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Po strajkach w kwietniu-maju br. Organizacja WSW, Ruch Polityczny 

Wyzwolenie, Dnia Demokratów BAZA i Organizacja Liberalnych Demokratów 

„Niepodległość” powołały wspólny zespół dla opracowania oceny nowej sytuacji 

politycznej w Polsce. Zespół sformułował tę ocenę w czerwcu. Pełny jej tekst ukazał się 

w miesięczniku Klubów Myś li Politycznej BAZA, w nr 55 /sierpień-wrzesień/. 

Zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty tej oceny w przekonaniu, że kolejna fala 

strajkowa pod koniec lata oraz wydarzenia związane z propozycją, rozmowami i 

załamaniem się koncepcji tzw. „okrągłego stołu” w niewielkim tylko stopniu zmieniają 

zawarty w niej opis sytuacji. /Red./ 

1. GOSPODARKA: DRYFOWANIE DO NIKĄD 

Ruch strajkowy był odpowiedzią na wyraźnie ujawniający się impas w rozwoju 

gospodarki. Ubiegły 1987 rok był gorszy od lat poprzednich. Nastąpiło zahamowanie 

wzrostu dochodu narodowego, stagnacja, a nawet spadek spożycia, obniżenie płac 

realnych przy silnym przyśpieszeniu inflacji. 

Reforma gospodarcza zapoczątkowana formalnie w 1982 r. nie przyniosła 

pozytywnych rezultatów. Nie udało się uruchomić  mechanizmów rynkowych jako 

akceleratora produkcji, utrzymuje się nadal stagnacja strukturalna, powiększa 

zacofanie technologiczne i cywilizacyjne. Jedynym powszechnie odczuwanym skutkiem 

reformy jest inflacja. Jedyną doraźnie skuteczną metodą ochrony poziomu życia 

ogromnej większości zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej jest żywiołowy 

nacisk na wzrost płac. Państwowy pracodawca /tj. władza/ jest w tej chwili dość  

ustępliwy. Z drugiej strony stosunkowo szybki wzrost zarobków nominalnych odbywa 

się w wielu przypadkach koszem faktycznego wydłużania czasu pracy. W wielu 

zawodach /m.in. górnictwo, hutnictwo, transport i komunikacja/ przyrosty zarobków 

uzyskano głównie w formie zapłat za godziny nadliczbowe oraz pracę w soboty i 

święta. W ostatnich latach widoczny jest narastający pęd do zarobkowania na własną 

rękę, poza gospodarką „uspołecznioną”. 

																																																													
1 Jerzy Eysymont (1937–2005) – ekonomista, w latach 80. współpracownik prasy 
drugoobiegowej. 
2 Jerzy Jackl (ur. 1933) – historyk literatur i teatrolog, w latach 80. współpracownik 
opozycji w PRL i działacz „Solidarności”. 



	 	 	
W latach 1984-87 dynamicznie rozwijał się sektor prywatny. Powstało 

stosunkowo dużo nowych firm, jednak na ogół zatrudniających tylko po kilka osób. 

Udział kapitału zagranicznego na razie ogranicza się właściwie do tzw. firm 

polonijnych, a zainwestowany kapitał jest znikomy. Większość  zagranicznych 

przedsiębiorstw nie ma zaufania do trwałości „liberalizacji” w gospodarce PRL. Mimo 

wielokrotnie powtarzanych zapewnień rządu o przestrzeganiu zasady „równości 

sektorów” – praktyka działania jest odmienna. Prywatna wytwórczość  nadal ma 

utrudniony dostęp do surowców i materiałów, a polityka podatkowa nosi charakter 

przede wszystkim fiskalny/wydusić  jak najwięcej/. 

Zła sytuacja gospodarcza oraz wyraźne oznaki stagnacji skłoniły rząd do 

przedstawienia projektu tzw. II etapu reformy gospodarczej. W sferze werbalnej 

projekt ów zawiera dużo „radykalnych” postulatów, sugerujących pozornie 

odchodzenie od modelu gospodarki socjalistycznej. Przyczyną „radykalności” tych 

założeń były nadzieje ekipy Jaruzelskiego na uzyskanie pomocy finansowej 

/korzystnych kredytów/ od Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku 

Światowego. Rząd PRL wielokrotnie deklarował gotowość  zastosowania się do zaleceń 

obu tych instytucji międzynarodowych. W propagandzie wewnętrznej miało to służyć  

uzasadnieniu polityki zaciskania pasa. 

Drugi etap reformy oficjalnie wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1988. Rozpoczął 
się od tzw. operacji cenowo – dochodowej poprzedzonej referendum /listopad 1987/ 

na temat „tempa wprowadzania reformy”. 

W połowie b. roku wiadomo już , że operacja cenowo-dochodowa zakończyła się 

całkowitym niepowodzeniem. Równowaga na rynku konsumpcyjnym uległa dalszemu 

rozchwianiu /gorsze zaopatrzenie niż  w roku ubiegłym/, natomiast inflacja została 

znacznie przyspieszona poza granicę deklarowanych założeń. 

