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W∏adza wobec opozycji
1976–1989

Próba analizy stosunku w∏adz PRL do ruchów opozycyjnych lat 1976–1989
nie jest zadaniem ∏atwym. Istniejàca literatura przedmiotu skupia si´ przede
wszystkim na dzia∏alnoÊci samych ugrupowaƒ opozycyjnych1. Jedynym szerszym
opracowaniem na temat polityki kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej wobec dzia∏alnoÊci opozycyjnej jest ksià˝ka Andrzeja Paczkowskiego
o przygotowaniach obozu w∏adzy do wprowadzenia stanu wojennego2. Warto
zwróciç tak˝e uwag´ na opublikowane opinie ekspertów Sejmowej Komisji Od-
powiedzialnoÊci Konstytucyjnej3 oraz na zapis dyskusji panelowych, które pro-
wadzono podczas konferencji w Jachrance (1997) i Miedzeszynie (1999)4. Lepsza

1 Zob. np. T. Bochwic, Narodziny i dzia∏alnoÊç SolidarnoÊci OÊwiaty i Wychowania 1980–1989,
Warszawa 2000; K. Bondaryk, Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów w Bia∏ymstoku w latach
1980–1981, Warszawa 2001; M. Bosacki, Podziemie w Cegielskim (NSZZ „SolidarnoÊç” ZPM
H. Cegielski Poznaƒ od 13 grudnia 1981 do 17 kwietnia 1989), Poznaƒ 1996; A. Friszke, Opozycja
polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994; H. G∏´bocki, Studencki Komitet SolidarnoÊci w Kra-
kowie 1977–1980. Zarys dzia∏alnoÊci, Warszawa 1994; J. Holzer, „SolidarnoÊç” 1980–1981. Gene-
za i historia, Warszawa 1990; J. Holzer, K. Leski, SolidarnoÊç w podziemiu, ¸ódê 1990; R. Kowal-
czyk, Studenci ’81, Warszawa 2000; A. Kupid∏owski, Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy
SolidarnoÊç Region Bia∏ystok w latach 1980–1981, Warszawa 2001; Z. Matusiewicz, Szczecin
1980–1981. Rewolucja „SolidarnoÊci”, Szczecin 1997; J.J. Lipski, KOR, Londyn 1983; W. Polak,
Najtrudniejsze egzaminy. Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika na tle
wydarzeƒ w kraju i regionie (1980–1982), Toruƒ 2001; P. Raina, Political opposition in Poland
1954–1977, London 1978; idem, Independent social movements in Poland, London 1981; T. So-
pel, Niezale˝ny ruch ch∏opski „SolidarnoÊç” w Polsce po∏udniowo-wschodniej w latach 1980–1989,
PrzemyÊl 2000; S. Stefaƒski [W. Suleja], „SolidarnoÊç” na Dolnym Âlàsku, Wroc∏aw 1986; R. Ter-
lecki, Uniwersytet Latajàcy i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977–1981, Kraków–Rzeszów
2000; W. Wolski [A. Friszke], KOR. Ludzie – dzia∏ania – idee, [b.m.w.] 1983; P. Zaremba, M∏odo-
polacy. Historia Ruchu M∏odej Polski, Gdaƒsk 2000; Z. Z∏akowski, „SolidarnoÊç” olsztyƒska w latach
1980–1981. Próba zestawienia faktów, Olsztyn 2000; A. Znamierowski, Zaciskanie pi´Êci. Rzecz
o „SolidarnoÊci Walczàcej”, Paris 1988; R. Zuzowski, Komitet Samoobrony Spo∏ecznej KOR. Stu-
dium dysydentyzmu i opozycji politycznej w Polsce, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków 1996; Z. Zwoê-
niak, Jak si´ rodzi∏a SolidarnoÊç Region Âlàsko-Dàbrowski 1980–81, Warszawa 1990.
2 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”. Strategia i taktyka obozu w∏adzy lipiec 1980 – styczeƒ
1982, Kraków 2002.
3 O stanie wojennym w sejmowej Komisji OdpowiedzialnoÊci Konstytucyjnej. Sprawozdanie Komi-
sji i wniosek mniejszoÊci wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, Warszawa 1997. Zob. te˝: Sàd
nad autorami stanu wojennego, oprac. A. KaraÊ, Warszawa 1993.
4 Wejdà nie wejdà. Polska 1980–1982. Wewn´trzny kryzys, mi´dzynarodowe uwarunkowania.
Konferencja w Jachrance, listopad 1997, Londyn 1999; Polska 1986–1989: koniec systemu. Mate-
ria∏y mi´dzynarodowej konferencji, Miedzeszyn, 21–23 X 1999, t. 2: Dyskusje, red. A. Paczkowski,
Warszawa 2002.
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sytuacja panuje w zakresie edycji dokumentów. Cz´Êç z nich zawiera materia∏y wy-
tworzone przez opozycj´5, aczkolwiek ukaza∏y si´ równie˝ liczne edycje materia-
∏ów pochodzàcych z akt PZPR i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych6. Wi´ksze za-
interesowanie badaczy, nie tylko historyków, wzbudza okres demonta˝u systemu
komunistycznego w Polsce7. Ze wzgl´du na natur´ tego procesu wi´cej miejsca
w literaturze poÊwi´ca si´ na próby analizy sytuacji w obozie w∏adzy i ewolucji
jego polityki. O ile doÊç dobrze znamy spory ideowe wewnàtrz opozycji (przede
wszystkim dlatego, ˝e toczone by∏y jawnie)8, o tyle dyskusje w kierownictwie par-
tii komunistycznej pozostajà w sferze spekulacji, jedynà pomocà sà wspomnienia
dawnych dzia∏aczy. Dlatego te˝ w chwili obecnej mo˝na odtworzyç przede wszyst-
kim ostateczny kszta∏t polityki PZPR, trudnoÊci sprawia natomiast rekonstrukcja
procesu podejmowania decyzji i wszystkich rozwa˝anych wariantów.

