
tacy jak Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz czy Aleksander Hall. Zwolennikiem, i to go-
rącym, był także Władek Frasyniuk z Wrocławia. Podkreślam to, ponieważ oni bardzo
tego chcieli, a ja się bałem. Bałem się utworzenia jakiegoś centrum, kierownictwa, bo
gdy ono wpadnie, to będzie to znowu klęska. Byłem więc za tym, aby pozostawać
w kontakcie, porozumiewać się, ale żeby nie nadawać temu tak jednoznacznego stem-
pla. Poza tym miałem poważne wątpliwości, że jak przyjmiemy jakąś instytucjonalną
formę, to staniemy przed kłopotliwym problemem, mianowicie, a co z legalną Komi-
sją Krajową, co z przewodniczącym Lechem Wałęsą itd. Oczywiście od początku trak-
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towaliśmy Lecha Wałęsę jako przywódcę, z którym w miarę tylko możliwości chcieli-
śmy uzgadniać wszystkie stanowiska. Czy dobrze pamiętam? 

Władysław Frasyniuk: 
Zbyszek świetnie pamięta. Doprowadzał nas wtedy do szewskiej pasji, szczerze po-

wiedziawszy, i nawet miałem kiedyś wrażenie, że kluczył w sprawie TKK. Zbyszek Bujak
stawiał bardzo poważne argumenty, które dla mnie były co najmniej dziwaczne w stanie
wojennym. A mianowicie pytał o legalność takiego przedstawicielstwa podziemnego. Czy
my mamy prawo, zgodnie z naszym statutem, powoływać do życia kierownictwo, które
właściwie nie ma żadnego mandatu. Czy to nie narazi nas na jakieś konflikty prawne
i muszę powiedzieć, że się wtedy szczypałem, bo Jaruzelski ma gdzieś konstytucję, ogła-
sza sobie dekret spod małego palca, wsadza ludzi do więzień bez wyroków, a ten Zbi-
gniew Bujak, będąc w podziemiu, kiedy tysiące osób jest aresztowanych, represjonowa-
nych, ma wątpliwości! Mówi, że przecież walczyliśmy o państwo prawa, a jednym z ele-
mentów państwa prawa są demokratycznie wybrane władze związkowe. 

Specjalnie przerysowuję, ale był to rzeczywiście poważny argument, a nie bła-
hostka. Od samego początku bez żadnych uzgodnień młode kierownictwo Solidarno-
ści, bo najstarszy był Bogdan Borusewicz, ale już Bogdan Lis, obok siedzący, jest za-
ledwie dwa lata od nas starszy, a myśmy byli chłopaczkami, tak między nami mówiąc.
Mieliśmy wtedy po 27 lat. Wtedy się robiło błyskawiczne kariery – Zbyszek Bujak,
Lech Waliszewski i ja byliśmy szefami milionowych organizacji związkowych (dziś też
młodzi robią kariery, ale ja zawsze się śmieję, że mimo iż młodzi dzisiaj są tacy am-
bitni, to i tak trudno mi dorównać, bo ja w wieku 30 lat byłem już recydywistą i teraz
takiej szybkiej kariery nie zrobią). Wracając do tego, o czym mówimy, stwierdziliśmy,
że w sytuacji, kiedy starsi wiekiem i doświadczeniem koledzy siedzą, to my musimy
z imienia i nazwiska, tym bardziej że mamy ważny demokratyczny mandat, firmować
podziemne kierownictwo Solidarności. Pamiętam i zawsze w więzieniu dźwięczały mi
słowa Aleksandra Labudy, którego się właściwie zapomniało już (bardziej pamiętamy
Basię Labudę). Kiedyś Aleksander Labuda w czasie kameralnego spotkania, na któ-
rym był obecny chyba też profesor Mieczysław Zlat, powiedział: „Władek, musisz pa-
miętać, że jesteś człowiekiem, który dostał mandat demokratyczny, i być może będzie
tak, iż zostaniesz sam, bo ludzie się przestraszą, przestaną działać, ale i tak wszyscy
będą patrzyli na ciebie, czy ty ten mandat udźwigniesz, czy też nie”. No i zapadło mi
to w pamięć... Dlatego uważam, że od tego momentu wszystkie represje, których do-
znałem, były spowodowane przez Aleksandra Labudę. 

Bogdan Lis: 
Zupełnie niezależnie od tego, czy powstałaby TKK, czy nie, to zapewne w poszcze-

gólnych regionach tak czy inaczej kontynuowana by była działalność organizująca ja-
koś podziemie. Natomiast w Gdańsku rzeczywiście od samego początku podjęliśmy
pewnego rodzaju walkę o przywództwo w Solidarności do walki ze stanem wojennym
i dyktaturą komunistyczną. Powodem tego było powołanie w Gdańsku Ogólnopolskie-
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go Komitetu Oporu, który nie był właściwie organizacją, a strukturą, składająca się
z kilku osób. Wiedzieliśmy oczywiście, kto tam jest, choć podpisywali się pseudonima-
mi, a nie nazwiskami, i ostrzegaliśmy, że są znani bezpiece i w każdej chwili mogą być
aresztowani. Nie chcieli nam wierzyć. A bezpieka po zorientowaniu się, że nie mają
żadnych szans, by stworzyć realne podstawy jakiejś organizacji, wygarnęła wszystkich
z wyjątkiem agenta. No i tak się skończyło OKO, ale problem pozostał. Wiedzieliśmy,
że jeżeli nie powstanie jakiś ośrodek, kierownictwo krajowe, które będzie decydowa-
ło albo w jakimś sensie koordynowało działalność w kraju, utworzy się w końcu zno-
wu coś na podobieństwo OKA, a to prawdopodobnie źle się skończy. Dlatego dążyli-
śmy do powołania grupy koordynującej z imienia i nazwiska i po pokonaniu oporów
nasza inicjatywa została przyjęta. Poza tym problemem nie była jedynie działalność
ogólnokrajowa, chodziło także o to, co ma się dziać poza granicami kraju, bo po
wprowadzeniu stanu wojennego poza granicami kraju zostało wielu działaczy Soli-
darności, powstały różne komitety pomocy związkowi i ci wszyscy ludzie wypowiada-
li się w imieniu podziemia, w imieniu Solidarności, na rzecz Solidarności zbierali pie-
niądze, a tak naprawdę nie wiadomo było często, gdzie i do kogo te pieniądze idą, czy
idą na działalność. To trzeba było też uporządkować, choć może nie od razu. Powoła-
liśmy więc własne przedstawicielstwo w Brukseli, wymusiliśmy wśród tych, którzy
chcieli czy mogli z nami współpracować, podporządkowanie się Tymczasowej Komi-
sji Koordynacyjnej, ale także Biuru Koordynacyjnemu w Brukseli. No i można powie-
dzieć, że problem przywództwa w Polsce został wtedy uporządkowany. 

Jerzy Eisler: 
Teraz mam pytanie, które może być dla was trudne, bo bardzo ciężko jest mówić

o nieobecnych, ale czytając książkę Andrzeja Friszke, ten znakomity szkic o Tymcza-
sowej Komisji Koordynacyjnej, nurtowało mnie jedno pytanie. Dlaczego było tak, że
kiedy aresztowali Władka, był Piotr Bednarz, potem po jego zamknięciu był Józef Pi-
nior, od chyba 1982 roku też Eugeniusz Szumiejko – wszyscy oni między innymi pod-
pisywali deklaracje TKK i wszyscy byli akurat z Wrocławia. Czy w innych dużych re-
gionach Solidarności przez długi czas nie udało się znaleźć działacza, który chciał też
swoim nazwiskiem podpisywać deklaracje TKK? 

Władysław Frasyniuk: 
Postaram się na to odpowiedzieć. Są ludzie w IPN, tacy jak Andrzej Friszke czy

Jerzy Eisler, którzy próbują prawdziwie opisać tamte czasy i pokazać także problemy,
które wiązały się z ryzykiem stanu wojennego, ze słabością ludzką, z jednej strony,
i z determinacją oraz odwagą – z drugiej – bo takie postawy zawsze się mieszały. 

Odpowiadając nie wprost na postawione pytanie, przytoczę pewne zdarzenie. Pa-
miętam jak dziś, na początku stanu wojennego, napisał do mnie list działacz z Bielska
Białej, a raczej działaczka, sądząc po charakterze pisma, z prośbą o pomoc, bo Wro-
cław niedaleko, ma pieniądze, sprzęt poligraficzny, jakieś matryce, maszyny po to, że-
by tam uruchomić druk gazetki. Nasza instrukcja podawała, że wydawanie pisma i kol-
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portaż był zawsze świetnym narzędziem do budowania struktur lokalnych. Wysłałem
to, o co prosiła i napisałem liścik, taki pełen optymizmu, że stawiamy się do dyspozy-
cji ze wszystkim, że pomożemy. Wtedy dostałem drugi list i już nie miałem cienia wąt-
pliwości, że to jest kobieta, mimo że się nie podpisała, w którym napisała: „Wie pan, co
panie Władku, do nas Solidarność w Bielsku Białej dotarła o 10 lat za wcześnie”. Co
znaczyło to zdanie? By w pełni na nie odpowiedzieć, należy zrobić poważne badanie
socjologiczne. Ja mogę jedynie powiedzieć, że jeśli Solidarność funkcjonowała i była
taka dojrzała, mądra tym przywództwem – jak powiedział Andrzej Friszke – to proszę
zwrócić uwagę, że tak było w ośrodkach akademickich, w których przełamano podzia-
ły klasowe. Spójrzmy na Kraków. Przedstawiciele Krakowa, Stanisław Handzlik i Ja-
nek Ciesielski, także byli zwolennikami TKK, ale oni byli z Nowej Huty i tym się szczy-
cili. Jak człowiek siedział w więzieniu i ktoś mu powiedział: „Z Krakowa jesteś”, to od-
powiadał: „Ostatni raz możesz się pomylić, jestem z Nowej Huty”. To było dla mnie
symbolem zwycięstwa czerwonego, bo skutecznie podzielił ludzi na tych z Nowej Hu-
ty i na tych z Krakowa. Paradoks polegał na tym, że oni mieli specjalnego łącznika do
kontaktów z krakowską inteligencją! Może to było wynikiem kompleksów, że są nieod-
powiednio ubrani na te salony krakowskie, a może za mało wykształceni. Zawsze się
z nich wyśmiewałem. Tę anegdotkę opowiedziałem, bo oni tutaj dzisiaj są i mogą po-
twierdzić, że te podziały klasowe, na Nową Hutę i na Kraków do teraz funkcjonują. 

Jerzy Eisler: 
Mam pytanie właśnie do was dwóch. Czy przypadkiem nie było tak, nie negując

tego co powiedziałeś, że i ty, i Bogdan mieliście zaplecze w swoich regionach, w lu-
dziach, którzy nie poszli siedzieć i którzy mieli doświadczenie opozycyjne. Myślę tu
zarówno o państwu Romaszewskich, o Kulerskim, o Konradzie Bielińskim, Boruse-
wiczu czy Olku Hallu. Czy to miało znaczenie, czy nie? 

Zbigniew Bujak: 
Oczywiście miało to znaczenie i to ogromne dlatego, że u nas w regionie za cały

mechanizm ukrywania mojej osoby odpowiadały dwie osoby, dwie kobiety, Ewa Ku-
lik i Helena Łuczywo, obie z ogromnym doświadczeniem właśnie opozycyjnym. Gdy-
by Ewa Kulik była w Krakowie, pewnie by i tam były mniejsze problemy z przywódz-
twem i z konspiracją. 

Natomiast pytanie o problemy wielkich regionów... Jak rozumiem, tak naprawdę
chodzi o Górny Śląsk, który przez długi czas nie miał swojej reprezentacji. Wydaje się, że
sprawa polegała na tym, że kiedy już wyłaniała się jakaś grupa silniejsza, przywódcza, to
następowała wpadka. I wpadka, i wpadka, i kolejna wpadka, i te następne grupy były roz-
bijane. Dopiero Jerzy Buzek utrzymał się dłuższy czas jako śląski przywódca, ale nie zde-
cydował się na to, aby występować pod nazwiskiem. Ukrywanie się było logistycznie bar-
dzo trudne, trzeba było mieć naprawdę duże zaplecze. Oczywiście pomimo braku tego
kierownictwa Górny Śląsk był niezwykle wprost aktywny, ale na bardzo takim podstawo-
wym, oddolnym poziomie. Na Górnym Śląsku był później jeszcze jeden problem, miano-
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wicie, kiedy Jerzy Buzek musiał zrezygnować, mówiliśmy mu, znajdź kogoś na swoje
miejsce, do kogo masz stuprocentowe zaufanie. – No, nie, to muszą być konsultacje, mu-
szą być wybory – odpowiedział. Wtedy sobie pomyślałem: oho, jak mają być wybory, to
już nawet wiem, kto je wygra, choć może nie zawsze tak końca wiemy... 

My stawialiśmy warunek, że jeżeli ktoś przychodzi do TKK, musi występować pod
nazwiskiem. Dlaczego? Dlatego, że to nam dawało 100 procent gwarancji, że to na
pewno nie jest agent. A jak jest agentem, to długo nie będzie działał, bo szybko się do-
wiemy. Mówię o tym, by pokazać, jakie były podstawowe problemy tamtego czasu. 