Nowy bardziej efektywny system gospodarczy nie może wykształcić  się ze 

względu na istniejące zasady ustrojowe. Interesy znacznej części nomenklatury, 

szczególnie średniego aparatu państwowego i partyjnego, skutecznie hamują 

prawdziwe urynkowienie gospodarki. Ścisła elita władzy nadal kieruje się przede 

wszystkim celami politycznymi /prymat polityki nad ekonomiką/. 

Sytuacja gospodarki PRL w połowie 1988 jest taka, że wszelkie zakłócenia 

wewnętrzne np. nieurodzaj w rolnictwie na skutek suszy będą prowadzić  do kumulacji 

zjawisk negatywnych /coraz większe braki na rynku, inflacja/, co z kolei grozi 

spontanicznymi wybuchami niezadowolenia. 

2. SPOŁECZEŃSTWO: MIĘDZY ZNIECHĘCENIEM A AGRESJĄ 

Obraz społeczeństwa polskiego nigdy nie był wystarczająco klarowny, zawsze 

pozostawał pod presją różnych stereotypów. Z badań socjologicznych prowadzonych 

po roku 1981 zarówno przez instytucje oficjalne, jak i przez środowiska niezależne, 



	 	 	
wynikały dotychczas następujące sugestie co do stanu społeczeństwa polskiego w 

połowie lat osiemdziesiątych: 

1.Gwałtowne obniżenie aktywności politycznej po stanie wojennym, większa 

koncentracja na sprawach bytowych rodziny. 

2. Liczne nastroje apatii, zniechęcenia, niewiary w sens zbiorowych działań; 

3. Zwiększenie zainteresowania działalnością gospodarczą na własny rachunek, 

pogłębienie się i upowszechnienie przekonania o niemoż liwości dorobienia się 

/dostatniego życia/ z pracy w tzw. gospodarce uspołecznionej. 

W ciągu ostatnich lat zaczęły dochodzić  do tego sygnały o początkach post-

solidarnościowej „zmiany warty”. Parokrotnie akcentowano w prasie niezależnej 

pojawienie wśród młodzieży grup alternatywnych /np. pisano o gdańskich „homkach”/. 

Nie było jasne, czy w tych zjawiskach objawia się tylko krzykliwa poza, czy są one 

wyrazem jakichś  nowych autentycznych postaw. Młodzież  jawiła się publicystom – i to 

zarówno z kręgu „S” jak i opozycji politycznej – jako wielka niewiadoma. Narosłe 

wątpliwości rozproszyły się częściowo w dniach ostatnich strajków. Ujawniła się w nich 

– o czym zgodnie piszą komentatorzy wydarzeń – autentyczna pokoleniowa „zmiana 

warty”. Kontynuującą tradycję „S”, ale wnoszącą do nich i nową wraż liwość  i własny 

„sposób wojowania”. Dla inicjujących tę „zmianę warty” roczników „S” jest 

wspomnieniem dzieciństwa lub wczesnej młodości, a stan wojenny bardziej 

podniecającą przygodą niż  załamaniem nadziei i bolesną klęską wobec przemocy. 

Wydaje się, że politycznie aktywna część  tego pokolenia wiele „zdobyczy” Sierpnia 80 

traktuje jako rzeczy normalne i stąd jest nastawiona bardziej radykalnie niż  ich starsi 

koledzy z „S” z okresu ich zwycięstw. Do przekonania młodych w mniejszym stopniu 

trafiają hasła ulepszania socjalizmu i kontrolowania poczynań komunistycznej władzy, 

zdezawuowane w ich oczach wystarczająco przez klęskę ugodowej polityki „S”; sądzą, 

że jedyną radą na obecny upadek gospodarki i zwyrodnienie form władzy byłyby 

zasadnicza zmiana ustroju oraz prawdziwa niepodległość  /obydwie sprawy są 

traktowane jako występujące łącznie, bowiem niepodległość  rozumiana jako zniesienie 

zależności od ZSRR jest tożsama ze zrzuceniem władzy komunistycznej jako 

zależności z niej wynikającej/. 

Daje się także zauważyć  drugie zjawisko, chociaż  mniej wyraźnie jeszcze 

występujące. Oto przedstawiciele tych młodych roczników wydają się bardziej od ich 

starszych kolegów z „S” czy opozycji politycznej /z wyjątkiem może PPS i środowiska 

„Polityki Polskiej”/ uwraż liwieni na to, co jest ideologią, indywidualną czy grupową 

wizją świata. Pokolenie „S” było pod tym względem wstrzemięź liwe i bardziej 

pragmatyczne: było pokoleniem rewindykacji praw pracowniczych i obywatelskich 

oraz powrotu do wiary w wartości, takich jak sprawiedliwość , godność , pluralizm. Dla 

młodych są to dziś  oczywistości. Bardziej są nastawieni na to – co wynika także z ich 

wieku – aby mówić  własnym głosem. Ich pluralizm  jest nie tylko wartością czy 



	 	 	
abstrakcyjnym programem: jest in actu, pluralizmem stosowanym. Jak się wydaje są oni 

bardziej niż  pokolenie „S” uwraż liwieni na różne opcje ideowe i polityczne. 