Dodatkowà trudnoÊcià jest fakt, i˝ proces niszczenia materia∏ów archiwal-
nych, wytworzonych zarówno w strukturach partyjnych, jak i aparatu bezpie-
czeƒstwa, w najwi´kszym stopniu objà∏ archiwalia w∏aÊnie z okresu od po∏owy
lat siedemdziesiàtych. Akta wojskowe, istotne zw∏aszcza dla dekady lat osiem-
dziesiàtych, pozostajà niedost´pne ze wzgl´du na rygorystyczne przestrzeganie
trzydziestoletniej karencji9. Dotychczas nie odnaleziono tak zasadniczych doku-
mentów, jak akta normatywne MSW dotyczàce zwalczania opozycji. Zapewne
nie zosta∏y one zniszczone, jednak˝e ich brak powa˝nie utrudnia formu∏owanie
sàdów na temat dzia∏aƒ SB przeciwko opozycji. 

W poni˝szym szkicu podj´to prób´ odtworzenia zasadniczej ewolucji polity-
ki kierownictwa PZPR wobec opozycji w latach 1976–1989. Pomini´to szczegó-
∏owà analiz´ dzia∏aƒ operacyjnych prowadzonych przez SB, a tak˝e niuanse pro-

5 Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”, wst´p
i oprac. A. Jastrz´bski, Warszawa–Londyn 1994; Z. Hemmerling, M. Nadolski, Opozycja demokra-
tyczna w Polsce 1976–1980. Wybór dokumentów, Warszawa 1994; NSZZ „SolidarnoÊç” 1980–1981.
Podstawowe dokumenty. Kronika dzia∏alnoÊci. Bibliografia, red. B. Pasierb, Wroc∏aw 1990; Od trzy-
nastego do trzynastego, oprac. P. Spiski, Londyn 1983; Polskie Porozumienie Niepodleg∏oÊciowe, Lon-
dyn 1989; Wybór êróde∏ do historii SolidarnoÊci OÊwiaty i Wychowania 1980–1989, oprac. J. ˚urek,
Warszawa 2000. Zob. te˝ dokumenty wydawane w ramach serii „Archiwum SolidarnoÊci”.
6 Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR (1976–1980), wybór, wst´p i oprac.
¸. Kamiƒski, P. Piotrowski, Wroc∏aw 2002; Opozycja ma∏opolska w dokumentach 1976–1980, wy-
bór i oprac. A. Roliƒski, Kraków 2003; Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 3: Dokumenty, red.
A. Dudek, A. Friszke, Warszawa 2002; Przeciw „SolidarnoÊci” 1980–1989. Rzeszowska opozycja
w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewn´trznych, wybór i oprac. J. Draus, Z. Nawrocki,
Rzeszów 2000; W. Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy, czyli czego nie powiedzia∏ minister Wi-
dacki, Kraków 2002; Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL 1980–1983, wybór, wst´p i oprac.
B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001; Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidar-
noÊç” 1980–1981, oprac. Z. W∏odek, Londyn 1992; Tajne dokumenty Biura Politycznego. Ostatni
rok w∏adzy 1988–1989, oprac. S. Perzkowski, Londyn 1994.
7 Zob. np. Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 1: Referaty, red. P. Machcewicz, Warszawa
2002 (tam te˝ szczegó∏owa bibliografia w opracowaniu W. Frazika).
8 Zob. np. K. ¸ab´dê, Spory wokó∏ zagadnieƒ programowych w publikacjach opozycji politycznej
w Polsce w latach 1981–1989, Kraków 1997; G. Waligóra, Po∏o˝enie geopolityczne i problem nie-
podleg∏oÊci w myÊli politycznej Êrodowiska KOR [w:] Studia i materia∏y z dziejów opozycji i oporu
spo∏ecznego, t. 2, red. ¸. Kamiƒski, Wroc∏aw 1999, s. 83–95.
9 Por. P. Piotrowski, Archiwistyka wojskowa, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 4,
s. 28–30.
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pagandy PZPR. Zrezygnowano te˝ z opisywania dzia∏aƒ podejmowanych na
szczeblach lokalnych, jako ˝e mieÊci∏y si´ one przewa˝nie w g∏ównym nurcie po-
lityki w∏adz.

* * *
Zmiany w kierownictwie partii komunistycznej w grudniu 1970 r. pociàgn´-

∏y za sobà weryfikacj´ dotychczasowej polityki na wielu obszarach ˝ycia spo∏ecz-
nego. Obj´∏a ona tak˝e kwesti´ stosunku do dzia∏aƒ opozycyjnych. Co prawda
w procesach dzia∏aczy Ruchu zapad∏y wysokie wyroki, si´gajàce siedmiu lat wi´-
zienia, Ryszarda Kowalczyka skazano zaÊ na 25 lat wi´zienia, a jego brata Jerze-
go na kar´ Êmierci, jednoczeÊnie jednak na sygnatariuszy listów w obronie ska-
zanych nie spad∏y ˝adne represje. Co wi´cej, podj´to z nimi ograniczony dialog,
a w d∏u˝szej perspektywie czasu starania o z∏agodzenie kar okaza∏y si´ skutecz-
ne10. Zwolnionym z wi´zienia przywódcom marcowego buntu pod wp∏ywem pe-
tycji prof. Edwarda Lipiƒskiego stworzono mo˝liwoÊç kontynuowania nauki
(oczywiÊcie w wi´kszoÊci wypadków w innych oÊrodkach akademickich) lub
podj´cia pracy naukowej11. W∏adze wysy∏a∏y w ten sposób czytelny sygna∏, ˝e
wszelkie próby powa˝nej dzia∏alnoÊci opozycyjnej b´dà surowo karane, ale
PZPR gotowa jest wybaczyç „b∏´dy przesz∏oÊci” i stworzyç dawnym opozycjoni-
stom szans´ na „nowy poczàtek”. W po∏àczeniu z nadziejami wielu osób na za-
sadniczà reorientacj´ polityki nowej ekipy kierowniczej PZPR, gestami w rodza-
ju odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz odczuwalnà poprawà
poziomu ˝ycia spo∏eczeƒstwa nowa taktyka w∏adz odnios∏a sukces. Dzia∏alnoÊç
opozycyjna w pierwszych latach dekady Gierka ograniczy∏a si´ do kilku akcji pe-
tycyjnych oraz nieformalnych spotkaƒ warszawskich salonów politycznych12.