Bogdan Lis: 
Myśmy zrobili eksperyment. Współpracowaliśmy w Gdańsku z województwem

wielkopolskim, z Poznaniem. Przez jakiś czas te kontakty były na niższym szczeblu,
ale po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że warto w ten region więcej zainwesto-
wać, no i pojawił się Janusz Pałubicki, który też jest gdzieś na sali i który szybko zo-
stał członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Ale funkcjonował chyba tylko
jeden lub dwa miesiące. Przyjechał na posiedzenie TKK do Gdańska w takiej obstawie
ubecji, że gdyby dotarł na spotkanie, to wpadka TKK byłaby murowana. Dowiedzieli-
śmy o tym od mojej łączniczki, która go przywiozła do Gdańska i która też została spa-
lona. Ale musiałem się z nią skontaktować, by dowiedzieć się, gdzie Janusz Pałubicki
przebywa. Udało się. Porwaliśmy go Służbie Bezpieczeństwa, choć tak naprawdę ja
nie wiem, jak to się udało. Mariusz Wilk organizował to porwanie Pałubickiego. Przy-
wieźliśmy go na posiedzenie TKK, uzgodniliśmy dokumenty, pod którymi on też się
podpisał i zaproponowaliśmy mu, żeby został na razie w Gdańsku. On jednak wrócił
do Poznania i oczywiście natychmiast został aresztowany. 

Był jeszcze jeden powód nierozszerzania TKK na kolejne regiony. Otóż my funk-
cjonowaliśmy jako pewnego rodzaju ciało koordynacyjne, ale postrzegani byliśmy ja-
ko kierownictwo podziemnej organizacji i nasze oświadczenia odbierane były jako de-
cyzje, wykonywane w różnych regionach dlatego, że myśmy mieli autorytet, wypływa-
jący z faktu znanych w Solidarności nazwisk, z uznania TKK za kierownictwo związ-
ku. Poza tym w niektórych regionach nie zawsze istniała potrzeba tworzenia jakiegoś
regionalnego ciała koordynującego. Działały różne instytucje, komisje zakładowe i or-
ganizacje, działające wokół Solidarności, realizowały to, czego chciała TKK. Dobrym
przykładem jest tu Słupsk z naszego województwa. Słupsk zwrócił się do nas, do Re-
gionalnej Komisji Koordynacyjnej, o przekazanie im offsetu, bo chcieli uruchomić
drukarnię. Ale myśmy wiedzieli, że nie ma tam wystarczająco dobrej organizacji na
organizowanie drukarni, więc wysłaliśmy im powielacz, wiedząc, że najlepiej zacząć
organizowanie się wokół konkretnych osób, wokół inicjatyw początkowo na niewiel-
ką skalę. I dopiero, gdy okaże się, że można coś robić bez wpadek, należy taką dzia-
łalność rozszerzać. Ale nie we wszystkich regionach odczuwano potrzebę robienia
czegoś i pozostawania w łączności z nami. Kontaktowałem się i ze Szczecinem, i z To-
runiem. Tam nie było ochoty do bliższej współpracy z nami, chociaż z Torunia brał
udział w posiedzeniach TKK lider tamtego środowiska, Antoni Stawikowski, choć nie
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był członkiem TKK. A więc to, czy jakiś region uczestniczył w pracach TKK, było kwe-
stią wyboru, którego dokonywali działacze lokalni. 

Władysław Frasyniuk: 
Chcę tylko uzupełnić, że człowiek, który ukrywał się, a jednocześnie występował

pod własnym nazwiskiem, stanowił ogromne obciążenie dla organizacji podziemnej.
I moim zdaniem ludzie, którzy działali w Lublinie czy w Toruniu, woleli funkcjono-
wać bez tego obciążenia, bo byli skuteczniejsi w działaniu. Nie musieli tworzyć dodat-
kowych struktur. 

Jeśli można, bo przy takich rocznicach warto przytaczać też anegdoty, to chciał-
bym jedną opowiedzieć. Mianowicie, kiedyś po wyjściu z więzienia postanowiłem się
spotkać z Januszem Pałubickim, którego nie znałem. Przyjechałem do Poznania
i przez kolejne mieszkania przechodzę, by nie pociągnąć za sobą ogona. W różnych
mieszkaniach przyjmowali mnie sympatyczni ludzie, najczęściej ze środowiska akade-
mickiego, bo Janusz Pałubicki pochodził z Uniwersytetu Poznańskiego, i w którymś
przemiłe panie witają mnie serdecznie, częstują ciastem i mówią: ach, pan taki fajny,
fajny, fajny, ale co pan sądzi o Januszu Pałubickim? – Ale o co chodzi – pytam. – Bo
wie pan, wykształcony człowiek, a po piwnicach się ukrywa. 

Jerzy Eisler: 
Mimo że organizatorzy, chociaż to Bogdan jest jednym z nich, zabiją mnie zapew-

ne za przekroczenie czasu, zadam wam tylko jedno pytanie i macie minutę na odpo-
wiedź. Czy jest coś, jedna rzecz, której żałujecie, coś, co uważacie za błąd, i coś, z cze-
go każdy z was jest najbardziej dumny, że sam przeskoczył siebie? 

Bogdan Lis: 
Chyba każdy z nas potrzebuje czasu na zastanowienie się. Na pewno popełniali-

śmy błędy tak jak każdy człowiek, który coś robi. Przychodzą do głowy różne sytuacje,
z których się jakoś tam wykaraskałem, śmieszne lub mniej śmieszne, stresujące lub
mniej stresujące. Zapewne popełniłem coś głupiego na początku, zanim jeszcze była
TKK, ale udało mi się. Otóż postanowiłem po wprowadzeniu stanu wojennego, tuż
przed świętami, wpaść do domu, oszukać bezpiekę, zabrać pewne rzeczy, które tam
miałem jeszcze do zrobienia. Ponieważ mieszkam w pobliżu lasu, więc miałem tro-
szeczkę ułatwione zadanie. Rzeczywiście udało mi się to zrobić, wpadłem do domu,
zrobiłem to, co miałem do zrobienia, zabrałem, co chciałem i uciekłem, i nic mi się
nie stało, ale dziś bym tak nie postąpił. 

Władysław Frasyniuk: 
Jestem dumny z tego, że wyłamałem się z takiego powszechnego przekonania, że

wszystkie jawne, oficjalne organizacje trzeba bojkotować. Myśmy wtedy na Dolnym
Śląsku podjęli decyzję, zaskakującą dla moich kolegów, o wyrażeniu zgody na to, żeby
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działacze Solidarności wchodzili w samorządy pracownicze, żeby ich nie bojkotować
dlatego, że uznaliśmy, iż to jest jedna z takich struktur, która może w znaczący sposób
przenieść część działań na oficjalną płaszczyznę. Z tego jestem dumny. Dumny jestem
także z tego – i tu się nie zgadzam z profesorem Paczkowskim – że pierwszą naszą de-
cyzją po 13 grudnia, po wszystkich doświadczeniach, było poparcie oświadczenia epi-
skopatu, czyli tez, przygotowanych przez Radę Prymasowską. Spotkało się to z po-
wszechną akceptacją. Moim zdaniem, nasza wiarygodność była tak duża, że ludzie,
którzy działali wtedy w strukturach podziemia, a to był pierwszy garnitur, pierwszy
rzut, najbardziej zdeterminowani mimo najostrzejszych represji, byli gotowi do dialo-
gu i porozumienia. Nikt za to nas wtedy nie skrytykował, na żadnym spotkaniu nie
usłyszałem jakiejkolwiek negatywnej opinii. To przyszło później, kiedy wystąpiło zmę-
czenie, kiedy działacze o bardziej radykalnych poglądach zaczęli dominować. 

Myślę, że pytanie jest postawione fałszywie. Żyjemy w Polsce, więc gdyby pan pro-
fesor zapytał, jaki błąd zrobił Bujak, to ja bym oczywiście natychmiast powiedział, bo
to tak łatwo… Jeśli Zbyszek pozwoli, to z chęcią powiem, jak mnie zaskoczyło, gdy
Bogdan Lis na pierwszym posiedzeniu TKK powiedział „zagranica”. I od razu został
ministrem spraw zagranicznych, bo nikogo z nas kompletnie to nie interesowało. Py-
tam się: Bogdan, ale co cię obchodzi jakaś zagranica, daj spokój, struktury, tu, tego,
będziemy sprzęt przewozić... – mówię – Bogdan, słuchaj, ja pochodzę z lumpenprole-
tariatu, tu trzeba gadać ze złodziejami, którzy przez całą komunę przemycali przez
granicę nawet samochody, to i z powielaczami nie będzie problemu. 

Zbigniew Bujak: 
Ja powiem, oczywiście, jaki błąd popełnił Władek, straszny, fatalny, pomimo że go

przekonywaliśmy, by tego nie robił. Mianowicie zaraz na początku w naszym regio-
nie Mazowsze postawiliśmy sobie takie strategiczne pytanie: co jest najważniejsze, co
najmocniej ugodzi Służbę Bezpieczeństwa i ten system? Ja nie bardzo wierzyłem w to,
że my jesteśmy w stanie długo się ukrywać, ale z błędu wyprowadziła mnie Ewa Ku-
lik i Helena Łuczywo, które powiedziały: nie znajdą ciebie. Więc jak chcecie wiedzieć,
co zrobić, żeby bezpieka was nie złapała czy jakakolwiek inna służba, jest na to jeden
bardzo prosty sposób – powierzcie swoje bezpieczeństwo kobietom. I one powiedzia-
ły wtedy jasno: najważniejsze, żeby ciebie nie złapali, a resztę to my załatwimy. Nie-
złapanie ciebie jest uderzeniem w same fundamenty, w same podstawy tego systemu,
bo wszyscy są przekonani o wszechmocy i wszechwiedzy tej bezpieki. Na pierwszym
spotkaniu TKK pytaliśmy też Władka, na czym polega twoje działanie w regionie? On
odpowiedział: spotykam się dużo, bo ja muszę motywować ludzi. Powiedzieliśmy mu:
Władek, ale jak ty się będziesz dużo spotykał i będziesz motywował ludzi, to cię szyb-
ko złapią. – Rozumiem, ale trudno. Muszę się spotykać, muszę ich motywować – od-
powiedział. No i długo nie musieliśmy niestety czekać na wpadkę. I takie zachowanie
uważam za spory błąd dlatego, że złapanie go było ciosem dla podziemnej Solidarno-
ści. Na potwierdzenie słuszności mojej tezy przytoczę słowa Zbigniewa Brzezińskie-
go, który nie tak dawno zaczepił mnie i powiedział: „Obserwując waszą strategię
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z perspektywy Waszyngtonu, miałem wrażenie, że nastawiliście się na to, by ciebie
chronić przed złapaniem. To było strategicznie bardzo dobre, bo rzeczywiście uderza-
ło ich w najczulszy punkt. Czy to, co myślę, jest prawidłowym odczytaniem waszej
strategii?” – „Absolutnie tak” – odpowiedziałem. No i to powinno zaimponować nie ty-
le mnie, ale Ewie Kulik i Helenie Łuczywo. 

Bogdan Lis: 
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Otóż zastąpienie Piotrka Bednarza, któ-

ry był po tobie w TKK, Józkiem Piniorem było błędem. Dlaczego? Otóż dlatego, że my,
zbierając się na takie posiedzenie, staraliśmy się maksymalnie wykorzystać czas, a on
pięć razy dziennie się kąpał, w związku z tym musieliśmy przerywać posiedzenia, że-
by Józek Pinior mógł się wykąpać. 

Jerzy Eisler: 
Dziękuję bardzo. Z prawdziwą przykrością przerywam, ale brak czasu nas zmu-

sza do tego. Pan Jan Rulewski, bardzo proszę o zabranie głosu, a pani Joanna Szczep-
kowska będzie następną i ostatnią dyskutantką przed przerwą. 

Jan Rulewski: 
Truizmem jest stwierdzenie, że stan wojenny był wymierzony nie tylko przeciwko

związkowi zawodowemu Solidarność, ale także przeciwko społeczeństwu, w tym eli-
tom kulturalnym. Zatem na rzeczy będzie to, że w tej chwili jako ciało zbiorowe,
a więc w imieniu pana Tadeusza Mazowieckiego, Zbigniewa Bujaka, naszego dzisiej-
szego patrona, Bogdana Lisa, Tadka Jedynaka, Władka Frasyniuka, być może Zbi-
gniewa Romaszewskiego, którego nie ma, odczytam apel. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. Lech Kaczyński

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

APEL
Wprowadzony 25 lat temu przez rządzących w PRL stan wojenny wzbudził w spo-

łeczeństwie polskim spontaniczny opór. W sercu Układu Warszawskiego powstały
podziemne struktury Solidarności, niezależny ruch wydawniczy, wszystko to przeciw-
ko dyktaturze wojskowej gen. W. Jaruzelskiego i komunizmowi. 

Fenomenem tamtych lat był solidarny sprzeciw, w którym brali udział aktorzy,
dziennikarze, plastycy, muzycy, intelektualiści, proklamując bojkot władz i struktur,
opartych na przemocy państwa. Wielu z nich odmówiło współpracy z oficjalnymi
środkami przekazu, agencjami filmowymi i wybrało emigrację wewnętrzną. Część
z nich pisała dla podziemnych wydawnictw, zamieniła scenę w teatrze na scenę w ko-
ściołach, brała udział w demonstracjach, przyłączyła się czynnie do ogólnopolskiego
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oporu na rzecz budowy niezależnego społeczeństwa, alternatywnej do reżimowej kul-
tury. Była to pierwsza dotkliwa porażka władz stanu wojennego. 

Dziś w rocznicę stanu wojennego, my działacze Solidarności, nagrodzeni pamię-
cią zwykłych ludzi, wyróżnieni przez władze państwowe, wspominamy Waszą walkę,
determinację i solidarność z narodem. 

Uważamy za nasz obowiązek apelować do: 

Prezydenta RP o: 

Nadanie najwyższych odznaczeń i wyróżnień dla uczestników obywatelskiego bojkotu, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o: 

Upamiętnienie dokonań, struktur i członków środowisk twórczych w tworzeniu
i obronie wolności intelektualnej w latach 1980-1989. 

Głęboko wierzymy, że podjęcie tego wysiłku będzie służyć budowie autorytetu na-
szego państwa w kraju i zagranicą. 

Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Jan Rulewski, Zbigniew Romaszew-

ski, Lech Dymarski, Tadeusz Jedynak, Henryk Wujec

Warszawa, dnia 13.12.2006

Oprócz tego, że występuję jako zbiorowe ciało, chcę – jako Jan Rulewski – ustosun-
kować się w kilku słowach do wystąpienia profesora Paczkowskiego na temat, czy stan
wojenny był nieuchronny, który posłużył się metodyką historii spekulatywnej. Uważam,
że trzeba inaczej postawić pytanie: czy stan wojenny miał właściwego adresata i czas,
w którym nastąpił? I odpowiadam pozytywnie, tak. Stan wojenny, skierowany przeciw-
ko władzy, która uważała, że jest wieczna, przeciwko marazmowi partyjnemu, przeciw-
ko długom, przeciwko zapóźnieniu cywilizacyjnemu, był potrzebny w Polsce. Natomiast
stan wojenny, wprowadzony przez generała Jaruzelskiego, mimo zaufania ze strony blo-
ku wschodniego i pomocy finansowej, udzielanej przez te kraje, pogorszył jedynie sytu-
ację Polski, ale pomógł też odsłonić prawdę o tym systemie. Solidarność nie mogła się
cofnąć i pogodzić się z pseudoreformami, korupcją, wiecznym monopolem partii, bo to
by oznaczało, że 10-milionowy związek rezygnuje z naprawy kraju. I mimo że nie byli-
śmy realistami, mimo że i 1986 roku, i w 1988 roku jeszcze istniał Związek Sowiecki,
jeszcze nad Kremlem wisiała czerwona flaga z sierpem i młotem, to system rozpadł się.
To są fakty, które nie musza być badane przez historię spekulatywną. 

Joanna Szczepkowska: 
Ponieważ jesteśmy w tak zwanym niedoczasie, chcę szybciutko coś odegrać, żeby

pokazać, do jakiego stopnia mieliśmy do czynienia wtedy z koszmarnym snem. Otóż,
są walki na ulicach, gazy łzawiące, a my mamy spektakl. Oczywiście wiemy, że to
przedstawienie się nie odbędzie, ale docieramy do teatru. Jest godzina za 5 minut siód-
ma. Dyrektor Dejmek dzwoni do teatru i pyta, czy wszystko gotowe. Na sali nie ma ni-
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kogo, my mówimy: nie, nie gramy, nie mamy nawet jak wyjść z teatru. – Macie grać –
każe Dejmek. Graliśmy więc do pustej sali, komedię. W pewnym momencie słyszymy,
że wiele osób się dobija do drzwi. Drzwi oczywiście były zamknięte, bo walki były
straszne na ulicach. Maszyniści otworzyli je, a pod drzwiami stała 14-to osobowa gru-
pa uciekających przed zomowcami. Ludzie ci siedli na widowni, zaryglowano drzwi,
a myśmy grali tę komedię dla nich. Po jakimś czasie, na to są świadkowie, ja tego nie
zmyślam, łomot do drzwi. Maszyniści otwierają, są to zomowcy. A oni, ubrani tak, jak
to wiemy, tak zwane „pszczółki Maje” – tak ich nazywaliśmy – wtargnęli na widownię,
zobaczyli ludzi, siedzących i patrzących na scenę. Już podnieśli te swoje pałki do góry
i... nie byli w stanie dalej wykonać tych ruchów, jakby przekroczyli jakiś poziom, nie
wiem, ich wyobraźni... Więc, proszę państwa, w razie czego, to kierować się do teatru. 

Dzisiaj, tu w kuluarach bardzo młody kamerzysta zapytał mnie: czy to się wam
opłaciło? Bardzo trudno odpowiedzieć na to krótko, ale spróbuję. Oczywiście w ja-
kimś sensie, płacąc, jak wszyscy zresztą, którzy walczyli, znaleźliśmy się w brutalnym
świecie, gdzie jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Ale od tego czasu my aktorzy,
my artyści, jesteśmy tymi grupami, do których ludzie zwracają się o pomoc. Jest to na-
prawdę największy zaszczyt, jaki nas może spotkać. 

Tadeusz Mazowiecki: 
Chcę zakończyć tę sesję bardzo dziwną, osobistą refleksją. Otóż pod pewnym

względem był to dla nas bardzo dobry czas, kiedy wszystko było proste – czarne było
czarne, białe było białe, wybory były jasne. Lech Wałęsa mocno podkreślał w swoim
wystąpieniu, by wyciągać wnioski z przeszłości i mówić o przyszłości. Ja bym postu-
lował taką rzecz. Oczywiście jedność tych prostych wyborów nie mogła się utrzymać,
ponieważ Solidarność była solidarnością ludzi o bardzo różnych poglądach politycz-
nych i wcześniej czy później te różnice musiały się to ujawnić. Do dzisiaj mamy od-
mienne oceny tamtych lat Solidarności, ale wtedy sposób prezentowania różnych po-
glądów był pokojowy, bez nienawiści i to było naszą wielką siłą. W obecnych dysku-
sjach o przeszłości i teraźniejszości powinniśmy dążyć, by, na przekór wszystkiemu,
były one i teraz pozbawione nienawiści, bo to jest ta wartość Solidarności, którą po-
winniśmy przechować. To bym dziś przede wszystkim postulował. 
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Sesja robocza III

STAN WOJENNY – SKUTKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Jerzy Buzek:
Ta ostatnia sesja jest niewątpliwie trudna, bo mamy zająć się tym, co nas najbar-

dziej nurtuje. Była już tu mowa o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego i o opo-
rze. Teraz mówcy – profesor Witold Kulesza, dr Antoni Dudek i Zbigniew Romaszew-
ski – zajmą się konsekwencjami wprowadzenia stanu wojennego.

Przedtem jednak chciałbym nawiązać do wcześniejszego tematu. Jestem ze Ślą-
ska i tam rzeczywiście był problem, jeśli chodzi o znalezienie reprezentanta do Tym-
czasowej Komisji Koordynacyjnej, bo wszyscy aktywni działacze z Górnego Śląska
zostali zaaresztowani, między innymi dlatego, że obrona Solidarności trwała naj-
dłużej na Śląsku.

Wielekroć mnie pytano, dlaczego Śląsk włączył się ostatni do strajków w 1980 roku?
Rzeczywiście, dopiero 27-28 sierpnia stanęły kopalnie w Jastrzębiu i Huta Katowice,
a więc bardzo późno. Zapewne wynika to z faktu, że Ślązacy z pewnym oporem decydu-
ją się na opór wobec legalnej władzy, ale jak się do czegoś przekonają, to siła tych prze-
konań i wiary w to, że należy bronić raz wybranego systemu wartości i tego, czemu się
zaufało, jest ogromna. I to właśnie widzieliśmy na Śląsku i dlatego Śląsk bronił się aż do
ostatnich dni 1981 roku, w wyniku czego wszyscy działacze robotniczy, ci najbardziej
znani członkowie Solidarności zostali wygarnięci – zakład po zakładzie, firma po firmie... 

Formalnie stan wojenny trwał zaledwie kilkanaście miesięcy, ale mówiąc o nim,
tak naprawdę myślimy o ośmiu latach – od 13 grudnia aż do wyborów wolnych, czy
prawie wolnych, w czerwcu 89 roku. To w naszym myśleniu zwykle oznacza stan wo-
jenny. Dziś chodzi nam zarówno o ogólną ocenę, jak i o jednostkowe zdarzenia, któ-
re są bardzo znamienne. Mam na myśli takie, jak śmierć górników kopalni Wujek, jak
morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki, jak morderstwa innych księży: Sylwestra
Zycha, Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca czy Piotra Bartoszce i Grzegorza
Przemyka. Dzisiaj możemy powiedzieć jasno, że odpowiedzialność za te tragiczne
zdarzenia ponoszą ci, którzy wprowadzili stan wojenny. Zadośćuczynienie jest niewy-
starczające. Przede wszystkim nie rozliczono winnych. O tym wszystkim wiemy i ta
sesja ma między innymi odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Co się stało, że w ciągu
17 lat to jeszcze nie nastąpiło? I czy nam się uda? Ponad 100 zbrodniczych funkcjo-



nariuszy i 70 mataczących prokuratorów skazała tak zwana komisja Rokity, która
działała na początku lat dziewięćdziesiątych. Tylko nieliczni ponieśli konsekwencje.
Ciągle zapytujemy dlaczego?

W tej sesji chcielibyśmy także pomówić o sprawie ogólniejszej, nie tylko o indywi-
dualnych, tragicznych losach ludzi. Chodzi o ogólne skutki stanu wojennego, zapaść
cywilizacyjną, odsunięcie o osiem lat możliwości naprawy kraju. Jest również do
omówienia kwestia masowej emigracji bardzo wielu godnych największego szacunku,
często  wykształconych ludzi, którzy mogli wiele zrobić dla Polski, a którzy pozostali
poza granicami kraju. I wreszcie, co najważniejsze, wygaszenie mocy entuzjazmu i ener-
gii z 1981 roku. W 1989 roku, jak pamiętamy, społeczeństwo było zmęczone, wykazy-
wało pewien dystans do wydarzeń, zachodzących w Polsce. I do dzisiaj dzieli się nie-
mal na dwie równe części w ocenie stanu wojennego. Czy mamy szansę, by ten po-
dział przezwyciężyć? Na te pytania ma  odpowiedzieć ta sesja.

Zaczynamy od sprawy odpowiedzialności prawnej, od możliwości instytucjonal-
nego rozliczenia tego, co się stało, a także od problemu, związanego z legitymizowa-
niem państwa, które wzięło na siebie spuściznę 44 lat PRL. Ten niezwykle ważny te-
mat przedstawi profesor Witold Kulesza. 

Witold Kulesza:
Nie jest łatwo w ciągu dziesięciu minut, tak bardzo skrótowo przedstawić tematy-

kę prawno-karnego rozliczenia zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie
stanu wojennego, a to z tego względu, że do niedawna, przez ostatnich sześć lat, po-
nosiłem odpowiedzialność za ściganie zbrodni komunistycznych popełnionych w okre-
sie istnienia komunistycznego państwa. Nominację do kierowania Główną Komisją
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymałem z rąk pana premiera
Jerzego Buzka, stąd moje dodatkowe poczucie zdawania sprawozdania z tego, co ko-
misja w okresie, gdy miałem zaszczyt nią kierować, uczyniła dla dokonania oceny
prawno-karnej i pociągnięcia do odpowiedzialności.

Przypomnijmy, że polski ustawodawca w połowie 1991 roku upoważnił komisję
do ścigania zbrodni stalinowskich, a wiec popełnionych do końca 1956 roku. W tym
okresie komisja prowadziła śledztwa, które zaowocowały postawieniem przed sądem
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego za torturowanie aresztowanych,
domniemanych lub rzeczywistych przeciwników władzy komunistycznej. W tych pro-
cesach zapadały wyroki skazujące (najgłośniejszy był proces, w którym skazany został
Adam Humer), ponieważ prokurator mógł przedstawić niedające się podważyć dowo-
dy w postaci zeznań świadków,  którzy przeżyli tortury i którzy przed sądem mówili
o tym, co spotkało ich w kazamatach UB.

Gdy rozpoczęła działalność komisja z uprawnieniem ścigania zbrodni komuni-
stycznych, popełnionych do końca 1989 roku, nie obyło się to bez trudności, związa-
nych choćby z upływem 18 miesięcy od czasu uchwalenia ustawy do chwili powoła-
nia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy rozpoczął się proces tworzenia i po-
czątek działalności pionu śledczego IPN. W ciągu pięciu lat postawiono przed sądami
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w pierwszym rzędzie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy w swoich zacho-
waniach dokonywali swego rodzaju aktów recydywy stalinizmu, stosując bestialskie
metody przesłuchań wobec członków zdelegalizowanej Solidarności. W tych proce-
sach zapadały i zapadają wyroki skazujące, gdyż prokuratorzy przedstawiają sądom
zeznania świadków. Inaczej jest jednak, gdy chodzi o zbrodnie zabójstwa, dokonane
w okresie stanu wojennego, a to z tego względu, że ofiary nie przeżyły zdarzeń i pro-
kuratorzy nie są w stanie przedstawić zatem zeznań naocznych świadków, które zo-
stałyby potraktowane przez sąd jako dowody, pozwalające na skazanie za najcięższą
zbrodnię – zbrodnię zabójstwa.

Ustawodawca, uchwalając ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, przewidywał
trudności dowodowe, dlatego też wprowadził niezwykłą instytucję świadka koronne-
go, którym może zostać funkcjonariusz komunistycznego państwa, opisujący proku-
ratorowi zbrodnię zabójstwa i podający nazwiska uczestniczących w niej osób w za-
mian za uwolnienie go od odpowiedzialności karnej, nawet jeśli sam brał udział w do-
konaniu zbrodni, która jest przedmiotem jego relacji. Jednakże owa instytucja świad-
ka koronnego nie zaowocowała dowodami, które mogły być przedstawione w sądzie.
Można, odwołując się do doświadczeń w zakresie ścigania przestępczości zorganizo-
wanej, gdzie prokuratura dysponuje zeznaniami kilkudziesięciu już świadków koron-
nych, powiedzieć, że w wypadku funkcjonariuszy komunistycznego państwa, współ-
działających w dokonywaniu zbrodni, zmowa milczenia działa znacznie silniej aniże-
li w strukturach zorganizowanej przestępczości. Spośród bowiem funkcjonariuszy ko-
munistycznego państwa nie pojawił się żaden świadek koronny, który dostarczyłby
dowodów, pozwalających na skazanie współsprawców dokonywanych zabójstw.