3. WŁADZA: WYCZERPANE MOŻLIWOŚCI 

Ekipa Jaruzelskiego3, ostatecznie ukonstytuowana i okrzepła w stanie 

wojennym, doszła – jak się wydaje – do kresu swych moż liwości. 

Jest to ekipa wyraźnie inna od dotychczasowych ekip: w jej składzie 

personalnym i zachowaniach politycznych znalazły wyraz zmiany, które w ostatnich 

latach nastąpiły w strukturach komunistycznej władzy. W okresie stanu wojennego 

nastąpiło istotne przesunięcie realnej władzy z aparatu państwowego /tradycyjnej 

biurokracji/ i partyjnego do kadry wojskowej oraz aparatu policyjnego. Swoistym 

symbolem tych zmian jest z jednej strony „unia personalna” zwierzchnictwa sił 

zbrojnych, rządu /do niedawna/ i PZPR w osobie gen. Jaruzelskiego, z drugiej strony – 

„unia personalna” zwierzchnictwa wojskowych służb specjalnych i cywilnego aparatu 

represji w osobie gen. Kiszczaka4. Zmiany te nie doprowadziły jednak – wbrew 

spekulacjom politologów zachodnich – do zastąpienia władzy komunistycznej przez 

narodową „juntę” wojskową. Przeciwnie, były drastycznym środkiem zapobieżenia 

całkowitemu upadkowi i społecznej degradacji PZPR, dały jednak moż liwość  

podszywania się ekipy Jaruzelskiego pod miano władzy autorytarno-narodowej /co 

całkiem serio traktowano długi czas na Zachodzie/. Warto dodać , że manipulacja ta 

połączona z wyraźnie występującą degrengoladą polityczną PZPR wykopały 

ostatecznie grób wszelkim spekulacjom i prognozom politycznym opartym na 

ś ledzeniu rzeczywistej lub domniemanej gry różnych frakcji w partii. 

Strajki kwietniowo-majowe obnażyły ponownie słabości władzy komunistycznej 

w wydaniu ekipy Jaruzelskiego. Dotychczasowe sukcesy, tak wewnętrzne /np. tzw. 

normalizacja/ jak i zewnętrze /wyjście z izolacji międzynarodowej po stanie wojennym/ 

zawdzięcza głównie różnorodnym zabiegom manipulacyjnym. W polityce wewnętrznej 

stosuje się kilka powtarzających się, choć  niezupełnie konsekwentnych taktyk. Do 

najważniejszych należą: kokietowanie Kościoła, przede wszystkim hierarchii z 

prymasem J. Glempa5 na czele. Zarazem jednak obserwuje się przypływ obaw o wzrost 

potęgi Kościoła i jego wpływów w społeczeństwie. Doraźnie inicjowane akcje 

„antykościelne” /jak np. walka o krzyże w szkołach/ są mało skuteczne. Próby 

																																																													
3 Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – działacz komunistyczny, generał armii. Pełnił 
wiele wysokich funkcji w PRL, m.in. premiera, przewodniczącego Rady Państwa. Od 
grudnia 1981 na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 
4 Czesław Kiszczak (1925-2015) – działacz komunistyczny, generał, minister spraw 
wewnętrznych PRL w latach 1981–1989, współodpowiedzialny za wprowadzenie 
stanu wojennego. 
5 Józef Glemp (1929–2013) – polski duchowny, kardynał, metropolita gnieźnieński. 
Prymas Polski w latach 1981–2009. 



	 	 	
wciągnięcia przedstawicieli niektórych niezależnych kręgów społecznych w orbitę 

współdziałania realizowano głównie pod zgranym już  dawno hasłem „porozumienia 

narodowego”. Jego instytucjonalnym wyrazem miał być  PRON z katolikiem, pisarzem 

Janem Dobraczyńskim. Okazało się to całkowitą fikcją. 

Starano się także wygrywać  kartę utrzymywania niezależności od władzy 

związków zawodowych, mimo delegalizacji „S”. Tu okazało się, że nowe związki – 

szczególnie w swych podstawowych ogniwach – mają rzeczywiście pewne ambicje 

samodzielnego działania, ale już  na wyższych poziomach struktury OPZZ są spętane 

przez władzę i niezdolne do przeciwstawienia się jej zaleceniom. 

W stosunku do szeroko rozumianej opozycji, ekipa Jaruzelskiego posługuje się 

taktyką „miękkiej represji” z jednej strony starając się zastraszyć  ją wybiórczymi 

akcjami represyjnymi, a z drugiej zaś  dla celów propagandowych pozyskać  niektórych 

bardziej ugodowo nastawionych działaczy. Manipulacja te wykorzystuje się zarazem w 

różnych przetargach z Kościołem i Zachodem, czego najjaskrawszym dowodem były 

próby „handlowania” więźniami politycznymi. 