Sytuacja zmieni∏a si´ wraz z napi´ciem wywo∏anym propozycjami zmian
w Konstytucji PRL w 1975 r., na które nak∏ada∏a si´ pogarszajàca si´ sytuacja
gospodarcza. Akcja petycyjna prze∏omu 1975 i 1976 r. przybra∏a zaskakujàco
du˝e rozmiary. Indywidualne i zbiorowe listy protestacyjne podpisa∏o kilka ty-
si´cy osób, nie tylko zwiàzanych dotychczas z kr´gami opozycyjnymi13. Na sy-
gnatariuszy protestów spad∏y rozmaite represje – od wycofywania ich ksià˝ek
z wydawnictw, zakazu udzia∏u w konferencjach naukowych, przez zwolnienia
z pracy i relegowanie ze studiów, a˝ po wyroki sàdowe, jak w przypadku Mar-
ka Chwalewskiego, robotnika z Pabianic, skazanego pod spreparowanym zarzu-
tem na dwa lata wi´zienia. W∏adze si´gn´∏y wi´c do arsena∏u Êrodków spraw-
dzonych w marcu 1968 r. oraz we wczeÊniejszych akcjach represyjnych (np. po
LiÊcie 34). Uwag´ zwraca jednak˝e fakt, ˝e znaczna cz´Êç zamierzonych represji
wobec poszczególnych osób14 nie zosta∏a zrealizowana. Najprawdopodobniej

10 A. Friszke, op. cit., s. 302–303.
11 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], KC PZPR – Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, sygn. tymcz. 371,
Notatka w sprawie rozmów z „komandosami”, 26 IX 1972 r., b.p.; ibidem, Notatka w zwiàzku z li-
stà by∏ych pracowników naukowych, doktorantów i studentów UW, z∏o˝onà w KC przez prof.
Edwarda Lipiƒskiego, 1 II 1972 r.
12 A. Friszke, op. cit., s. 300–324.
13 Por. ibidem, s. 324–332.
14 Projekt propozycji dotyczàcych dzia∏aƒ wobec sygnatariuszy listów protestacyjnych [w:] Opozy-
cja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 21–24.
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Êwiadczy to o tym, ˝e kierownictwo PZPR by∏o zdecydowane nie zaostrzaç ist-
niejàcej sytuacji.

Przyj´cie przez Sejm PRL w lutym 1976 r. poprawek do konstytucji nie po-
wstrzyma∏o jednak procesu krystalizowania si´ grup opozycyjnych. Wiosnà 1976 r.
na cz´Êci wy˝szych uczelni zosta∏y zorganizowane akcje zbierania podpisów
w obronie Jacka Smyka∏y i Stanis∏awa Kruszyƒskiego15. Mimo ˝e akcja przybra-
∏a stosunkowo niewielki zasi´g (zebrano oko∏o szeÊciuset podpisów), wzbudzi∏a
du˝e zaniepokojenie w∏adz. Opracowano nie tylko programy przeciwstawiania
si´ dzia∏alnoÊci opozycyjnej na poszczególnych uczelniach16, lecz tak˝e zalecenia
ogólnopolskie, z którymi 17 wrzeÊnia 1976 r., na tydzieƒ przed powstaniem Ko-
mitetu Obrony Robotników, zapoznano rektorów i I sekretarzy komitetów
uczelnianych oÊmiu najwi´kszych polskich uczelni17. Plan przewidywa∏ mo˝li-
woÊç rozwoju sytuacji w czterech kierunkach: „braku ostrzejszych napi´ç w Êro-
dowisku akademickim”, „napi´ç czàstkowych (ulotki, wyolbrzymianie drobnych
incydentów, wykorzystywanie zaj´ç i spotkaƒ dyskusyjnych do wrogich wystà-
pieƒ politycznych, akcje zbierania podpisów, kolporta˝ wrogich wystàpieƒ itp.)”,
„ostrych napi´ç politycznych (organizacja wieców, jawna, wroga agitacja, strajki
itp.)”, „zaburzeƒ politycznych w uczelniach (demonstracje na ulicach, powszech-
ny strajk okupacyjny, niszczenie mienia)”.

Dla ka˝dego wariantu rozwoju sytuacji przewidywano przedsi´wzi´cie okre-
Êlonych Êrodków i metod przeciwdzia∏ania. Najciekawsze sà zalecenia w przy-
padku drugiego wariantu, najbardziej prawdopodobnego – wiele z nich wyko-
rzystano w kolejnych latach18. W razie pojawienia si´ „napi´ç czàstkowych”
przewidywano m.in.: „1) Podstawowà zasadà dzia∏ania jest stworzenie politycz-
nej alternatywy dla grup organizujàcych opozycyjnà dzia∏alnoÊç w samym Êrodo-
wisku studentów i m∏odej kadry [podkreÊlenia w oryginale – ¸.K.]. Oznacza to
czynne uruchomienie grup aktywu, które podejmà walk´ politycznà Êrodkami
i formami zbli˝onymi do form i metod ataku przeciwnika. Chodzi o to, aby wal-
ka polityczna toczy∏a si´ nie mi´dzy grupà opozycyjnà a w∏adzà, a mi´dzy dwo-
ma grupami przeciwstawnymi, z których zaanga˝owana po naszej stronie ma
przewag´ w operatywnoÊci, Êrodkach technicznych, informacji i pomocy mery-
torycznej ze strony doÊwiadczonego aktywu. [...] Metody dzia∏ania: indywidual-
ne rozmowy, utrudnianie kolporta˝u i akcji podpisywania poprzez wszczynanie
dyskusji z organizatorami, kontrulotki wyjaÊniajàce istot´ spraw i dyskredytujà-
ce personalnie postawy moralno-polityczne opozycji, podejmowanie pryncypial-