Bezprawie stanu wojennego urzeczywistniało się także w działalności prokuratur
i sądów. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego w Polsce rozpoczęło się ściganie
tych, którzy naruszali przepisy dekretu o stanie wojennym, w tym za udział w organi-
zacji strajku, który to czyn w dniu 13 grudnia nie był jeszcze przestępstwem, gdyż
podstawowa zasada głosząca, że prawo karne nie może działać wstecz, wyłączała
możliwość skazywania tych uczestników akcji strajkowej w aktach protestu przeciw-
ko wprowadzeniu stanu wojennego (dekret o stanie wojennym 13 grudnia jeszcze nie
obowiązywał, bo nie był opublikowany w Dzienniku Ustaw).

Jak się później okazało, prokuratorzy i sędziowie uznali dziennik telewizyjny za
równoznaczny z Dziennikiem Ustaw, gdyż ogłoszenie w telewizji dekretu o stanie wo-
jennym wystarczyło im za podstawę do wydawania wyroków skazujących, w tym na
wieloletnie kary pozbawienia wolności. Prokuratorzy i sędziowie uczestniczyli rów-
nież w innych aktach przestępczego stosowania prawa karnego okresu stanu wojen-
nego. Skazano za pomocnictwo na przykład kobietę, która strajkującym podała dwu-
kilogramowy bochenek chleba. W innym wyroku uznane zostało za przestępcze dzia-
łanie odczytanie na głos w swoim prywatnym mieszkaniu listu, który otrzymał właści-
ciel mieszkania od osoby internowanej. Sąd Najwyższy z całą powagą wywodził, że
końcowy, wierszowany fragment listu zawierał fałszywe informacje, mogące wyrzą-
dzić istotną szkodę interesom politycznym PRL, głosił bowiem, że wrona orła nie po-
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kona, prędzej skona. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych wymiar sprawiedliwości
zreflektował się i uznał, że informacja ta nie była informacją fałszywą, w wyniku cze-
go ten i wiele innych wyroków zostało wtedy uchylonych.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego jako przedmiot prowadzonych
śledztw budzi również kontrowersje i komentarze z tego względu, że prokurator
opisuje działania Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego jako działania zorganizo-
wanej grupy, która miała na celu popełnianie przestępstw i miała charakter zbroj-
ny. Ta, powiedzielibyśmy, oryginalna stylistyka bierze się z treści przepisów kodek-
su karnego. Prokurator, formułując przedmiot śledztwa, musi używać języka ko-
deksu karnego. Sama decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego, gdy chodzi o jej
ocenę prawno-karną, musi skłaniać do głębszej refleksji. Czas nie pozwala na to,
by na tym forum przedstawić złożoność tej oceny, chcę tylko zasygnalizować jeden
jej aspekt. Powstaje pytanie, czy wprowadzenie stanu wojennego nastąpiło w wa-
runkach stanu wyższej konieczności, który wyłączałby odpowiedzialność karną au-
torów stanu wojennego? Według prawa karnego o stanie wyższej konieczności mó-
wimy wtedy, gdy sprawca poświęca jakieś dobra chronione prawem w obliczu bez-
pośredniego niebezpieczeństwa, które grozi innym dobrom, mającym wartość
prawną. Przekładając to sformułowanie na realia wprowadzenia stanu wojennego,
pytamy, czy w dniu 13 grudnia 1981 roku istniało bezpośrednie niebezpieczeństwo
sowieckiej interwencji. Nawet jeżeli udzielimy odpowiedzi twierdzącej, nie ma do-
wodów na to, że istniało bezpośrednie niebezpieczeństwo wkroczenia wojsk Ukła-
du Warszawskiego na terytorium państwa polskiego. A według reguł odpowiedzial-
ności karnej, określonych w obowiązującym kodeksie karnym, nie popełnia prze-
stępstwa także ten, kto działa w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że
zachodzi stan wyższej konieczności. 

Prawnik zatem, oceniając wprowadzenie stanu wojennego, jest zobowiązany do
przedstawienia dowodów, wskazujących na to, że sprawcy nie byli w usprawiedliwio-
nym przekonaniu, że Związek Sowiecki będzie interweniował. Trudność przedstawie-
nia takiego dowodu polega na tym, że odwołując się do doświadczeń Berlina 1956 ro-
ku i Pragi 1968 roku możemy wskazać wypadki, w których Związek Sowiecki inter-
weniował. Nie możemy natomiast podać przykładów, że wydarzenia takie, jak w Pol-
sce w 1980 i 1981 roku, spotkały się z obojętnym traktowaniem ze strony ZSRR i nie
groziły sowiecką interwencją. W tym stanie rzeczy przeprowadzenie dowodu, że au-
torzy stanu wojennego nie działali w usprawiedliwionym, choćby błędnym, przekona-
niu, iż Polsce grozi sowiecka interwencja, jest swego rodzaju wyzwaniem zarówno dla
prawników, jak i dla historyków. 

Jeżeli to wyzwanie podejmujemy, to dlatego, że nie ma innej drogi uwiarygodnie-
nia się państwa polskiego wobec swoich obywateli, iż jest ono demokratycznym pań-
stwem prawnym, jak tylko poprzez odniesienie się do bezprawia przeszłości. Ale owo
odniesienie się do bezprawia przeszłości było i jest dokonywane w Polsce z poszano-
waniem zasady prawa, a  nie zemsty.
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Jerzy Buzek:
Bardzo dziękuję panu profesorowi za niezwykle precyzyjny wywód dotyczący za-

równo zakresu i możliwości działania Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, jak i wyłuszczenie nam problemu, związanego z warunkami prawnymi i sta-
nem wyższej konieczności przy wprowadzaniu stanu wojennego.

Na temat stanu wojennego zachowało się sporo dokumentów, mówiących o dzia-
łaniach opozycji i władz. Pan doktor Antoni Dudek, który jest historykiem od dość
dawna już zatrudnionym w Instytucie Pamięci Narodowej, przedstawi nam punkt wi-
dzenia badacza, który na podstawie dokumentów może ocenić, jak ten stan wojenny,
z obydwu stron wyglądał. 

Antoni Dudek:
Kiedy dyrektor programowy tej konferencji, profesor Jerzy Eisler, zaproponował

mi krótką wypowiedź na temat – stan badań nad stanem wojennym, stan wiedzy w świe-
tle archiwów IPN – to, prawdę mówiąc, miałem ochotę odmówić dlatego, że tego ty-
pu tematy zazwyczaj należą do najnudniejszych na wszystkich konferencjach. Bardzo
często sprowadzają się do bibliograficznych wyliczeń: kto, co opublikował, gdzie, o czym
napisał. Więc ograniczę tę część właściwie do jednego zdania.

Mianowicie, od mniej więcej 2002 roku, kiedy rzeczywiście zaczęło się udostęp-
nianie materiałów IPN, powstało co najmniej kilkadziesiąt znaczących opracowań
o charakterze artykułów czy monografii, dotyczących różnych aspektów genezy, prze-
biegu bądź konsekwencji stanu wojennego, opartych na zasobach archiwum IPN i opu-
blikowanych przez IPN lub poza Instytutem Pamięci Narodowej. Nie będę ich wymie-
niał ani analizował, bo nie starczyłoby na to 10 minut, które mam do dyspozycji. Na-
tomiast chcę powiedzieć o generalnych wnioskach, które w moim przekonaniu moż-
na już w tej chwili na podstawie tych wszystkich publikacji wysunąć.

Zacznę od przedstawienia zasadniczego problemu, który się wiąże z tymi właśnie
badaniami nad stanem wojennym czy szerzej nad historią Solidarności, bo w istocie
rzeczy ten ruch jest ściśle związany z historią stanu wojennego.

Stan wojenny został wprowadzony przeciwko Solidarności, po to, by ją zlikwido-
wać, i niepowodzenie stanu wojennego polega na tym, że Solidarności nie udało uni-
cestwić do końca. Ten zasadniczy problem, który dotyka wszystkie spory, toczące się
wokół dokumentów, jakie znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, sprowadza się
do takiego oto pytania: czy po otwarciu archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, co
trwa już od czterech lat, musimy napisać na nowo historię stanu wojennego? To pyta-
nie jest w istocie rzeczy konsekwencją czy odmianą pytania o to, czy całą powojenną
historię Polski mamy napisać na nowo po zapoznaniu się z zawartością archiwów?

Odpowiedzi, udzielane na to pytanie, są skrajnie różne. Niektórzy historycy z IPN
twierdzą, że trzeba będzie tę historię napisać całkowicie od nowa. Kategoryczność tej
wypowiedzi wywołała reakcję drugiej strony, a mianowicie grupy osób, które nie tyle
są historykami, co działaczami Solidarności, a które w jednym z listów otwartych
(w tym roku mieliśmy dużo takich listów otwartych) napisały między innymi zdanie,
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że Polska nie zasługuje na to, by jej historię na nowo pisali ubecy oraz zafascynowa-
ni ich dorobkiem pseudobadacze. I między tymi dwoma opiniami musi oscylować
dyskusja o tym, co wynika z archiwów IPN na temat stanu wojennego i Solidarności. 

W moim przekonaniu oba te poglądy wychodzą z fałszywych przesłanek. Bowiem
nie ma takich źródeł, które by całkowicie zmieniały obraz wydarzeń takiej skali, jak stan
wojenny. Są historie jednostkowe poszczególnych ludzi, struktur, organizacji, o których
otwierane po latach archiwa dają rzeczywiście informację odmieniającą nasz pogląd na
daną sprawę. Ale przy wydarzeniach tej rangi, tej skali, niejako dokumentowanych i opi-
sywanych od samego początku, nie ma mowy o tym, żebyśmy musieli historię stanu wo-
jennego w świetle archiwów IPN napisać całkowicie od nowa. Z drugiej strony, stwier-
dzenie, że nie można dopuścić do tego, by historię czy to stanu wojennego, czy Solidar-
ności pisano na podstawie fałszywych ubeckich archiwów, jest też nieprawdziwe po
prostu dlatego, że historia, która się wyłania z tych zasobów, nie jest w zasadniczy spo-
sób sprzeczna z tą, którą znaliśmy do momentu otwarcia archiwów.

Przechodząc teraz do dwóch zasadniczych wniosków, chcę stwierdzić, że po
pierwsze – jeśli chodzi o genezę stanu wojennego – widać wyraźnie, iż dokumenty
z archiwów potwierdzają istniejące już przekonanie o sporym sukcesie aparatu repre-
sji PRL w walce z Solidarnością. Służbie Bezpieczeństwa udało się, stosując strategię
tak zwanych odcinkowych konfrontacji, którą zaprojektowano w MSW w końcu 1980
roku, doprowadzić do zmęczenia społeczeństwa, do zwielokrotnienia konfliktów we-
wnętrznych w Solidarności, które naturalnie istniały przedtem, zapoczątkować pro-
ces odwracania się sporej części społeczeństwa od Solidarności. Dowodziły tego wy-
niki badań opinii publicznej, przeprowadzone jesienią 1981 roku, których wynik był
jednym z fundamentalnych argumentów przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu
stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego i jego otoczenie. Właśnie analiza tych
badań opinii publicznej pokazywała, że władze zyskują w sondażach, a Solidarność
zaczyna tracić popularność. A więc możemy mówić o sukcesie o charakterze taktycz-
nym. Jednocześnie z tych samych dokumentów wynika jasno, że aparatowi bezpie-
czeństwa nie udało się osiągnąć strategicznego sukcesu, jakim byłoby, i do czego
zmierzano konsekwentnie przez wiele miesięcy, opanowanie Solidarności od środka
po to, żeby ją wmontować w system polityczny PRL. A wtedy stan wojenny byłby nie-
potrzebny. To był strategiczny cel i tego celu się nie udało osiągnąć. 

I drugi wniosek, który się nasuwa po lekturze jeszcze ciągle niekompletnej (te
dokumenty będą jeszcze czytane przez wiele lat), a który dotyczy okresu po 13 grud-
nia. Otóż znowu można powiedzieć, że władze osiągnęły taktyczny sukces – generał
Jaruzelski w końcu grudnia 1981 roku na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR
powiedział: „Wygraliśmy pierwszą bitwę, ale wojna będzie trwała 10 lat. Wojna
zmierzająca do zmian świadomości społecznej, usunięcia spustoszeń, które wywo-
łała Solidarność”. No i się niewiele pomylił. Rzeczywiście ta wojna trwała prawie
10 lat. Można powiedzieć, że w wymiarze taktycznym generał Jaruzelski tę wojnę
wygrał dlatego, iż niewiele zostało z tej ponad 10-milionowej Solidarności. Kiedy
się zestawia ogrom tego związku z lat 1980-1981 z ilością struktur konspiracyjnych,
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to widać, że tak naprawdę Solidarność ostała się tylko w kilkunastu największych mia-
stach. Oczywiście istniały też struktury w mniejszych ośrodkach i o nich, nawiasem
mówiąc, bardzo wiele możemy się dowiedzieć z archiwów IPN, znacznie więcej
niż o tych najważniejszych, na temat których najwięcej dokumentów zostało
zniszczonych. Jeśli weźmie się pod uwagę stosunkowo skromną liczbę ludzi bez-
pośrednio zaangażowanych w struktury konspiracyjne, to jasno wynika, że w sen-
sie taktycznym władza osiągnęła sukces. Na wiele lat Solidarność, struktury pod-
ziemia przestały być liczącym się czynnikiem na arenie politycznej. Ale równocze-
śnie znowu w wymiarze strategicznym, i to dokumenty potwierdzają, nie udało się
odnieść sukcesu zasadniczego, jakim byłoby całkowite zlikwidowanie opozycji.
Jasno wynika z dokumentów, że mimo jej ewidentnego osłabienia od połowy lat
osiemdziesiątych mamy do czynienia z wejściem w struktury podziemne nowych
ludzi. W roku 1988 opozycja oczywiście dalej była anemiczna, ale istniała i dla
władz PRL, które również były bardzo słabe, zaczęła stanowić istotny punkt od-
niesienia, co umożliwiło wydarzenia roku 1989. 