4. PRETENDENCI DO WŁADZY: UNOWOCZEŚNIONY ZAMORDYZM? 

Jak się wydaje, już  parokrotnie pojawiały się rozdźwięki między obecną ekipą a 

szerokimi kręgami nomenklatury. Jej polityka „chwiejnej równowagi’’ nie cieszyła się 

nigdy całkowitą aprobatą w kręgach władzy, zwłaszcza aparatu partii i służb represji. 

Obecnie z punktu widzenia dynamicznej części tego aparatu ekipa Jaruzelskiego 

spełniła już  swoją rolę i nadaje się do tzw. wycięcia. Z różnych przecieków można 

wnosić , że chwila „zmiany warty”  jest już  bliska. 

Ekipa rezerwowa stawia na utrwalenie zmian gorbaczowskich w ZSRR, traktując 

je jednak nie jako „demokratyzację i liberalizację”, lecz sposób unowocześnienia 

imperium. Stawka na nowoczesność  i sprawność  jest w zasadzie hasłem wiodącym, ale 

pojawiają się także głosy o potrzebie nawrotu do ideologii traktowanej 

instrumentalnie. Masom trzeba dać  pewne hasłowe wizje mobilizujące, szczególnie 

młodzieży, tym bardziej, że w bliskiej przyszłości nie można im będzie zapewnić  

dostatku materialnego na poziomie porównywalnym do europejskich standardów. 

Elementy takich myś li można znaleźć  np. w znanym i kolportowanym w różnych 

środowiskach „memoriale” Rakowskiego6 /1/. 

Elastyczność  działania musi być  jednak powiązana – jak głoszą pretendenci – z 

twardym utrzymywaniem zasad niepodważalnych. Należą do nich: kierownicza rola 

partii czyli pełny monopol władzy, realizowany faktycznie przez stosunkowo wąską 

elitę – „awangardę”. W gospodarce utrzymywanie bezwzględnej dominacji sektora 

państwowego, przebudowując lub jak kto woli „unowocześniając” zarazem jego 

																																																													
6 Mieczysław Rakowski (1926–2008) – dziennikarz, polityk komunistyczny, premier 
PRL w latach 1988–1989, ostatni I sekretarz KC PZPR. 



	 	 	
strukturę w sposób odgórnie sterowany. Utrzymywanie a nawet wzmocnienie pozycji 

„pierwszego wasala” w stosunku do ZSRR, dzięki silnym powiązaniom z odmłodzoną 

„reformatorską” ekipą Gorbaczowa. 

Istotne unowocześnienie struktury gospodarczej, głównie przemysłu ma być  

ułatwione przez faktyczną zmianę dotychczasowych „priorytetów” za zgodą Związku 

Radzieckiego /2/. 

Dotychczas oficjalnie lansowany „model samorządowy” gospodarki państwowej 

/uspołecznionej/ ma być  stopniowo i bez rozgłosu redukowany na rzecz 

sprawniejszych rozwiązań „menadżerskich”. 

Obecnie siłą najsprawniejszą, najlepiej zorganizowaną są elity wojskowe i 

policyjne. Nic więc dziwnego, że właśnie te środowiska są najliczniej reprezentowane 

w nieformalnych grupach czy frakcjach szykujących się do przejęcia władzy. Jest to 

zresztą tendencja utrzymująca się już  od stanu wojennego. To co się dzieje ostatnio, 

potwierdza te przypuszczenia. Znamienna jest np. rola w rozwiązywaniu ostatnich 

konfliktów gen. Kiszczaka. Zastosowaną taktykę można by nazwać  „manipulacyjno-

siłową”. Są to typowe metody i techniki stosowane przez tzw. służby specjalne. Łącznie 

z posługiwaniem się w celach represyjnych tzw. brygadą antyterrorystyczną. 

W stosunku do środowisk niezależnych pretendenci do władzy zapowiadają 

zastosowanie na większą jeszcze skalę zabiegów „rozmiękczania” /doradza to w swoim 

referacie-memoriale M.P. Rakowski, chwaląc wprowadzenie niektórych doradców „S” 

do Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Jaruzelskim/. Natomiast  w stosunku do 

opozycji niepodległościowej ma się postępować  twardo i bez pardonu. Według 

niektórych „poufnych” ocen /m.in. prezentowanych na szkoleniu dla wybranych, 

głównie funkcyjnych dziennikarzy z centralnej prasy partyjnej/, w najbliższej 

przyszłości zagrożenie ze strony opozycji niepodległościowej wzrośnie, gdyż  zyskuje 

ona popularność  w młodszym pokoleniu przez bardziej radykalne hasła walki z 

komunizmem. 

W stosunku do Kościoła taktyka ma być  elastyczniejsza niż  w stosunku do 

opozycji, ale zarazem twardsza niż  dotychczas. Główne obawy dotyczą wpływu 

Papieża, prowadzącego długofalową, globalną politykę antykomunistyczną. W Polsce 

zamierza się stopniowo powstrzymywać  i osłabiać  ideologiczną i polityczną pozycję 

Kościoła poprzez m.in. doprowadzania do kompromitacji wobec społeczeństwa 

różnych jego inicjatyw. Istnieje przypuszczenie, że prowokacyjna operacja ZOMO i 

antyterrorystów w HiL była swoistym testem na zachowanie Episkopatu i osobiście 

Prymasa. Test wypadł pomyś lnie: Kościół zareagował słabo, gdyż  „zbyt wiele do 

stracenia”. 