15 Jacek Smyka∏a, student Pomorskiej Akademii Medycznej, zosta∏ usuni´ty z uczelni w lutym
1976 r. za „wrogie wypowiedzi” w trakcie zaj´ç z nauk politycznych oraz w prywatnych rozmo-
wach w domu studenckim. Stanis∏aw Kruszyƒski, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
zosta∏ skazany na 10 miesi´cy wi´zienia za „rozsiewanie fa∏szywych wiadomoÊci” w listach prywat-
nych; pod wp∏ywem protestów zwolniono go po 5 miesiàcach.
16 Zob. np. Projekt planu przedsi´wzi´ç zwiàzanych z poprawà sytuacji polityczno-wychowawczej
na Uniwersytecie Warszawskim [w:] Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR...,
s. 26–28.
17 Nie przedstawiono im jedynie wariantu IV.
18 Najlepszym przyk∏adem jest wykorzystanie pomys∏u toczenia walki politycznej „nie mi´dzy gru-
pà opozycyjnà a w∏adzà, a mi´dzy dwoma grupami przeciwstawnymi” w przypadku wyk∏adów To-
warzystwa Kursów Naukowych. Por. przyp. 29.
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nej dyskusji w wypadku wystàpieƒ opozycji. 2) Pozosta∏e formy dzia∏ania: – na-
silenie spotkaƒ i dyskusji z udzia∏em dzia∏aczy centralnego aktywu politycznego;
– eliminowanie z uczelni dzia∏aczy opozycyjnych studenckich przede wszystkim
poprzez tok nauczania; – ofensywa w dziedzinie wszechstronnej dzia∏alnoÊci
S[ocjalistycznego] Z[wiàzku] S[tudentów] P[olskich] – zawody sportowe, impre-
zy kulturalne o charakterze masowym, intensyfikacja turystyki sobotnio-niedziel-
nej itp.; – pe∏ne panowanie nad Êrodkami propagandowymi uczelni (radiow´z∏y,
wydawnictwa itp.) – aktywizacja polityczna tych Êrodków – wzbogacony serwis
informacyjny na tematy krajowe oraz aktywizowanie treÊci polityczno-ideolo-
gicznych w programach radiow´z∏ów (interpretacja i komentarze opracowane
przez fachowców)”19. Jak widaç, Komitet Centralny PZPR (zapewne na podsta-
wie materia∏ów dostarczonych przez MSW) trafnie przewidzia∏ wzrost aktywno-
Êci opozycyjnej jesienià 1976 r. B∏´dnie jednak˝e za∏o˝ono, ˝e ograniczy si´ ona
przede wszystkim do wy˝szych uczelni. Zapewne niedawne doÊwiadczenie Mar-
ca ’68 w po∏àczeniu z przebiegiem wydarzeƒ z pierwszej po∏owy 1976 r. sk∏ania-
∏o do tego typu przypuszczeƒ.

Jak si´ wydaje, akcje solidarnoÊciowe podejmowane w kr´gach inteligenckich
w obronie represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa, a nast´pnie utwo-
rzenie Komitetu Obrony Robotników zaskoczy∏y w∏adze. Zachowane materia∏y
archiwalne PZPR (m.in. zapisy telekonferencji, wytyczne propagandowe) suge-
rujà, ˝e kierownictwo partyjne traktowa∏o protesty czerwcowe i nasilajàcà si´
dzia∏alnoÊç opozycyjnà ca∏kowicie odr´bnie. Mo˝na tak˝e zaryzykowaç opini´,
˝e wydarzenia czerwcowe odwróci∏y uwag´ kierowniczych struktur PZPR (poza
pionem nauki i oÊwiaty) od rodzàcej si´ opozycji20. Wynika∏o to byç mo˝e z pod-
Êwiadomego stosowania marksistowskiego schematu podzia∏u rzeczywistoÊci
spo∏ecznej na baz´ (w niej mieÊci∏yby si´ sprawy gospodarcze, w tym podwy˝ka
cen i reakcja spo∏eczna na nià) oraz nadbudow´ (zmiany w konstytucji, protesty
przeciwko represjom politycznym). Istotne mog∏o byç tak˝e doÊwiadczenie
Grudnia ’70, kiedy to robotnicze protesty i masakra na Wybrze˝u nie spotka∏y
si´ z ˝adnà reakcjà Êrodowisk intelektualnych.

Powstanie 23 wrzeÊnia 1976 r. Komitetu Obrony Robotników nie wywo∏a∏o
– poza ograniczonà kampanià propagandowà, wy∏àcznie na forum wewnàtrzpar-