I to są dwa zasadnicze wnioski: jeden dotyczący tego, co wynika z dokumentów
IPN do 13 grudnia, drugi, związany z wydarzeniami i konsekwencjami działań po 13
grudnia. Można oczywiście mówić o bardzo wielu szczegółach, ot choćby o niepowo-
dzeniu operacji o kryptonimie Renesans, czyli próbie odbudowy Neosolidarności w sta-
nie wojennym – władze miały konkretne plany powoływania władz związku, składy
zarządów regionów, określono nawet dopuszczalną liczebność organizacji na 4-4,5
miliona członków. Ale ostatecznie nie zdecydowano się na uruchomienie tego proce-
su i nie wiemy, bo dokumenty nie dają – przynajmniej te dotąd odnalezione – jedno-
znacznej odpowiedzi, dlaczego ta decyzja nie została ostatecznie podjęta.

I to jest problem, na który chciałbym uczulić – na wiele pytań odnalezione do-
kumenty odpowiedzi nam nie dadzą. Dlatego należy podchodzić z pewną rezerwą
do tych skrajnych ocen, które są formułowane na podstawie dokumentów. Zarów-
no tych, które zmierzają do ich traktowania jako do prawdy objawionej, jak i biegu-
nowo odmiennych, sugerujących, że to jest jeden wielki zbiór pomówień, kłamstw
i nieprawdy. Po prostu, w tych dokumentach jest zarówno prawda, jak i nieprawda,
podobnie jak we wszystkich innych źródłach historycznych i wymagają one równie
krytycznego podejścia.

Jerzy Buzek:
Dziękuję bardzo panu doktorowi za niezwykle syntetyczne ujęcie zagadnień, zwią-

zanych z zawartością archiwalną Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczącą stanu wo-
jennego. I równocześnie za takie przedstawienie tematu, że z koncepcją i ideą poszu-
kiwań archiwalnych mogą się w zasadzie zgodzić i zwolennicy jednej tezy, i drugiej
tezy. Nie naruszając bowiem pewnej precyzji naukowej i kontaktu ze źródłami, w ja-
kimś sensie zadowolił pan jednych i drugich. To się rzadko zdarza.

Teraz proszę pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego o zabranie głosu.
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Zbigniew Romaszewski:
Rola, która mnie przypadła, jest o tyle skomplikowana, że nie sposób na konferen-

cji naukowej mówić na temat rozliczenia i zadośćuczynienia za stan wojenny, nie do-
tykając polityki, czego udało się uniknąć w poprzednich referatach. Ale ja nie będę się
hamował i swoje poglądy przedstawię tak, jak potrafię. 

Chciałbym powiedzieć właściwie o dwóch rzeczach, dotyczących infrastruktury spo-
łecznej kraju. Uważam za największe grzechy stanu wojennego, po pierwsze to, że stan
wojenny zniszczył solidarność przez małe „s” – rozbite struktury można było odtworzyć,
tylko że potem nie byliśmy już w stanie nigdy odbudować solidarności przez małe „s”, czy-
li sytuacji, w której w zasadzie każdego uważało się w jakiś sposób za swojego przyjacie-
la. W 1982 roku, kiedy się ukrywałem, właściwie nie miałem żadnej wątpliwości, że mo-
gę zastukać w dowolne drzwi i prawdopodobieństwo wydania mnie było znikome. Niemal
wszędzie mogłem znaleźć przytułek. Obawiam się, że takiej solidarności już więcej chyba
nie przeżyjemy i życzyłbym naszym dzieciom i wnukom, żeby im się to udało.

Druga kwestia, którą unaocznił stan wojenny i z czym mamy do czynienia do dziś, to
brak zaufania do państwa jako takiego. Myślę, że to jest rzecz, z którą się będziemy bar-
dzo długo borykali. Dwieście lat żyliśmy pod zaborcami, którzy tworzyli państwo dla nas
obce. Nagle w 1980-1981 roku próbujemy się zidentyfikować z tym państwem i wymy-
ślić, jakie ono powinno dla nas być. A państwo wprowadza stan wojenny. I to – myślę
– spowodowało bardzo głęboką traumę u społeczeństwa polskiego, brak zaufania do pań-
stwa, bo państwo ma przecież obowiązek chronienia obywateli. Od tego  właściwie czasu
nastąpiła atomizacja społeczeństwa, czego przez bardzo długi okres komunizmu nie uda-
ło wprowadzić. Myślę, że to są dwie najpoważniejsze konsekwencje wprowadzenia stanu
wojennego, które ciążą na polskiej infrastrukturze społecznej. 

Bardzo często słyszę pytania, jak komentuję to, że obecnie 42 czy 46 procent spo-
łeczeństwa uważa, że wprowadzenie stanu wojennego było konieczne. Skąd się to bie-
rze, dlaczego tak jest? Ale proszę mi wierzyć, że gdyby sondażowi poddać na przykład
ogólną teorię względności, to ona by też nie miała żadnych szans na uznanie, nawet
mniej niż promil badanych uznałby, że na tej zasadzie może być zbudowany wszech-
świat. Bo to jest kwestia wiedzy i w wypadku stanu wojennego właściwie od pierw-
szych dni bardzo wyraźnie dbano, żeby wiedza o nim do społeczeństwa nie dotarła.
Kiedy zupełnym przypadkiem na dwa tygodnie stałem się prezesem Radia i Telewizji,
na swoim biurku znalazłem instrukcję napisaną przez prezesa Drawicza, jak redakcje
mają się odnosić do 13 grudnia, o czym mają nie mówić, czego unikać... w stylu zna-
nym z ubiegłych lat. I tak to proszę państwa trwało. Wiedzę o tym, czym był stan wo-
jenny, jak do niego doszło, mógł zdobyć ktoś bardzo uparty, oglądając o godzinie dru-
giej w nocy jakiś program publicystyczny. Toteż nic dziwnego, że ta wiedza jest nie-
zwykle ograniczona, tym bardziej że zainteresowanie słabnie i młodzież nie bardzo
wie, w jaki sposób odległy w czasie stan wojenny może wpływać na ich życie. 

Są jeszcze konsekwencje, które po prostu muszą być rozpatrzone, jeżeli Polska ma
być państwem sprawiedliwym. Tutaj pan profesor Kulesza mówił o kwestiach ściga-
nia indywidualnych wypadków łamania prawa, ścigania morderstw i przestępstw.
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Ja chcę powiedzieć o jednym, ale katastrofalnym zjawisku, które ma miejsce w na-
szym kraju. Ci, którzy tworzyli Solidarność, którzy walczyli o wolną Polskę, wchodzą
w wiek emerytalny albo już weszli. W wieku emerytalnym znajdują się również nasi
przeciwnicy. I jakie tutaj panują relacje? Chyba mało kto zdaje sobie do końca spra-
wę, że mamy do czynienia z aż tak wielką niesprawiedliwością. Specjalne emerytury,
które w tej chwili wypłacane są funkcjonariuszom policji, ABW, AW z budżetu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych obejmują nie tylko funkcjonariuszy III Rzeczpospoli-
tej. Na równych prawach dotyczą również tych, którzy walczyli z opozycją, którzy
wsadzali ludzi do więzień, którzy przeprowadzali rewizje, którzy nawet nie unikali
mokrej roboty. Oni wszyscy teraz pobierają emerytury funkcjonariuszy. Jak był gene-
rał, to pobiera generalską emeryturę w wysokości 75 procent poborów, jeśli ma peł-
ną wysługę lat. Z drugiej strony, mnóstwo ludzi, żyjących na granicy nędzy, do nas się
w tej chwili zwraca (tak się składa, że właściwie cały czas zajmowaliśmy się z żoną
problemami interwencyjnymi) o pomoc. Są to ludzie z emeryturami w wysokości 400,
600, 800 złotych, bardzo często byli działacze, którzy ryzykowali życie, którzy ryzyko-
wali więzienie, którzy ryzykowali kariery. Wysokie emerytury (5-8 tysięcy złotych) nie
są przyznawane jedynie byłym funkcjonariuszom, ale także sędziom i prokuratorom.
Nagle, rzutem na taśmę, w 1997 roku wprowadzono stan spoczynku nie tylko dla sę-
dziów i prokuratorów III Rzeczpospolitej, ale również dla tych sędziów i tych proku-
ratorów, którzy prowadzili kiblówki na Mokotowie. Oni wszyscy korzystają ze stanu
spoczynku, czyli otrzymują 75 procent poborów na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Oczywiście są one waloryzowane zgodnie z systemem płacowym. Innymi słowy, ge-
neralni prokuratorzy PRL, sędziowie Sądu Najwyższego PRL, którzy nie rejestrowali
Solidarności, którzy stwarzali najrozmaitsze przeszkody, którzy skazywali w stanie
wojennym, wszyscy oni  korzystają w tej chwili z uprawnień stanu spoczynku.

Jeżeli Polska ma być państwem demokratycznym, ale również sprawiedliwym, nie
tylko państwem prawa, to ten problem wymaga jak najszybszego rozwiązania. 

Jerzy Buzek: 
Bardzo dziękuję panu senatorowi za przedstawienie wielkiego problemu, z któ-

rym się borykamy i za który wszyscy wspólnie na tej sali się wstydzimy.
Otwieram obecnie dyskusję, na zakończenie której nasi mówcy jeszcze raz będą

mogli wypowiedzieć się. Mam zgłoszenia w tej chwili ośmiu dyskutantów. Wobec
ograniczeń czasowych, bardzo proszę, by wystąpienia nie przekraczały dwóch minut.

Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana Jerzego Puciatę, prezesa Związku
Plastyków. Bardzo proszę.

[Poniżej skrót dyskusji]

Jerzy Puciata:
25 lat temu 13 grudnia uczestniczyłem w Kongresie Kultury Polskiej, który tego

dnia został – jak wiadomo – rozwiązany. O tej porze byłem z grupą przedstawicieli
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Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych u prymasa
Glempa. Środowiska twórcze przez wiele lat i przez cały czas stanu wojennego oraz
później wspólnie działały, walcząc o Polskę niepodległą. Cieszy mnie, że dostrzeżono
dzisiaj w projekcie listu do prezydenta RP, podpisanym przez wielkich ludzi, znaczą-
cy udział środowisk twórczych i  naukowych w tworzeniu niepodległości.

Zgadzam się, że stan wojenny rozbił, zatomizował wszystkie środowiska, pozba-
wił je  możliwości funkcjonowania. Uważam, że na ten temat trzeba zrobić sesję spe-
cjalną z udziałem ludzi kultury, inteligencji, naukowców, by dobitnie pokazać rolę
tych środowisk w walce o niepodległą Polskę. Nawiasem mówiąc, pamiętam, jak pod-
pisywałem umowę z premierem Buzkiem w 1981 roku, na I Zjeździe Solidarności...
(Jerzy Buzek: Nie byłem premierem wtedy…) …tak, ale myśmy pozostali wierni temu
wszystkiemu. Stąd jest mój apel, żeby w badaniach naukowych zająć się również
uczestnictwem ludzi nauki, kultury i sztuki i zorganizować osobną sesję na ten temat.
Przy okazji chciałbym przypomnieć, że autorem znaku Solidarności jest artysta pla-
styk. Szczęść Boże nam wszystkim. 

Jerzy Buzek: 
Bardzo proszę, pan Czesław Kłosek z kopalni Manifest Lipcowy. 

Czesław Kłosek:
Jestem z Jastrzębia Zdroju z kopalni Manifest Lipcowy. Uczestniczyłem w pierw-

szym strajku w sierpniu 1980 roku i tutaj widzę nawet kolegę, który podpisywał poro-
zumienie jastrzębskie. Uczestniczyłem też w drugim strajku 15 grudnia, który tak tra-
gicznie się skończył. To było dzień wcześniej niż wydarzenia w kopalni Wujek. Jak sły-
chać po moim głosie, także zostałem trafiony. Kula tkwi do dzisiaj w moim kręgosłupie. 

Chcę przytoczyć kilka słów ze swojej mowy oskarżycielskiej, ponieważ jestem
oskarżycielem w procesie, mam nadzieję kończącym się (zdążyłem skończyć prawo
na uniwersytecie). Jako słuchacz profesora Kuleszy postaram się zmieścić w tych
dwóch minutach. Oba strajki, w Manifeście Lipcowym i w Wujku, były działaniem
w ramach kampanii tak zwanego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nieomylnie, cho-
ciaż intuicyjnie, wypełniliśmy wszystkie cztery znamiona tej kampanii.

Po pierwsze, protestujący musi stawać w obronie prawa przeciwko zakazom czy
nakazom tyranii. I tak było. Przecież w nocy z 12 na 13 grudnia wprowadzono w ży-
cie tyrańskie prawa. Zatem działaliśmy w obronie prawa wyższego, stanowionego
przez Boga, prawa i sprawiedliwości.

Po drugie, protestujący musi działać z podniesioną przyłbicą. Myśmy tak działali.
Nie pisaliśmy cichcem „Precz z komuną”, ale górnicy Manifestu i Wujka wykrzyczeli
swój protest. Był to jawny (prawda, Grzegorz?), w biały dzień, wszyscy to widzieli. Nie
baliśmy się swojego protestu.

Po trzecie, zakazane jest stosowanie przemocy. Nie stosowaliśmy przemocy. Prze-
cież mieliśmy wielką ilość dynamitu, mogliśmy zrobić koktajle mołotowa, obok była
ogromna stacja benzynowa. Przecież mogliśmy naprawdę się przygotować do jatki.
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Myśmy tylko stali przy bramach... Tymczasem oni nas zaatakowali i nie spadł im włos
z głowy. Strzelali do nas wtedy, kiedy nie było żadnej takiej potrzeby. 