 

 

5. OPOZYCJA I KOŚCIÓŁ: DYMY BEZ OGNIA 



	 	 	
Dla opozycji – i to właściwie całej, bez wyjątku – strajki kwietniowo-majowe 

stały się swoistym testem. Kierownictwo „Solidarności” zajęte różnymi, przeważnie 

pozornymi rozgrywkami z władzą /sondowano właśnie moż liwość  zawarcia tzw. paktu 

antykryzysowego/ nie było ani programowo, ani organizacyjnie przygotowane na 

sytuację ostrego konfliktu. Nie było też  w stanie kierować  strajkami i koordynować  

akcji na skalę krajową. Elity przywódcze „S” nie chciały zresztą strajków, bardziej 

odpowiadało im operowanie wobec władzy ich groźbą, z góry nie wierzyły w 

skuteczność  akcji, podejrzewały nawet, że wywołanie strajków jest tym razem na rękę 

władzy, że ich słomiany ogień da się szybko ugasić  nieznacznymi nawet podwyżkami 

płac /które zje szybko inflacja/, a władzy da to moż liwość  rozgrzeszania się z dalej 

postępującego rozkładu gospodarki. Tłumaczy to początkowe dystansowanie się 

„Solidarności” od strajków, także podatność  na podejrzenia, że strajki są prowokacją 

władzy lub neozwiązków. Dalszy bieg wypadków i uznanie strajków za autentyczne 

zniwelował ten początkowy dystans. Zamknięcie się Wałęsy w Stoczni było tu gestem 

znaczącym. Stąd też  w ostatecznym rachunku „Solidarność” i może przede wszystkim 

Lech Wałęsa nie stracili pola. Symbolika solidarnościowa figurowała na wszystkich 

transparentach strajkowych, a hasło relegalizacji Związku było powszechne. 

Strajki okazały się też  w pewnych zakresach testem na postawę Kościoła 

/ściś lej: jego wyższej hierarchii z Prymasem/. W ciągu ostatnich lat Kościół mimo 

różnych akcji podjazdowych władzy znacznie wzmocnił swoją pozycję, wykorzystując 

ją dla stworzenia mecenatu dla niezależnej twórczości i działań /także politycznych, 

wspierając m.in. Klub Dziekania oraz otwierając parasol ochronny dla niezależnych 

akcji społecznych czy związkowych w ramach duszpasterstw ludzi pracy. Wymusiwszy 

w szerokim zakresie dla siebie tolerancję władzy, Kościół stał się równocześnie 

bardziej podatny na manipulacje z jej strony. Do pewnego stopnia potwierdziło to 

przypuszczenie zachowanie Kościoła podczas strajków: biskupi nigdzie – jak się zdaje – 

nie poparli żądań strajkowych, starali się działać  uspokajająco /pierwsze oświadczenie 

Episkopatu o „zaniepokojeniu strajkami”/, a następnie mediacyjnie, wysyłając znanych 

jako doradcy „Solidarności” pp. Stelmachowskiego, Olszewskiego, Wielowieyskiego, 

Mazowieckiego do HiL i Stoczni Gdańskiej. Mediatorzy jechali do strajkujących  załóg 

nie z nastawieniem, aby jak najwięcej mogły one wygrać , ale żeby uchronić  je przed 

spodziewanymi skutkami przegranej. 

Natomiast trudno jasno okreś lić  przegraną czy wygraną opozycji 

niepodległościowej, była ona bowiem w dniach strajków prawie nieobecna. Uwidocznił 

się zwłaszcza jaskrawo brak reprezentacji politycznej, która mogłaby zająć  wyraźne 

stanowisko w odniesieniu do spraw o zasadniczym znaczeniu dla bytu narodu. 

Większość  ugrupowań ograniczyła się do ogólnikowych oświadczeń solidarnościowych 

, w części ukazały się one już  po strajkach. Niekiedy rozrzucano ulotki z wyrazami 

poparcia i solidarności. Parę organizacji zainicjowało zbiórkę pieniężną w Warszawie i 

przesłało strajkującym w HiL pewne kwoty; PPS zrobiła to we Wrocławiu. Właściwie 



	 	 	
tylko jedna organizacja – Ruch Społeczny „Solidarność”, deklarujący wspólnotę 

programu z organizacją „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” brała czynny udział 

w organizowaniu strajków na Dolnym Śląsku, nie wysuwając jednak jakichś  odrębnych 

postulatów czy haseł a ściś le współpracując z wrocławskim RKW „S”. Do akcji 

związanych ze strajkami włączali się – zwłaszcza we Wrocławiu, Ursusie i Hucie 

„Katowice” – działacze PPS, oni też  podlegali wyrazistym represjom /zwłaszcza J. 