19 Notatka w sprawie form dzia∏aƒ politycznych w uczelniach w roku akademickim 1976/77 (ma-
teria∏ wst´pny na narad´ z kierownictwem niektórych uczelni we wrzeÊniu 1976 r.) [w:] Opozycja
demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 33–34.
20 Zob. np. AAN, KC PZPR, VII/89, Stenogram z narady I sekretarzy komitetów wojewódzkich i kie-
rowników wydzia∏ów KC 22 IX 1976 r., b.p.; ibidem, KC PZPR – Wydzia∏ Prasy, Radia i Telewizji,
sygn. tymcz. XXIII-14, Stenogramy wystàpieƒ Edwarda Gierka, Edwarda Babiucha i Jana Szydlaka na
telekonferencji 26 VI 1976 r., b.p.; ibidem, sygn. tymcz. XXIII-94, Referat, b.d., b.p.; ibidem, Tezy na
telekonferencj´ z I sekretarzami komitetów wojewódzkich 2 VII 1976 r.; ibidem, Referat na spotka-
nie w Kielcach, 14 IX 1976 r.; ibidem, Referat na narad´ redaktorów i sekretarzy podstawowych or-
ganizacji partyjnych 16 IX 1976, wyg∏oszony przez Kazimierza Rokoszewskiego, kierownika Wydzia-
∏u Prasy, Radia i Telewizji; ibidem, sygn. tymcz. XXIII-148, Ocena stanu realizacji – przez pras´, radio
i telewizj´ – zalecenia intensyfikacji dzia∏aƒ ideowo-wychowawczych oraz propagandowych w miesià-
cach: lipiec–sierpieƒ 1976 r., wrzesieƒ 1976 r., b.p.; ibidem, sygn. tymcz. XXIII-41, Tezy w´z∏owych
tematów do podj´cia w prasie, radio i telewizji, b.d., b.p.; Archiwum Paƒstwowe we Wroc∏awiu [da-
lej: AP Wroc∏aw], KW PZPR – rozsyp, 167, Wystàpienie Wies∏awa Klimczaka, kierownika Wydzia∏u
Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, na spotkaniu lektorów KC 24 IX 1976 r., b.p.
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tyjnym – natychmiastowej reakcji w∏adz. Jedynie w po∏owie paêdziernika we-
zwano cz´Êç cz∏onków KOR do Urz´du Wojewódzkiego w celu zakomunikowa-
nia im, ˝e prowadzà nielegalnà dzia∏alnoÊç21. Trwa∏a wówczas dyskusja w ∏onie
aparatu w∏adzy (kierownictwo MSW i PZPR) nad wyborem optymalnej strategii
dzia∏ania. Jak wynika z opublikowanej przez Andrzeja Paczkowskiego i Marcina
Zaremb´ notatki z narady 22 paêdziernika 1976 r. z udzia∏em Stanis∏awa Kani,
Lucjana Czubiƒskiego, Bogus∏awa Stachury i Adama Krzysztoporskiego, stanowi-
ska nie by∏y jednomyÊlne, a ostateczne decyzje zapad∏y dopiero w tym dniu22.
Aparat bezpieczeƒstwa proponowa∏ rozwiàzanie radykalne – seri´ procesów dzia-
∏aczy opozycyjnych, na poczàtek Jana Kielanowskiego i Jana Józefa Lipskiego.
Stanowisko SB przedstawia∏ gen. Stachura, oceniajàc, ˝e tego typu dzia∏ania dajà
nadziej´ na „zastraszenie” opozycjonistów i „wyhamowanie akcji obrony osób
obj´tych Êledztwem”; „w konsekwencji operacja ta by∏aby przyczynkiem do likwi-
dacji – a na pewno znacznego ograniczenia aktywnoÊci grupy”. Dodatkowym ar-
gumentem za tymi rozwiàzaniami by∏o stwierdzenie: „w rozpoznaniu i parali˝o-
waniu dzia∏alnoÊci grupy zrobiono bardzo wiele, ale arsena∏ tych Êrodków wydaje
si´ byç wyczerpany”. Stachur´ wspar∏ gen. Krzysztoporski, jednak˝e spraw´ roz-
strzygnà∏ Stanis∏aw Kania, odrzucajàc sugerowane dzia∏ania jako zbyt ryzykowne.
W zamian zaleca∏ podj´cie akcji „politycznych, operacyjnych, a tak˝e Êledczych”
w celu sparali˝owania przeciwnika. Mia∏y byç to zarówno dzia∏ania zmierzajàce
do skompromitowania opozycji (np. na tle kryminalnym lub moralnym), jak
i „utrudniania ˝ycia (dzia∏alnoÊci)”. Lucjan Czubiƒski (ówczesny prokurator ge-
neralny) stwierdzi∏: „metody, jakie chcemy zastosowaç wobec grupy antysocjali-
stycznej, winny byç zbli˝one do stosowanych wobec reakcyjnej cz´Êci kleru”. Jest
to zdanie o tyle ciekawe, ˝e sugeruje pogodzenie si´ przynajmniej cz´Êci aparatu
w∏adzy z faktem istnienia opozycji w d∏u˝szej perspektywie czasu.

Postanowienia narady z 22 paêdziernika 1976 r. oznacza∏y de facto uznanie
za podstawowà taktyki „n´kania”23 przeciwnika. Polega∏a ona na nieustannym
stosowaniu szerokiego wachlarza represji i szykan – zwalniania z pracy, usuwa-
nia ze studiów24, wielokrotnych zatrzymaƒ na 24 i 48 godzin, przes∏uchaƒ, rewi-
zji, pobiç, porwaƒ, znies∏awiania, zastraszania (anonimowe listy, telefony z po-
gró˝kami itp.), uszkadzania samochodów, jawnej obserwacji itd. Wszystkie osoby