Po czwarte w końcu, protestujący musi być gotowy ponieść karę, choćby i nie-
sprawiedliwą. I myśmy byli gotowi tę karę ponieść (Yosiho, prawda?). Ponieśliśmy ją,
niektórzy karę więzienia, karę inwalidztwa, tak jak ja dożywotniego, wreszcie dzie-
więciu z nas karę śmierci. Niesprawiedliwą.

A zatem w tych kilku słowach może udało mi się dowieść tezę, że to my, a nie zomow-
cy z plutonu specjalnego, postępowaliśmy zgodnie z prawem. I to jest to, co mnie cieszy.

Kończąc, na pytanie, czy idziemy ku demokracji? odpowiadam: mój stryj został
zastrzelony, nie dożył nawet 56 lat, ojciec został postrzelony i potem przez sześć lat
był na Sybirze, zanim się urodziłem. Ja dostałem tylko jedną kulę i mam za sobą pa-
rę przesłuchań, ale moje córki – mam nadzieję – wykpią się jakimś zwykłym pałowa-
niem pod uniwersytetem. Więc idziemy do demokracji!

Jerzy Buzek:
Bardzo dziękujemy panu za pasjonujący wykład, dotyczący nieposłuszeństwa oby-

watelskiego. Pan profesor Kulesza jest w stałym kontakcie z panem Czesławem Kło-
skiem. Z punktu widzenia prokuratorskiego są to niezwykłe działania.

Kolejnym uczestnikiem naszej debaty jest pan Ryszard Bugaj, którego państwu
nie muszę przedstawiać. 

Ryszard Bugaj:
Przed kilku laty uczestniczyłem w konferencji także o stanie wojennym. Uczestni-

czył w niej wtedy także generał Jaruzelski, a nawet generał Kulikow. Dzisiaj jesteśmy
we własnym gronie, ale nie powinno nas to popchnąć w kierunku formuły kombatanc-
kiej. Powinniśmy się zastanowić nad tym, dlaczego ćwierć wieku po stanie wojennym
połowa Polaków uważa, że generał Jaruzelski miał rację? I szukając odpowiedzi, nie
należy znajdować dla siebie licznych wymówek. Nikomu nie stawiam zarzutów, sam
stawiam się w tym samym szeregu, również z tymi, z którymi się nie zgadzam. Otóż
myślę, że są trzy  powody tego, iż niemal 50 procent obywateli popiera decyzje wpro-
wadzenia stanu wojennego. 

Po pierwsze dlatego, że w 1981 roku w grudniu nie było cudownego rozwiązania.
Nie było tak, że prostu zostaliśmy przez jakąś siłę zniszczeni. Także my nie mieliśmy
dobrego pomysłu na to, co wtedy zrobić. To była dramatyczna dla Polski sytuacja.
Oczywiście nie mam cienia wątpliwości, generał Jaruzelski to nie był tragiczny polski
patriota. To był komunistyczny funkcjonariusz, a dzisiaj wiemy o nim inne, gorsze
jeszcze rzeczy. Ale w tamtym czasie, trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, ludzie byli
zmęczeni, coraz bardziej czekali na jakiekolwiek rozstrzygnięcia. I na to wszystko nie
mamy wpływu. To się stało, taki jest bieg historii, obiektywnych uwarunkowań. 

Ale są dwie inne rzeczy, nad którymi – moim zdaniem – powinniśmy się dobrze
zastanowić. Po pierwsze, czy dzisiejsza Polska to jest ta Polska, którą obiecywaliśmy?
Bardzo w to wątpię, mimo że doprawdy mamy masę sukcesów. Powtarzam z uporem,
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że w komunizmie nie było niczego takiego, czego można by było żałować, ale z dru-
giej strony, nie tak miało być. Pewien działacz Solidarności bardzo wysokiego szcze-
bla powiedział mi trzy dni temu: to jest paradoks, ale spraw o zakładanie związku za-
wodowego mam w ostatnich latach więcej, niż miałem w stanie wojennym. Dlaczego
tak jest? Dlaczego nasze prawo dopuszcza do tego, by w przeciętnej, dużej firmie nie
można było założyć związku zawodowego? Dlaczego nasi ludzie utracili kompletnie
wrażliwość na losy biednych, którzy nie dają sobie rady w nowych warunkach? Dla-
czego tak łatwo przyjmują do wiadomości, że ktoś przegrywa i nie ma o czym mówić?
Dlaczego moim kolegom z Solidarności, ekonomistom, tak łatwo jest walczyć z mini-
malną płacą, ale nigdy nie przychodzi im do głowy, że jest chyba czymś nadzwyczaj-
nym, czymś szczególnym to, iż prezesi banków i to banków nomenklaturowych mogą
zarabiać pół miliona złotych miesięcznie. Dla nich jest to rynek i koniec kropka. 

I trzecia sprawa, która – moim zdaniem – to objaśnia. To nieład moralny, który
sami stworzyliśmy, gdzie nie potrafimy zła nazwać złem, a dobra dobrem. Jakoś nie
potrafimy w języku Księgi tego nazywać. Jeśli tak szacowne wydawnictwo, jak Znak,
nie chce wydać książki księdza Zalewskiego-Isakowicza, tylko żąda pozwolenia od bi-
skupów, to gdzie my jesteśmy? Jeżeli dzisiaj, powiedzmy to wyraźnie, wielu przywód-
ców Solidarności uznało za stosowne wykpić Instytut Pamięci Narodowej i powie-
dzieć, że nigdy się nie zwrócą o wgląd do swoich akt, żeby zobaczyć, co w ich spra-
wie robiła Służba Bezpieczeństwa, to jest niedobra postawa. Jeżeli dzisiaj Jerzy Urban
jest znowu na salonach i z jednym z przywódców opozycji może spokojnie balować,
to jest to niedobrze. Ale jest i druga strona, o której też chcę powiedzieć. Marszałkiem
Sejmu w wolnej Polsce jest pan Jurek, ten sam polityk, który z ryngrafem Matki Bo-
skiej pojechał do Pinocheta, mordercy i złodzieja (tak, podtrzymuję, proszę pana, z ca-
łą determinacją – mordercy i złodzieja!). Otóż jeżeli mamy taką sytuację, to trzeba po-
wiedzieć wyraźnie, że nasza legitymacja – mówię o wszystkich, o naszej zbiorowej le-
gitymacji jako ludzi Solidarności – jest słaba. Może być jeszcze słabsza, jeżeli generał
Jaruzelski zostanie postawiony przed sądem, zresztą na podstawie dziwnego strzępu
komunistycznej konstytucji, bo nie wiadomo, jaki będzie tego odbiór społeczny. 

Jerzy Buzek:
Następnym naszym dyskutantem jest pani Anna Skoczek z Instytutu Dziennikarstwa

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panią prosimy o możliwie krótką wypowiedź.

Anna Skoczek:
Przyjechałam z Krakowa, nie z Nowej Huty (to jest informacja dla pana Fra-

syniuka). Chciałabym zwrócić zebranym uwagę, że tę sesję przygotowali history-
cy i chwała im za to. Ale również literaturoznawcy zajmują się badaniem stanu
wojennego. Prowadzimy żmudne badania nad tym okresem, żmudnie, bo są to bi-
buły pozyskiwane przez Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, któ-
re działa przy Bibliotece Jagiellońskiej (Ośrodek Karta też tym zajmuje się) i mo-
żemy już pochwalić się osiągnięciami. 
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Profesor Eisler był uprzejmy przywołać kontrafakturę, bo tak to się fachowo na-
zywa, hymnu polskiego z bohaterami narodowymi. Wszyscy państwo weszliście do li-
teratury. Mam przy sobie ten tekst i go przeczytam:

„Jeszcze Polska nie zginęła 
Póki tutaj trwamy.

Wolność dla nas wywalczymy
Krzyżem i strajkami.

Wolność wywalczymy krzyżem i strajkami
Bo nas Zbyszek uczył 
Jak zwyciężać mamy.
Dla ojczyzny wolnej
Bez więzień i wojska 

Pójdzie regionami Solidarność polska”.
To jest patetyczny ton, ale oczywiście były też wierszyki w stylu: 

„13 grudnia roku pamiętnego
Wykluła się wrona z jaja czerwonego”.

Trzeba pamiętać, że ta literatura ma dwa tory. Jest wysokiego obiegu, gdzie wśród
autorów znajdziemy miedzy innymi Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego,
Juliana Kornhausera, mistrzów jak Czesław Miłosz, który napisał wiersz do Lecha
Wałęsy, jak Zbigniew Herbert, z którego wiersza wywiedliśmy program kultury oblę-
żonej, jak Miron Białoszewski. Ale najciekawsze są wiersze anonimowe, nieprofesjo-
nalne, twórców właściwie jednego utworu, które powstawały w ośrodkach internowa-
nia. Zgromadziliśmy w tomie, w Krakowie, poezję Solidarności i kończąc, ofiarowu-
ję to jednemu z bohaterów tych wierszy.

Jerzy Buzek:
Dziękujemy pani bardzo za prezentację. Proszę państwa znamy te wierszyki, sa-

mi się ich uczyliśmy, niektóre z nich były wzruszające, a niektóre piękne. 
Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jaworskiego, autora Raportu Taterników. 

Jacek Jaworski:
Ponieważ pierwszy raz jest mi dane wystąpić przed tak szacownymi gremium, mu-

szę kilka słów powiedzieć, o tym skąd się tu wziąłem. Ksiądz arcybiskup mówił o ducho-
wym aspekcie protestów. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie mottem były słowa Jana
Pawła II, który wypowiedział: „Niech zstąpi duch i odnowi oblicze tej ziemi”. To pamię-
tam z Jego wizyty aż do dzisiaj. Sednem chrześcijaństwa jest możliwość wyboru. Czasem
podejmujemy decyzje dobre, innym razem nieco gorsze, ale zawsze rozwijamy się. 

Porozumienie gdańskie i w ogóle porozumienia sierpniowe zastały mnie w dziw-
nym stanie. Byłem już 15 lat trenerem, zasłużonym trenerem, przez wiele lat zawod-
nikiem judo, a wtedy od ponad półtora roku szkoliłem odziały specjalne ZOMO, któ-
re były z założenia oddziałami antyterrorystycznymi, przygotowanymi do zabijania,
niszczenia przeciwników. Wkrótce przekonałem się, że – niestety – szkoleni przeze
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mnie zomowcy mogą być wysłani do tłumienia opozycji, co skłoniło mnie do nawią-
zania kontaktu z Solidarnością, głównie przez Yoshiho Umedę, który był dobrym du-
chem mojej działalności. Najpierw opowiedziałem mu, podając nazwiska, o oddzia-
łach, które wzięły udział w wydarzeniach bydgoskich. Potem doniosłem o kolejnych
sprawach, o pacyfikacji gmin rzeszowskich, a następnie poinformowałem o możliwo-
ści wprowadzenia stanu wojennego, bo udało mi się dotrzeć do bardzo wysokich oso-
bistości MSW oraz przez koneksje rodzinne miałem dostęp do niektórych generałów.
Po wprowadzeniu stanu wojennego przyrzekłem Yoshiho, że będę jeszcze dwa lata
pracował dla Solidarności, co potem było brzemienne w skutki. Musiałem podjąć de-
cyzję, czy dotrzymać słowa, a ponieważ obowiązywał mnie kodeks honorowy bushi-

do, jaki obowiązuje w judo, który wpoili mi moi mistrzowie japońscy, a także sumie-
nie, pozostałem i przypadło mi w udziale rozpracowanie kopalni Wujek.

Stan wojenny był dla mnie najczarniejszą nocą. Zastał mnie w Tatrach i musiałem
zjeżdżać do koszar ZOMO i potem pacyfikować zakłady w Krakowie. Dlatego wiem do-
kładnie, jak wygląda mechanizm pacyfikacji i mogę sobie wyobrazić, co nastąpiło w Wuj-
ku. Ponieważ udało mi się przekonać wcześniej resort MSW, że oddziały antyterrory-
styczne należy przede wszystkim szkolić we wspinaczce wysokogórskiej, co jest absur-
dem samo w sobie, ale mnie się podobało wspinanie i nie chciałem, żeby oni za dużo
umieli innych rzeczy, więc szkoliłem zomowców we wspinaniu. Zorganizowaliśmy
szkolenie w Pięciu Stawach i z pomocą moich wspaniałych kolegów, Janusza Hierzy-
ka i Ryszarda Szafirskiego, wszystkimi możliwymi sposobami wyciągaliśmy informa-
cje na temat tego, co się wydarzyło w Wujku. Użyłem nawet wtedy sformułowania
prawniczego, że „wszystko, cokolwiek powiedzą, może być użyte przeciwko nim”.

Stan wojenny się skończył, ja działałem jeszcze, ostrzegając działaczy TKK przed
namierzeniami kolejnymi, bo miałem dokładne relacje z telekonferencji generała
Kiszczaka, który tam chwalił się, że namierzył Lisa, że namierzył Frasyniuka itd. Prze-
kazywałem informacje Bujakowi. Muszę tu podkreślić wielką rolę, jaką odgrywała
TKK. Kiedyś jeden z działaczy rzeszowskich zapytał mnie, „czy już po wyjściu z inter-
nowania, należy podkładać tak zwane świnie działaczom komunistycznym”, to znaczy
jakąś dziewczynkę podsunąć, spić ich i zrobić kompromitujące zdjęcia. Zbyszek Bu-
jak – za dwie godziny (taką mieli łączność) – odpowiedział: zostawmy te metody im.
Dla mnie to był przykład wysokiej moralności.