Pinior i Cz. Borowczyk/, ale PPS jako partia nie sformułowała w dniach strajków 

jakiegoś  własnego stanowiska. Wszystko co robili ludzie z PPS, to były /z wyjątkiem, 

kiedy należeli do grup strajkowych jako działacze  czy członkowie „S”/ akcje 

solidarnościowe, ale byli przynajmniej widoczni. O innych i tego nie da się powiedzieć . 

Brak jeszcze wiarygodnej informacji o udziale w ruchu strajkowym „Solidarności 

Walczącej”, organizacji o zasięgu ogólnopolskim, która inicjowanie i organizowanie 

strajków pracowniczych wpisała do projektu swego programu. W doniesieniach o 

akcjach strajkowych przewinęło się parę wiadomości o wystąpieniach młodych ludzi z 

Konfederacji Polski Niepodległej, ale organizacja ta, mimo jawnego charakteru jak PPS, 

trzymała się jako całość  na uboczu. Oświadczenie KPN opublikowane 31 kwietnia jest 

jednak godne uwagi – oprócz deklaracji solidarności ze strajkującymi zawiera także 

zwięzły zestaw postulatów koniecznych wg KPN do unormowania gospodarki w 

Polsce, zaadresowanych  jako propozycja do podjęcia także do strajkujących. 

Honor opozycji ratowali młodzi, w większości spoza formacji 

niepodległościowej. Zaopatrzenie dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej organizowały 

grupy WiPu, bibułę strajkową i plakaty robiła Federacja Młodzieży Walczącej. WiP-

owcy brali udział w wiecach i akcji strajkowej we Wrocławiu, w Krakowie prowadzili 

punkt łączności z Komitetem Strajkowym w HiL, stanowili jego oficjalną reprezentację, 

przekazywali i odbierali informacje. O pozytywnych zmianach na uczelniach i 

odrodzeniu się NZS-u, wiedziano od dawna, ale jednak prawdziwą niespodzianką stały 

się wielkie strajki solidarnościowe na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i 

Poznaniu /w których wzięły udział także uczelniane koła PPS/. Duch wolności i 

niepodległości był znów z młodymi i całą chwała Maja 88 im właśnie przypada. 

6. SPRAWA KONIUNKTURY /dygresja/ 

W słowniku politycznym „koniunktura” to pojęcie dziś  niemal ścisłe. Wiadomo, 

że Powstanie Styczniowe na początku miało koniunkturę /w sytuacji 

międzynarodowej/, potem długo nie i wypaliło się wcześniej zanim ta koniunktura 

wróciła. Powstanie greckie w latach 20- i 30-tych XIX wieku było w podobnej sytuacji, 

ale ciągnęło się dłużej i dotrwało do korzystnego zwrotu koniunktury 

międzynarodowej. W wyniku tego powstała niepodległa Grecja. Powstanie 

Warszawskie od początku do końca nie miało dobrej koniunktury. Zapytajmy więc: czy i 

komu sprzyja obecna koniunktura? 



	 	 	
Otóż  wszyscy komentatorzy na świecie są zgodni, że od ponad 40 lat 

przynależności Polski do obozu sowieckiego mamy obecnie po raz pierwszy okres, w 

którym moż liwość  bezpośredniej interwencji wojskowej jest prawie wykluczona. Co 

więcej: kurs polityczny Gorbaczowa oznacza przynajmniej czasowe zawieszenie tzw. 

doktryny Breżniewa o ograniczonej suwerenności państw „obozu socjalistycznego”. 

Nowa ekipa, w toku walki o władzę /która nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta/ 

oraz w związku z podejrzanymi przedsięwzięciami modernizacyjnymi /pierestrojka/ 

szczególnie w gospodarce, musi silnie koncentrować  się na sprawach wewnętrznych. 

Istotna jest także potrzeba utrzymania korzystnego „image” w oczach opinii publicznej 

Zachodu, która generalnie jest pozytywnie nastawione do gorbaczowskiej polityki 

przemian. 

Konieczności militarne i przede wszystkim gospodarcze skłaniają obecną ekipę 

rządzącą ZSRR do poszukiwania nowej strategii odprężenia, takiej aby za cenę 

pewnych ustępstw wobec Zachodu uzyskać  korzyści pozwalające zmniejszyć  

obciążenia zbrojeniami, na które ZSRR wydaje wg szacunków zachodnich 17-18 % 

dochodu narodowego. Niemniej ważnym celem jest stworzenie warunków dla 

transferu nowoczesnych technologii, niezbędnych do modernizacji sowieckiej 

gospodarki. 