21 A. Friszke, op. cit., s. 347.
22 „Zaw´˝ona represja”. Co robiç z Komitetem Obrony Robotników? Narada u Stanis∏awa Kani
22 paêdziernika 1976 r., oprac. A. Paczkowski, M. Zaremba, „Wi´ê” 2001, nr 8, s. 139–150.
23 Sformu∏owanie to pad∏o dopiero we wrzeÊniu 1978 r. w przygotowanym dla Edwarda Gierka
tekÊcie wystàpienia, jednak˝e doskonale oddaje ono przyj´tà taktyk´ walki – „Bogata jest dzia∏al-
noÊç operacyjna; charakteryzuje si´ ona twórczà inwencjà oraz rosnàcym rozmachem. Trzeba t´
dzia∏alnoÊç doskonaliç. Dotychczas nie pos∏ugujemy si´ wobec naszych przeciwników metodà wi´-
zieƒ i procesów. Jest to Êwiadectwem naszej si∏y, a nie s∏aboÊci. Byç mo˝e, ˝e trzeba b´dzie si´gaç
i do tych najbardziej ostrych Êrodków represji. DziÊ jednak s∏usznie realizowany jest kierunek na n´-
kanie przeciwników [podkr. ¸.K.] i to trzeba nadal konsekwentnie realizowaç” (Sprawy przeciw-
dzia∏ania antysocjalistycznym elementom, fragment przemówienia E. Gierka [w:] Opozycja demo-
kratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 209).
24 By uniknàç protestów, korzystano z pomocy cz´Êci profesury. W wyniku zaostrzenia kryteriów
egzaminów oraz rygorystycznego przestrzegania regulaminu studiów w 1978 r. uda∏o si´ usunàç ze
studiów oko∏o 40 opozycjonistów (por. Obecny stan dzia∏alnoÊci elementów antysocjalistycznych
w Êrodowisku m∏odzie˝y studenckiej [w:] ibidem, s. 237).
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podejrzewane o dzia∏alnoÊç opozycyjnà (nie tylko sygnatariusze listów protestacyj-
nych i cz∏onkowie poszczególnych organizacji, lecz tak˝e np. osoby posiadajàce
egzemplarze ksià˝ek wydawanych w podziemiu) by∏y w ró˝ny sposób rozpraco-
wywane25. Dzia∏ania operacyjne SB zmierza∏y przede wszystkim do dezintegracji
poszczególnych grup oraz ich izolacji w spo∏eczeƒstwie. 

Do koncepcji silnego uderzenia powrócono w maju 1977 r., kiedy zatrzyma-
no kilkudziesi´ciu cz∏onków i wspó∏pracowników KOR, a dziewi´ciu z nich
aresztowano, najwyraêniej w celu osàdzenia. Mo˝na przypuszczaç, ˝e po Êmier-
ci Stanis∏awa Pyjasa, w zwiàzku z niepokojami na tym tle aparatowi bezpieczeƒ-
stwa uda∏o si´ przekonaç kierownictwo polityczne o koniecznoÊci realizacji
ostrzejszego wariantu walki z opozycjà26. Pos∏u˝ono si´ zapewne argumentami
wskazujàcymi na niebezpieczeƒstwo „nowego Marca” na polskich uczelniach.
Jednak˝e protesty w kraju, reakcja Zachodu, a wreszcie brak spodziewanych ma-
sowych niepokojów sk∏oni∏y w∏adze do og∏oszenia 22 lipca 1977 r. amnestii i po-
wrotu do taktyki „n´kania”27. Og∏oszenie amnestii i zwolnienie ostatnich uczest-
ników czerwcowego protestu mia∏o jednoczeÊnie os∏abiç sens dzia∏ania KOR
– w∏adze przynajmniej pozornie likwidowa∏y argument przemawiajàcy za jego
istnieniem w dotychczasowej formule.

Szczegó∏owy plan „przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do przeciwdzia∏ania i zwal-
czania zorganizowanej dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej” opracowano w Wydziale

25 Zak∏adano na nie kwestionariusze ewidencyjne, sprawy operacyjnego sprawdzenia lub sprawy
operacyjnego rozpracowania – zob. Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ we Wroc∏awiu
[dalej: AIPN Wr], 053/2279, 053/2280, 053/2281, 053/2282, Meldunki operacyjne wroc∏awskiej
SB z lat 1975–1978.
26 Por. G. Waligóra, Zalecenia gen. A. Krzysztoporskiego dotyczàce post´powania wobec Komitetu
Obrony Robotników i Êrodowisk studenckich po zabójstwie Stanis∏awa Pyjasa [w:] Studia i materia-
∏y z dziejów opozycji i oporu spo∏ecznego, t. 5, red. ¸. Kamiƒski, Wroc∏aw 2003, w druku.
27 Po raz kolejny potwierdzono jà w przygotowanej w marcu 1978 r. Notatce o dzia∏alnoÊci anty-
socjalistycznej w PRL i propozycjach jej przeciwdzia∏ania (Opozycja demokratyczna w Polsce
w Êwietle akt KC PZPR..., s. 175–178). Przewidywa∏a ona kontynuowanie walki z opozycjà na czte-
rech p∏aszczyznach. Dzia∏ania polityczne mia∏y objàç m.in. propagand´ skierowanà do spo∏eczeƒ-
stwa, informujàcà o „istocie dzia∏aƒ” opozycji, kompromitowanie poszczególnych grup i osób, or-
ganizowanie wypowiedzi znanych osobistoÊci przeciwko opozycji, izolowanie opozycjonistów w ich
Êrodowiskach (np. naukowych i twórczych). W „p∏aszczyênie administracyjnej” przewidywano
m.in. kontynuacj´ dotychczasowej „polityki kadrowej”, czyli eliminacji z uczelni opozycyjnie nasta-
wionych studentów oraz niektórych pracowników naukowych, ograniczeƒ w publikowaniu, wyjaz-
dach zagranicznych, zapisów cenzuralnych itd. W sferze „administracyjno-karnej” polecano bar-
dziej konsekwentne stosowanie dost´pnych przepisów (m.in. prawa lokalowego, prasowego) do
represjonowania dzia∏alnoÊci opozycyjnej, wykorzystywania zapadajàcych orzeczeƒ do usuwania
poszczególnych osób z pracy oraz „pe∏niejsze pos∏ugiwanie si´ instrumentem konfiskaty Êrodków
materialnych i technicznych wykorzystywanych dla wrogiej dzia∏alnoÊci”. W „p∏aszczyênie karnej”
zalecano kierowanie spraw do sàdu w przypadkach „oczywistych”, jak np. zniewa˝anie funkcjona-
riuszy, rozpowszechnianie fa∏szywych wiadomoÊci. Generalna dyrektywa pozostawa∏a jednak bez
zmian: „nie nale˝y raczej aktualnie nastawiaç si´ na przygotowywanie i przeprowadzanie procesu
sàdowego przeciwko cz∏onkom poszczególnych organizacji za ich przynale˝noÊç do tych organiza-
cji oraz za dzia∏alnoÊç majàcà na celu realizacj´ ogólnych kierunków organizacyjnych. Mo˝liwoÊç
takà nale˝y realnie przewidywaç w przysz∏oÊci. Zw∏aszcza winna byç ona brana pod uwag´ wtedy,
gdyby zaplanowane i zrealizowane przedsi´wzi´cia w p∏aszczyznach pozakarnych nie przynios∏y
oczekiwanego rezultatu, a dzia∏alnoÊç antysocjalistycznych ugrupowaƒ poszerzy∏a si´ i pog∏´bi∏a.
Proces karny by∏by w takiej sytuacji ostatecznoÊcià, z której obowiàzkowo nale˝a∏oby skorzystaç”.
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Administracyjnym KC PZPR w kwietniu 1978 r.28 Przewidywa∏ on zadania za-
równo dla struktur administracji paƒstwowej (ministerstwa, urz´dy centralne,
administracja terenowa), wydzia∏ów KC PZPR, jak i dla Zarzàdu G∏ównego
SZSP. Polecano im przeprowadzenie akcji propagandowych, analiz´ sytuacji
w poszczególnych Êrodowiskach, kontynuowanie dotychczasowych represji,
konsekwentnà polityk´ w zakresie Êcigania „wrogiej dzia∏alnoÊci” w p∏aszczyênie
karno-administracyjnej. Zadania dla SB pozostawa∏y bez zmian: „Aparat S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa przy pomocy ró˝norakich Êrodków pracy operacyjnej koncen-
trowa∏ b´dzie szczególnà uwag´ na doskonaleniu metod rozpoznania zamierzeƒ
zorganizowanych si∏ antysocjalistycznych, ofensywnie oddzia∏ywa∏ na ich dezin-
tegracj´ i parali˝owa∏ wrogie dzia∏ania polityczne. Szczególnà uwag´ przywiàzy-
waç nale˝y do ochrony Êrodowisk klasy robotniczej i m∏odzie˝y studenckiej29