Kiedy się skończył stan wojenny napisaliśmy trzy raporty. Jak się okazało, dwa zgi-
nęły, trzeci gdzieś tam się odnalazł. A ja znalazłem się między młotem a kowadłem. Z jed-
nej strony ścigała mnie SB, która (według dokumentów IPN, które mi udostępniono, kie-
dy przyznano mi status pokrzywdzonego) namierzała mnie trzy razy i udało się to dopie-
ro tuż przed Okrągłym Stołem, ale na szczęście już nic nie mogli zrobić. A z drugiej stro-
ny – bojkot   towarzyski, bo wszyscy uważali, że jestem kolaborantem.

Lech Wałęsa powiedział, że nie należy karać ręki, ale głowę. Ja bym się z tą czę-
ścią tezy zgodził, że głowę należy ukarać, bo na pewno nie był to pomysł plutonu spe-
cjalnego, żeby tam zabijać (wiem, bo to wynika z innych sytuacji, które znałem), ale w pra-
wodawstwie niektórych krajów było coś takiego, że za przestępstwa obcinano rękę, po-
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nieważ ta ręka dokonała przestępstwa. Myślę, że w tym wypadku trzeba obciąć rękę.
To konkretni ludzie zabijali, to konkretni ludzie okazali się podatni na propagandę, na
naciski, na zachęty ze strony kierownictwa i tych ludzi należy ukarać. Już drugi raz
walczymy o to, żeby w wyniku procesu zapadł sprawiedliwy wyrok. Myślę, że wyrażę
nadzieję okaleczonych rodzin zabitych górników, także naszych zwichrowanych ro-
dzin i naszych zwichrowanych życiorysów, że jednak tym razem wyrok zapadnie spra-
wiedliwy i rodziny będą mogły powiedzieć, że już wiedzą, komu mają przebaczać. 

Jerzy Buzek:
Dziękujemy panu za wypowiedź. Pan Ireneusz Adamski z Instytutu Pamięci Na-

rodowej w Poznaniu jest następnym mówcą. Bardzo proszę.

Ireneusz Adamski:
Chciałbym uzupełnić wypowiedź członka TKK, Bogdana Lisa, który w swojej

skrótowej wypowiedzi przedstawił sytuację w Wielkopolsce w stanie wojennym, gdzie
dzielny Janusz Pałubicki musiał działać w otoczeniu wianuszka agentów. Ten obraz
jest niepełny nie z winy Bogdana Lisa, który nie miał czasu na dokładne zgłębianie te-
go tematu. Więc chciałbym zaznaczyć, że w Poznaniu działało szereg wydawnictw,
z którymi miałem przyjemność współpracować, i to w latach siedemdziesiątych, jak
Witrynka Literatów i Krytyków, która wydała szesnaście książek, w stanie wojennym
wychodził „Obserwator Wielkopolski”, który działał bez wpadki do końca i ukazało się
ponad sto dwadzieścia numerów tego pisma. Poza tym poznańskie Radio Solidarność
nadało blisko sto audycji i nigdy nie zostało spacyfikowane i było jeszcze kilka innych
inicjatyw. W dokumentach  Służby Bezpieczeństwa zachowały się dowody na to, że
prowadzono przeciwko tym inicjatywom postępowania. Najpierw zwykłe, potem spe-
cjalne, przyjeżdżała nawet ekipa z Warszawy, jeszcze wojsko ich wspomagało i wszyst-
ko kończyło się raportem po 4-5 latach, że nie udało się niczego ustalić, wobec czego
rozwiązują komórki, zajmujące się tymi inicjatywami. Dlaczego o tym mówię? Dlate-
go, że w szeregu publikacji, w tym Andrzeja Friszke, jestem wymieniany jako czło-
wiek, który utrzymywał kontakt pomiędzy Wielkopolską a TKK. Przyznaję, do końca
czerwca 1982 roku kontaktowałem się właśnie z Bogdanem Lisem i brałem udział
w dyskusjach nad opisywanymi wcześniej dwoma strategiami TKK.

Wspominam o tym wszystkim nie tylko w swoim imieniu, ale również nieobec-
nych kolegów, w tym wybitnych poetów. Ryszard Krynicki był przecież członkiem re-
dakcji Radia Solidarność i „Obserwatora” oraz wcześniej publikował w „Witrynce”
obok Stanisława Barańczaka. I byłoby nam przykro, gdyby niesprostowana informa-
cja o Poznaniu została przez kogoś źle zinterpretowana. 

Jerzy Buzek:
Bardzo panu dziękuję. Pan Grzegorz Długi jest kolejnym dyskutantem. Gdyby pan

zechciał się przedstawić, bo niestety nie znam pana osobiście.
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Grzegorz Długi:
Jestem szarym człowiekiem, ale to jest mniej istotne. Natomiast pierwotnie plano-

wałem wystąpić i powiedzieć to, o czym mówił już pan senator Romaszewski. Wobec
tego nie będę powtarzał, tylko podziękuję za wyręczenie mnie. Natomiast chcę nawią-
zać do wypowiedzi pana doktora Bugaja, którego bardzo szanuję i byłbym dumny,
gdyby on mógł być przywódcą polskiej lewicy. Taką lewicę w Polsce, czyli „lewicę bu-
gajowską” jestem wstanie zaakceptować pomimo, że się z nią nie zgadzam. 

Udało nam się przez większość dzisiejszego dnia unikać odniesień do bieżącej po-
lityki, a niestety, panie doktorze, panu się to nie udało. Jako adwokat z zawodu, któ-
ry stara się na zlecenie zarządu regionu Solidarności bronić praw związkowych, mu-
szę powiedzieć, że jest różnica między PRL a dzisiejszą Polską, że nowa Polska nam
się jednak udała. Obecnie mamy, co prawda, kłopoty z zarejestrowaniem związków
czy z naruszaniem praw związkowych, ale wtedy to była jedna sprawa – Solidarność
i koniec, potem był wojna. Teraz to, że możemy się wykłócać przed sądami, przeko-
nywać kogoś, oznacza, że nie jest tak źle. Powiem więcej, we wszystkich sprawach,
w których ja miałem okazję uczestniczyć, tylko w jednej udało nam się wygrać dopie-
ro w drugiej instancji. A więc chciałem tylko powiedzieć, że nie jest tak źle.

Przy okazji chciałbym zaapelować o zmianę nastawienia. Na przykład wczoraj
w czasie transmisji telewizyjnej z uroczystości we Wrocławiu podkreślano to, co nas
różni w stosunku do tej rocznicy, a nie to, co nas łączy. Tymczasem wbrew pozorom,
przy wszystkich różnicach, w tym również różnicach poglądów między mną a dokto-
rem Bugajem, i tych różnicach między nami a osobami, które związane były z daw-
nym systemem, wiele nas łączy, przede wszystkim łączy wspólne potępienie tego, co
było w PRL. Wobec tego nie dajmy się podzielić, starajmy się pracować nad tym, o czym
tutaj zresztą mówili prelegenci, aby poszerzać wiedzę i przekonać te czterdzieści pa-
rę procent społeczeństwa, że stan wojenny był złem.

Jerzy Buzek:
Dziękuję bardzo. Mam trzy dodatkowe zgłoszenia do udziału w dyskusji. Jeśli

mówcy ograniczą wypowiedzi do minuty, to proszę zabierać głos. 
Pierwsza jest pani Elżbieta Binder ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bar-

dzo prosimy.

Elżbieta Binder:
W czasie dzisiejszego dnia wielokrotnie mówiło się o informacji i pismach drugie-

go obiegu. Drugi obieg to są dziennikarze. Chciałabym przypomnieć, że pierwsza
śmierć stanu wojennego to była śmierć dziennikarza Jerzego Zielińskiego. Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Polskich zostało rozwiązane natychmiast, ale działało w podzie-
miu przez cały czas. To, że cztery tysiące tytułów mogło zaistnieć, to było efektem
mrówczej pracy i podejmowanego ryzyka przez środowisko dziennikarskie. Chciałam
o tym po prostu przypomnieć.
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prowadzi w tej chwili Pracownię Wolnego
Słowa. Jak wiadomo wolne słowo było wrogiem numer jeden w czasie stanu wojen-
nego. Staramy się w tej pracowni zebrać materiały, by upamiętnić ten czas i pozosta-
wić dla następnego pokolenia dziennikarzy ślad po tym, co spotkało nas w czasie sta-
nu wojennego i  do 1989 roku. 

Jerzy Buzek:
Bardzo pani dziękujemy i gratulujemy.
Pan prezes Znaku, Henryk Woźniakowski. Proszę bardzo. 

Henryk Woźniakowski:
Nigdy bym nie śmiał zabierać głosu na tej sali, gdyby nie to, że zostałem wywo-

łany do głosu przez pana doktora Bugaja, którego również bardzo szanuję. Chcia-
łem trybem krótkiej repliki ustosunkować się do powołania się przez niego na nasze
zachowanie wobec księdza Zaleskiego i uznanie tego za przykład nieładu moralne-
go dzisiaj panującego. Zaznaczam, że wydawnictwo, które w swojej części religijnej
chce być wydawnictwem katolickim, po pierwsze, ma prawo oczekiwać – powta-
rzam – oczekiwać opinii swojego biskupa w kwestii tak dalece newralgicznej i trud-
nej dla Kościoła, jaką  jest sprawa inwigilacji, a także lustracji czy nawet współpra-
cy niektórych duchownych ze Służbą Bezpieczeństwa. Po wtóre, że wydawnictwo
tego rodzaju ma prawo również nie tylko zabiegać o to, żeby fakty, przedstawione
w takiej książce, były absolutnie niepodważalne, ale też starać się, by mowa o tych
faktach nie była wyliczeniem zdarzeń, ale przyniosła także określone owoce, ponie-
waż takiej książki nie wydaje się tylko po to, żeby ona zaistniała, ale i po to, by owo-
cami tymi było oczyszczenie i pojednanie. Wydawnictwo ma prawo zmierzać do te-
go, żeby takie warunki stworzyć, aby te cele osiągnąć. Jeżeli takie cele nie mogą być
osiągnięte, ma prawo również do podjęcia decyzji negatywnej w sprawie publikacji,
zwłaszcza że fakty, o których mowa, są w tej chwili niemal powszechnie bardzo ła-
two dostępne dla badaczy stosownych dokumentów.

Jerzy Buzek:
Dziękuję panie prezesie.
Teraz zabierze głos pan Mirosław Stroczyński, skazany na siedem lat więzienia,

z  kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Bardzo proszę. 

Mirosław Stroczyński:
Mój przedmówca, kolega z Manifestu Lipcowego, powiedział już o Śląsku i bar-

dzo się cieszę, że zrobił to w Warszawie, ponieważ usłyszałem wcześniej, że Śląsk się
później przyłączył do protestów sierpniowych. Natomiast w stanie wojennym Śląsk –
to muszę powiedzieć – odegrał wielką rolę bohaterską i dostarczył dużo pracy histo-
rykom, a wcześniej esbecji i wszystkim innym służbom.
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Ja nie jestem ranny tak, jak kolega, ja jestem ranny inaczej, ranny w sercu, bo bo-
li mnie parę spraw. Od 1980 roku brałem pełny udział we wszystkich strajkach, nie-
zależnie do tego, jakie one były i jak się nazywały, w strajkach ostrzegawczych, wło-
skich i protestacyjnych. W stanie wojennym kopalnie Ziemowit i Piast (sąsiadują ze
sobą) wybrały protest bardziej bezpieczny, czyli okupacyjny strajk na dole, który trwał
od początku stanu wojennego. Nasz skończył się w Wigilię, Piasta trochę dłużej trwał.
U nas strajkowała cała kopalnia, a w Piaście na poziomie 500 jeszcze fedrowali, pod-
czas gdy protestujący byli na poziomie 650. Protestujący nie byli skazani przez sąd
wojskowy, tylko w późniejszej fali czasowo internowani.

Jeszcze w jednej kwestii chcę coś powiedzieć. Tutaj usłyszeliśmy od pana senato-
ra Romaszewskiego o różnicach w wysokości emerytur. Bardzo bym prosił, żeby
wreszcie obrać  twardą linię w tej sprawie, przełamać dotychczasową politykę i wte-
dy nie będziemy się zastanawiać, dlaczego 47 procent społeczeństwa powiedziało, że
Wojciech Jaruzelski miał rację. Proszę obecnych tu wszystkich dziennikarzy, ludzi
kultury, proszę wszystkich o zajęcie się tą sprawą. Apeluję do władz, do prezydenta
o sprawiedliwość.

Jerzy Buzek:
Dziękuję panu. Proszę państwa wyczerpaliśmy listę dyskutantów, a teraz jeszcze pod-

sumowujące zdania ze strony naszych mówców. Proszę bardzo, pan profesor Kulesza.