To są przesłanki dla tej nowej, sprzyjającej nam koniunktury. Jest ona 

sprzyjająca w różny sposób – zarówno dla władzy, jak i dla opozycji. Dla władzy może 

oznaczać  zwiększenie samodzielności, możność  prowadzenia różnych gier 

przetargowych z imperium. Oznacza to także w pewnym stopniu wolną rękę w 

uładzaniu spraw wewnętrznych. Dla opozycji oznacza moż liwość  swobodniejszego 

działania bez paraliżującego strachu: wejdą – nie wejdą? Przy braku obaw przed 

interwencją zyskują na realności programy całkowitej zmiany ustrojowej, lansowane 

przez ugrupowania niepodległościowe, nawet takie programy, w których odzyskanie 

niepodległości ma nastąpić  w wyniku obalenia władzy komunistycznej siłą /program 

PPN/. Dla niektórych działaczy opozycji, ale nie niepodległościowej, nowa koniunktura 

przyniosła odżycie tęsknot na ułożenie modus vivendi z władzą sowiecką bez udziału 

komunistów: na zasadzie statusu Finlandii albo bliżej nieokreś lonego „autentycznego 

sojuszu”. Znaczącą werbalizacją tych tęsknot był głośny przed dwoma laty list Stefana 

Bratkowskiego do Gorbaczowa (przyjęty podobno do dziennika podawczego ambasady 

sowieckiej, ale pozostawiany przez adresata bez odpowiedzi/. 

Z koniunktury tej dotychczas niewiele nie wynikło. Władza jest tak 

wyalienowana ze społeczeństwa, że odpowiada jej nadal pozycja kornego wasala ZSRR, 

dająca poczucie bezpieczeństwa. Natomiast opozycja, zwłaszcza niepodległościowa, 

okazała się jak dotąd niezdolna do wykorzystania tej koniunktury i to nie tyle przez 

nieumiejętność  dotarcia z tą informacją do społeczeństwa i zapewnienia sobie jego 

poparcia, ale przede wszystkim przez własny brak zaufania do moż liwości 

zawierających się w tej koniunkturze. 



	 	 	
Sytuacja ta kryje w sobie poważne niebezpieczeństwa. Bywa bowiem i tak, że 

„odpuszczenie” dobrej koniunktury jest równie niebezpieczne i szkodliwe w skutkach, 

jak działanie przy złej koniunkturze. Otóż , utrzymujące się korne wasalstwo władzy 

wobec ZSRR zaczyna otwierać  drogę nowym zagrożeniom w gospodarce. Interes 

społeczny i narodowy jest więc wyraziście zagrożony. Koniunkturę musi wykorzystać  

opozycja niepodległościowa: nie jest to tylko jej szansą, ale obowiązkiem. 

7. I CO DALEJ? POSTULATY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Wszystko to w połączeniu ze świadomością korzystnej koniunktury 

międzynarodowej stawia przed opozycją niepodległościową wyraźniejsze niż  dotąd 

zadania, jak i ukazuje nowe moż liwości. Wbrew twierdzeniu Jana Lityńskiego7 /TM nr 

241/ opozycja niepodległościowa a tym bardziej polityczna jako całość  jest konstelacją 

elit politycznych mogących dążyć  w przyszłości do przejęcia władzy, ew. już  dziś  

spełniać  rolę promotora radykalnych rozwiązań wymuszanych na ekipie rządzącej. W 

realizacji tego opozycji brakuje nie rozwiązań intelektualnych /ma swych ekspertów 

równie dobrych jak „S”/ czy projektów urządzania III Rzeczypospolitej, ale wyrazistych 

wizji ideowo-politycznych odnoszących się bezpośrednio do sytuacji i warunków 

dzisiejszych. Opozycja odziedziczyła po „Solidarności” niechęć  do ideologii, a tam gdzie 

próbuje taką wizję sobie wytworzyć  – to niestety, jest ona mglista /solidaryzm 

„Solidarności Walczącej”/ lub trąci myszką /jak w programie PPS/. 

Przede wszystkim brak jej porządnie opracowanych programów polityki 

bieżącej, a co gorsze nie widać  także uświadomionej potrzeby posiadania takich 

programów. Niepodległość  traktowana jest nie tylko jako cel finalny, ale staje się 

wytrychem do wszystkiego. 

Trzeba wypracowywać  programy doraźne, animować  pożądane zachowania 

społeczne przybliżające osiągnięcie celów długofalowych, trzeba na bieżąco reagować  

na postępowanie władzy, demaskować  jej manipulatorskie działania, szybko reagować  

na wydarzenia w kraju i zagranicą. 

Strajki kwietniowo-majowe uświadomiły także wielu ugrupowaniom potrzebę 

zaistnienia opozycji niepodległościowej w różnych pracowniczych środowiskach. Nie 

jest to tylko problem docierania z własnymi wydawnictwami i bibułą, ale problem 

zakorzenienia się w tych środowiskach i takiego ukształtowania swych programów 

bieżących, aby środowiska te mogły znaleźć  w tych programach artykulację swych 

interesów i postulatów. 