przed próbami infiltracji elementów antysocjalistycznych”. Po raz kolejny repre-
sje karno-sàdowe traktowano jako ostatecznoÊç: „Proces sàdowy przeciwko
cz∏onkom nielegalnych organizacji antysocjalistycznych przeprowadziç b´dzie
mo˝na dopiero wówczas, kiedy zaplanowane i zrealizowane przedsi´wzi´cia
w p∏aszczyznach pozakarnych nie przyniosà oczekiwanego rezultatu, a dzia∏al-
noÊç przeciwnika ulegnie poszerzeniu i pog∏´bieniu”.

Powstawanie kolejnych organizacji opozycyjnych (Ruch Obrony Praw Cz∏o-
wieka i Obywatela, Studenckie Komitety SolidarnoÊci, Towarzystwo Kursów
Naukowych, Wolne Zwiàzki Zawodowe i inne) nie zmieni∏o zasadniczych kie-
runków dzia∏ania w∏adz. Mo˝na nawet przypuszczaç, ˝e z czasem zarówno struk-
tury partyjne, jak i bezpieka popad∏y w swoistà rutyn´, realizujàc ustalony sche-
mat post´powania z kolejnymi grupami. Przyk∏adowo po utworzeniu w czerwcu
1979 r. Niezale˝nego OÊrodka MyÊli Ludowej Wydzia∏ Administracyjny KC PZPR
poleca∏ strukturom partyjnym podj´cie dzia∏aƒ w celu: „demaskowania awantur-
niczego kursu ideologicznego NOML i wykazywania jego sprzecznoÊci z racjami
paƒstwa i narodu; kompromitowania sygnatariuszy oÊwiadczenia NOML; ogra-

28 Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 189–192. W tym samym czasie
wydano nowe instrukcje dla SB (H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990, Warsza-
wa 1997, s. 295).
29 Ârodowisko m∏odzie˝y studenckiej aktywnie „ochraniane” by∏o nie tylko przez SB. Jesienià 1978 r.
powrócono do cytowanego powy˝ej pomys∏u z lata 1976 r., aby „walka polityczna toczy∏a si´ nie mi´-
dzy grupà opozycyjnà a w∏adzà, a mi´dzy dwoma grupami przeciwstawnymi, z których zaanga˝owa-
na po naszej stronie ma przewag´ w operatywnoÊci, Êrodkach technicznych, informacji i pomocy me-
rytorycznej ze strony doÊwiadczonego aktywu”. Do walki z TKN warszawskie struktury PZPR
i Federacji Socjalistycznych Zwiàzków M∏odzie˝y Polskiej przygotowa∏y grupy „aktywu m∏odzie˝owe-
go”, których zadaniem by∏o uczestnictwo w wyk∏adach i parali˝owanie ich za pomocà odpowiednio
dobranych pytaƒ i zachowania si´ (np. oferowanie prelegentom pieni´dzy za zmian´ poglàdów, opusz-
czanie sali na znak protestu). Pytania zadawane przez aktywistów wskazujà, ˝e podczas szkoleƒ po-
przedzajàcych najÊcia na wyk∏ady zapoznawano ich z wiedzà operacyjnà SB. Dzia∏alnoÊç grup zakoƒ-
czy∏a si´ w marcu 1979 r., po najÊciu na mieszkanie Jacka Kuronia i pobiciu cz´Êci znajdujàcych si´
tam osób. Por. Informacja o zaj´ciach oÊwiatowych Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie
[w:] Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 217; Informacja nr IV/50/79 do-
tyczàca akcji warszawskiego aktywu m∏odzie˝owego przeciwko zaj´ciom TKN [w:] ibidem, s. 222;
Przeciwdzia∏anie wrogiej dzia∏alnoÊci politycznej prowadzonej przez Towarzystwo Kursów Naukowych
w Warszawie [w:] ibidem, s. 231–234; Informacja dotyczàca przebiegu wydarzeƒ w zwiàzku z wyk∏a-
dem Jacka Kuronia w dniu 21 III 1979 r. w ramach TKN [w:] ibidem, s. 235–236.
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niczania mo˝liwoÊci dzia∏ania w poszczególnych Êrodowiskach spo∏eczno-zawo-
dowych”. Z kolei aparatowi bezpieczeƒstwa zalecano: „doskonalenie metod roz-
poznania dzia∏alnoÊci przeciwnika, w tym szczególnie jego zamierzeƒ, form i me-
tod dzia∏ania oraz pochodzenia Êrodków umo˝liwiajàcych wrogà dzia∏alnoÊç;
dzia∏ania zmierzajàce do dezintegracji Êrodowiska przeciwnika i parali˝owania
wrogich dzia∏aƒ; prowadzenie dzia∏aƒ dezinformacyjnych przeciwnika; kompro-
mitowanie postaw sygnatariuszy oÊwiadczenia o powo∏aniu NOML”30.