Witold Kulesza:
Dokonanie prawno-karnej oceny stanu wojennego możliwe było w oparciu o usta-

wę o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, której projekt był pomysłem rządu pana premiera Jerzego Buzka. Praca-
mi na projektem kierował, uczestniczący w naszej konferencji, członek pańskiego rzą-
du, pan Janusz Pałubicki. Ustawa zawiera rozwiązania, których nie znają inne syste-
my prawa. Niektóre się nie sprawdziły, jak instytucja świadka koronnego, o czym mó-
wiłem w swoim wystąpieniu. Inne natomiast, są drogą do osiągnięcia celów, o których
była także dzisiaj mowa. O jednym z takich przepisów pragnę powiedzieć na zakoń-
czenie naszej debaty.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej jest jedynym aktem prawnym w Europie,
który nie tylko pozwala, ale nakazuje prowadzić śledztwo także wtedy, gdy prokura-
tor ma pewność, że nie zakończy się ono aktem oskarżenia. Chodzi o takie śledztwa,
w których wiadomo już na początku, że sprawcy zbrodni komunistycznych nie żyją.
Dlaczego projekt ustawy o IPN przyjął takie rozwiązanie? Otóż gdy komisja ścigała
zbrodnie stalinowskie, do prokuratorów komisji zgłaszali się pokrzywdzeni, mówiąc:
„O tym, co spotkało mnie w kazamacie UB, mogą powiedzieć moi towarzysze spod ce-
li. Nazywają się tak, i tak. Proszę ich przesłuchać”. Prokurator sięgał do kodeksu po-
stępowania karnego i odpowiadał: nie mogę, bo kodeks mówi: „Nie wszczyna się po-
stępowania, a wszczęte umarza, jeśli sprawca nie żyje”. Wobec tego, że funkcjonariu-
sze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w wielu wypadkach nie doczekali się osądze-
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nia ich zbrodni, ustawa o IPN nakazuje prowadzić śledztwo po to, by odebrać relacje
od wszystkich żyjących ofiar zbrodni komunistycznych, a także okresu stanu wojen-
nego, choćby sprawcy bezprawia już nie żyli. Tą drogą zbiera się zeznania naocznych
świadków, tworzy bezcenne dokumenty, mające wartość dowodu dla historyków, ale
także dla opinii publicznej. Jeśli chcemy zmienić owo przekonanie prawie 50 procent
członków naszego społeczeństwa, według których stan wojenny był uzasadniony, to
pokazanie relacji naocznych świadków, zebranych w formie przesłuchania pokrzyw-
dzonych ofiar, przesłuchania świadków naocznych, jest jedyną drogą oddziaływania
i kształtowania opinii publicznej w Polsce. 

Jerzy Buzek:
Dziękuję bardzo.

Antoni Dudek:
Powiem tylko jedną uwagę, choć nasuwa mi się wiele pomysłów w związku z gło-

sami w dyskusji. Wielokrotnie tu, także przed chwilą pan profesor Kulesza przytoczył
dane, które wielu z nas bolą, mianowicie podawano, że plus minus 50 procent ludzi
uważa decyzję Jaruzelskiego z 12 grudnia za uzasadnioną. Od lat w kolejnych bada-
niach powtarzają się te plus minus 50 procent i to w sondażach robionych przez róż-
ne firmy badania opinii publicznej. Podobny procent osób odpowiada twierdząco na
pytanie, czy uważa, że dla Polski najlepsze byłyby rządy silnej ręki albo wprost rządy
autorytarne. To nie jest przypadek. Te dwie odpowiedzi są ze sobą skorelowane. A za-
tem kwestia rozliczenia stanu wojennego i sprawa jego oceny przez społeczeństwo nie
jest tylko problemem historycznym, gdyż w dużym stopniu jest to odpowiedź na pyta-
nie, jaka będzie przyszłości demokracji. 

Zbigniew Romaszewski:
Muszę w najwyższym stopniu zgodzić się z moim przedmówcą. Taka będzie przy-

szłość polskiej demokracji.
Konsekwencją tego między innymi, co mówiłem, jest jedna rzecz. To jest po prostu

wymóg, by politycy jeszcze w tym roku zastanowili się, w jaki sposób można odwrócić
tę drastyczną, dramatyczną niesprawiedliwość, i to jest pierwsza rzecz, którą chciałem
powiedzieć. Druga sprawa zdecydowanie pozytywna. Otóż gdyby nie to, że powołali-
śmy IPN, że IPN wykształcił nową kadrę młodych historyków, to w tej chwili nie 50,
ale może by już 80 procent pytanych nie miało zdania, czy stan wojenny był dobry, czy
niedobry, mógł być wprowadzony, czy nie. Myślę, że to było jedno wielkie wydarzenie,
które przyczyniło się do utrwalenia historii Solidarności, historii stanu wojennego. 

Jerzy Buzek:
Dziękuję. Niech mi wolno będzie na zakończenie tej sesji przede wszystkim po-

dziękować naszym mówcom za pasjonujące referaty i za słowa, kończące dyskusję.
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Pierwsza nasza sesja, prowadzona przez pana profesora ministra Bartoszewskiego,
dotyczyła stwierdzenia „Zwyciężyliśmy stan wojenny”, a więc miała bardzo optymi-
styczny wydźwięk. Warto powiedzieć, że sytuacja zawsze jest bardziej skomplikowana
niż czarno-białe uproszczenia, które często stosujemy. Po stronie naszych przeciwników
politycznych byli także ludzie dobrzy, którzy chcieli nam często pomóc. To zdarzało się
nawet w służbach tamtejszych, wiemy o takich wypadkach. Trzeba więc o tym również
dzisiaj wspomnieć, mówiąc, że „zwyciężyliśmy stan wojenny”. Po naszej stornie było
oczywiście bardzo wiele zawirowań, wiele kłopotów mieliśmy z samymi sobą, ale na za-
kończenie może należy zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie: czy warto było?,
skoro połowa mieszkańców naszego kraju uważa, że rządy autorytarne byłyby lepsze od
demokracji i, zapewne, także od wolnego rynku. Szukając odpowiedzi, przytoczę nie-
zwykłą, znamienną wypowiedź młodego przewodniczącego Solidarności we wspomina-
nej dzisiaj wielokrotnie kopalni Manifest Lipcowy (która na szczęście już od wielu lat
tak się nie nazywa, ale to jest historyczna nazwa z tamtego okresu). Co roku, 3 września
jest obchodzona kolejna rocznica porozumień, podpisanych w Jastrzębiu, które wień-
czyły porozumienia szczecińskie i gdańskie. Młody przewodniczący Solidarności w tym
roku opowiadał historię swojej rodziny. Mówił, że gdy jego ojciec był przewodniczącym
Solidarności w kopalni Manifest Lipcowy, dwadzieścia parę lat temu, wracał do domu
pobity po ścieżkach zdrowia, siedział w więzieniu, był szykanowany i prześladowany.
On – dziesięcioletni chłopak – zadał wtedy ojcu pytanie: „Ojcze, czy warto?”. Ojciec od-
powiedział: „Synu ja chciałbym, żebyś ty i moja córka, twoja siostra, żebyście mieszka-
li w wolnym kraju, żebyście mieli możliwość wyboru, żebyście nie byli prześladowania
za wolne słowo, które wypowiecie, żebyście mogli się sprawdzać, także w trudnej kon-
kurencji, jeśli taka się pojawi”. Minęło dwadzieścia parę lat, dzisiaj były działacz Soli-
darności, obrońca kopalni Manifest Lipcowy, jest na emeryturze, bardzo zresztą skrom-
nej, i zadaje pytanie swojemu synowi, który jest przewodniczącym związku w tej kopal-
ni: „Czy warto?”, a syn mu odpowiada: „Tato, dzisiaj ja i moja siostra żyjemy w wolnym
kraju, mamy wolny związek zawodowy, który często nie odnosi sukcesów, ale działa
w sposób swobodny i nasze publikacje związkowe drukujemy na najlepszych offsetach
i na najlepszych maszynach, a nie na sitodruku. Dzisiaj zamiast ścieżek zdrowia mamy
nowoczesne ośrodki, w których się szkolimy z prawa pracy, z możliwości działania, któ-
re mogłyby nam ułatwić życie. Mój ojcze, warto było”. To była odpowiedź młodego gór-
nika i niech ta odpowiedź będzie dla nas także takim motto, pomimo wielu trudności
i wielu spraw, których jeszcze nie załatwiliśmy, i które są bardzo bolące dla nas wszyst-
kich tutaj na tej sali. Jestem przekonany, że było warto.

Bogdan Lis:
Na zakończenie naszej konferencji chciałbym jeszcze poprosić pana Bogdana

Bernaczyka-Słońskiego, dyrektora Instytutu im. Adama Mickiewicza. Lech Wałęsa
nie miał okazji wręczyć mu dyplomu, bo pana Bogdana nie było, w związku z tym zro-
bię to ja osobiście. Dziękuję bardzo Instytutowi im. Adama Mickiewicza za wsparcie
dzisiejszej konferencji. 
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Chciałem na zakończenie powiedzieć, że ta konferencja, którą właśnie kończymy,
nie wyczerpuje tematów, nad którymi się dzisiaj zastanawialiśmy. Myślę, że raport z tej
konferencji, który będzie przygotowany i opublikowany, będzie stanowił pewną pod-
stawę także do badań, do analiz poglądów różnych osób, które tu występowały i będzie
stanowił zaczyn być może do kolejnej dyskusji, do tego okresu naszej najnowszej histo-
rii Polski. Okresu, który z jednej strony, był bogaty w różnego rodzaju represje, ofiary,
ale który także spowodował, że wykreowaliśmy nową elitę państwa, która po odzyska-
niu wolności i niepodległości, mogła przejąć rządy, a komuniści mieli je komu oddać.

Pamiętamy takie nazwiska jak nieżyjący już Jacek Kuroń, który gdyby był tu z na-
mi, zapewne bardzo gorąco włączyłby się w dyskusję o konsekwencjach stanu wojen-
nego, o problemach, które z tego wynikają, ale zgodnie ze swoimi założeniami, we-
dług jakich żył, na pewno wolny byłby od skrajności, od jednoznacznych ocen.

Jako prezes fundacji obiecuję, że będziemy organizowali jeszcze tego typu konfe-
rencję. Lista osób zapraszanych jest ciągle poszerzana. Na tę konferencję też zaproszo-
nych było o wiele więcej osób. Trochę nam strajkująca poczta przeszkodziła. Około set-
ki zaproszeń nie dotarło do adresatów. Myślę, że ta sytuacja się więcej nie powtórzy.

Jeżeli macie państwo informację o tym, że w waszym środowisku są ludzie, któ-
rzy brali czynny udział w działaniach Solidarności i są zapomniani, a mają coś do
przekazania, to prosimy o przekazywanie danych tych osób na adres fundacji – moż-
na go odnaleźć na stronie internetowej – ponieważ przygotowujemy się do projektu,
w ramach Europejskiego Centrum Solidarności, archiwizowania czegoś w rodzaju hi-
storii mówionej. Planujemy rozmowy z kilkunastu tysiącami osób, które będziemy py-
tać o ich zaangażowanie w czasie legalnego działania Solidarności, o ich przeżycia
z okresu stanu wojennego, z okresu strajków. Dlatego ważne jest, byśmy my dotarli
do każdej z tych osób, które mają nam coś do opowiedzenia.

Dziękuję zebranym za udział w tej konferencji, dziękuję panelistom i prowadzą-
cym sesje robocze. Dziękuję profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu za prze-
wodniczenie konferencji, dyrektorowi programowemu profesorowi Jerzemu Eislero-
wi za przygotowanie merytoryczne i panu Henrykowi Sikorze, dyrektorowi wykonaw-
czemu tej konferencji za przygotowanie naszego spotkania.

Ogłaszam zakończenie konferencji.
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FFuunnddaaccjjaa CCeennttrruumm SSoolliiddaarrnnooÊÊccii
Fundacja „Centrum SolidarnoÊci” powsta∏a w kwietniu 2000 roku.
Jej za∏o˝ycielami sà: prezydent Lech Wa∏´sa, Miasto Gdaƒsk,
Województwo Pomorskie, Instytut Lecha Wa∏´sy, Stocznia Gdaƒska,
arcybiskup Tadeusz Goc∏owski oraz NSZZ „SolidarnoÊç”.
Celem Fundacji jest dzia∏alnoÊç naukowa, oÊwiatowa i kulturalna
– w szczególnoÊci upami´tnianie i upowszechnianie wiedzy
o wydarzeniach Sierpnia '80, które zapoczàtkowa∏y proces zmian
po roku 1989 w Polsce i w by∏ym Bloku Wschodnim. 

Cel ten realizowany jest poprzez nast´pujàce zadania:
1. Zbieranie i archiwizacja materia∏ów dokumentujàcych dzia∏anie 
opozycji antykomunistycznej po 1945 roku;
2. Dokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o wp∏ywie idei 
„SolidarnoÊci” na rozwój ruchów demokratycznych w Êwiecie;
3. Inicjowanie i organizowanie sympozjów, konferencji i wyk∏adów
na temat idei „SolidarnoÊci”;
4. Prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej, poÊwi´conej walce Polaków
z komunistycznym totalitaryzmem;
5. Powo∏anie i wybudowanie Europejskiego Centrum SolidarnoÊci. 

POMÓ˚ W BUDOWIE
Rachunek budowy Europejskiego Centrum SolidarnoÊci:

Bank Pekao S.A., V oddzia∏ w Gdaƒsku
ul. Wa∏y Piastowskie 1

42 1240 2920 1111 0010 0951 3889 

ul. Wa∏y Piastowskie 24, 80-855 Gdaƒsk
tel.: (058) 308 42 80, fax: (058) 308 42 34

e-mail: fcs@pro.onet.pl

LLeecchh WWaa∏∏´́ssaa
Przewodniczàcy Rady Fundacji

BBooggddaann LLiiss
Prezes Zarzàdu Fundacji



Niniejsza ksià˝ka jest zapisem przebiegu konferencji
„Stan wojenny – spojrzenie po 25. latach”, która odby∏a si´
w Warszawie 13 grudnia 2006 roku.
Konferencja zosta∏a zorganizowana przez Fundacj´
Centrum SolidarnoÊci we wspó∏pracy z Instytutem Pami´ci
Narodowej pod patronatem honorowym prezydenta
Lecha Wa∏´sy. Wzi´∏o w niej udzia∏ wielu Êwiadków,
uczestników i przywódców podziemnej walki z dyktaturà
stanu wojennego, jak równie˝ czo∏owe osobistoÊci
dzisiejszego ˝ycia publicznego.
Konferencja by∏a ho∏dem z∏o˝onym tym wszystkim, którzy
podj´li bohaterskà walk´ pomimo ogromu represji,
szczególnie tym, którzy za swoje zaanga˝owanie w latach
1981-1989 zap∏acili cen´ najwy˝szà.
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