Działanie w różnych środowiskach zwłaszcza robotniczych nie będzie 

efektywnie moż liwe bez ułożenia sobie stosunków partnerskich ze Związkiem, ze 

																																																													
7 Jan Lityński (ur. 1946) – matematyk, uczestnik protestów w Marcu 1968, działacz 
opozycji demokratycznej w PRL. Współpracownik KOR od 1976, w 1980 doradca 
„Solidarności”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu 1989. 



	 	 	
strukturami zakładowymi i międzyzakładowymi oraz elitami przywódczymi „S”. Jak 

dotychczas takich stosunków nie było. Opozycja niepodległościowa jest przez 

działaczy Związku albo lekceważona, albo traktowana jako zagrożenie dla Związku 

przez wprowadzenie do niego podziałów politycznych. Dążenie do niepodległości jako 

program oceniane jest przez nich jako pozbawione praktycznego znaczenia, ważne być  

może jako działanie symboliczne ale nie mogące liczyć  przez to na szersze poparcie 

społeczne. Z kolei dla opozycji niepodległościowej nie do przyjęcia jest program 

„Solidarności” nastawiony na kompromis z władzą komunistyczną, wyciszający w 

środowiskach solidarnościowych dążenia bardziej radykalne. Kompromis z władzą 

uważa opozycja niepodległościowa za nierealny, a politykę opartą na dążeniu do niego 

– za szkodliwą i niebezpieczną, podatną na różne manipulacje ze strony władzy. Przy 

tak skontrastowanych stanowiskach staje się zrozumiałe, że stosunki między 

obydwoma odłamami opozycji musiały przybierać  niekiedy postać  ostrego 

antagonizmu, wykluczającego nie tylko współpracę, ale i moż liwość  owocnej dyskusji. 

Dziś  wydaje się, że antagonizm ten zaczyna przechodzić  do przeszłości, obydwie 

strony uświadamiają sobie z wolne ograniczoną skuteczność  swych programów, 

zaczynają patrzeć  na sposoby swego działania nie jako na formy konkurencji, tylko 

swoisty podział ról wewnątrz szeroko pojętej opozycji czy ruchu wyzwoleńczego. Daje 

to przypuszczać , że niedaleki jest czas, w którym współdziałanie struktur 

„Solidarności” i opozycji niepodległościowej będzie czymś  naturalnymi i oczywistym. 

Należy także podjąć  współdziałanie /na zasadzie partnerstwa/ z ruchami 

niezależnymi o charakterze niepolitycznym jak np. „Wolność  i Pokój”, Pomarańczowa 

Alternatywa i in. 

Aby odegrać  znaczącą rolę w przyszłości, opozycja niepodległościowa musi 

przebić  się na zewnątrz, być  słyszaną w świecie i to nie okazjonalnie, lecz 

systematycznie. W obecnej fazie walkę z komunistycznym systemem prowadzimy 

głównie w sferze informacyjnej, w warunkach przygniatającej technicznie przewagi 

przeciwnika. Opozycja niepodległościowa powinna skuteczniej i bardziej 

przekonywująco argumentować  swoje racje w celu uzyskania zrozumienia, a dalej 

poparcia wpływowych ośrodków na Zachodzie. 

Uważamy, że dojrzała już  sprawa powstania wspólnej reprezentacji opozycji 

niepodległościowej, kompetentnej i cieszącej się autorytetem w kraju i zagranicą. 

Mamy pełną świadomość  związanych z tym trudności. Mimo to w obecnej sytuacji 

uważamy za niezbędne wystąpić  z tą inicjatywą. Istniejące już   lub powstające 

porozumienia /Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległościowych, Unia 

Demokratów, Tymczasowa Komisja Stronnictw Niepodległościowych/ można by 

traktować  jako zalążki takiej całościowej integracji. Wyłonienie wspólnej reprezentacji 

zwłaszcza dla ustalania wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej wydaje się 

dziś  nakazem chwili. 



	 	 	
W fazie nasilającego się kryzysu systemu komunistycznego również  w wymiarze 

imperialnym, pojawiają się i będą pojawiać  koniunktury dotychczas mało 

prawdopodobne. Aby przygotować  się i przygotować  społeczeństwo do wykorzystania 

tych szans potrzebna jest konsolidacja całej opozycji, bez czego nie osiągnie się 

rzeczywistej skuteczności działania. 

Warszawa, maj-czerwiec 1988. 

Praca powstała w zespole analiz politycznych powołanym przez 

Federację WSN-WYZWOLENIE, Organizację Liberalnych Demokratów 

NIEPODLEGŁOŚĆ oraz UNIĘ DEMOKRATÓW – BAZA. Tekst opracowali: Jerzy 

Jurczyński i Franciszek Milwid 

 

1/ Tzw. memoriał Rakowskiego – kilkunastostronicowy tekst autorstwa 

obecnego premiera napisany przezeń i kolportowany w kręgach aparatu partyjnego 

PZPR w lipcu 1987 roku, zawierał jego osobistą wizję sytuacji PZPR. W nr 2/88 

WYZWOLENIA publikowaliśmy fragment memoriału o postulowanym przezeń 

stosunku do opozycji i do Kościoła /red./ 

2/ Premier PRL Rakowski w swym expose sejmowym sformułował te priorytety 

w następującej kolejności: rolnictwo i przemysł spożywczy, budownictwo 

mieszkaniowe, ochrona środowiska naturalnego /red./ 