Pojawienie si´ i rozwój grup opozycyjnych zaowocowa∏y znaczàcym wzro-
stem liczebnoÊci S∏u˝by Bezpieczeƒstwa oraz jej agentury. Mi´dzy 1975 a 1980 r.
stan etatowy SB zwi´kszy∏ si´ o blisko jednà trzecià, a liczba tajnych wspó∏pra-
cowników wzros∏a o dwie trzecie. Rozbudowano tak˝e struktur´ SB, tworzono
nowe piony zarówno w komendach wojewódzkich MO, jak i w centrali (np. De-
partament III A w 1979 r.)31. Zagadnieniem otwartym pozostaje, jak du˝a by∏a
skala penetracji agenturalnej SB w strukturach opozycyjnych. Werbunek tajnych
wspó∏pracowników zalecano jako podstawowà metod´ pracy operacyjnej w wal-
ce z opozycjà32. Jak si´ wydaje na podstawie czàstkowych wyników badaƒ, apa-
rat bezpieczeƒstwa dysponowa∏ licznà agenturà uplasowanà na ró˝nych szcze-
blach we wszystkich ugrupowaniach. Najprawdopodobniej tak˝e do wielu z nich
uda∏o si´ wprowadziç kadrowych funkcjonariuszy SB33. Na pytanie o efektyw-
noÊç ich pracy, a co za tym idzie – o skal´ kontroli operacyjnej nad poszczegól-
nymi organizacjami, nie mo˝na w chwili obecnej udzieliç ostatecznej odpowie-
dzi. Z pewnoÊcià jednak by∏a ona daleko posuni´ta, SB potrafi∏a doprowadziç do
konfliktów i roz∏amów praktycznie w ka˝dym Êrodowisku, dysponowa∏a wiedzà
o wi´kszoÊci podejmowanych dzia∏aƒ.

Nale˝y postawiç pytanie, dlaczego ekipa Gierka zdecydowa∏a si´ na wyjàtko-
wy w skali ca∏ego bloku socjalistycznego wariant ∏agodnej34 polityki w stosunku
do opozycji. By∏a to niewàtpliwie decyzja polityczna, podj´ta wbrew stanowisku
aparatu bezpieczeƒstwa, dà˝àcego (przynajmniej w poczàtkowym okresie) do
rozprawy z ruchem dysydenckim. Do najbardziej rozpowszechnionych nale˝y
– s∏uszne w du˝ej mierze – przekonanie, ˝e Gierek obawia∏ si´ reperkusji ewen-
tualnych procesów na Zachodzie, co groziç mog∏o ograniczeniem kontaktów
handlowych oraz utrudnieniami w zdobywaniu kolejnych kredytów. Warto jed-
nak zwróciç uwag´, ˝e aczkolwiek prezydent USA Jimmy Carter jednym z hase∏
swojej kadencji uczyni∏ walk´ o prawa cz∏owieka, to pierwsze powa˝niejsze

30 Notatka dotyczàca Niezale˝nego OÊrodka MyÊli Ludowej [w:] Opozycja demokratyczna w Polsce
w Êwietle akt KC PZPR..., s. 259–260.
31 P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW 1975–1990, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”
2003, nr 1, s. 56, 67–68, 106–107; T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych
aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984, ibidem, s. 130.
32 H. Dominiczak, op. cit., s. 293.
33 Por. H. G∏´bocki, SB wobec niezale˝nego ruchu studenckiego w Krakowie 1976–1980 – rekone-
sans archiwalny, „Arcana” 2002, nr 4/5, s. 127.
34 De facto „∏agodnoÊç” ta sprowadza∏a si´ do braku sàdowej rozprawy i uwi´zienia dzia∏aczy opo-
zycyjnych oraz si∏owej likwidacji grup opozycyjnych. Próba zestawienia (np. na podstawie „Komu-
nikatów” KOR i KSS „KOR”) przypadków ci´˝kich pobiç, porwaƒ, gróêb pozbawienia ˝ycia pro-
wadziç musi do konstatacji, ˝e istnia∏o swoiste „zielone Êwiat∏o” dla funkcjonariuszy MO i SB,
akceptacja dla brutalnych (chocia˝ nieformalnych) metod walki z opozycjà.
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sankcje przypad∏y dopiero na okres po sowieckiej interwencji w Afganistanie
(grudzieƒ 1979 r.). W dodatku amerykaƒskie decyzje nie spotka∏y si´ z poparciem
paƒstw zachodnioeuropejskich. Byç mo˝e wi´c ewentualna reakcja Zachodu by-
∏a bardziej argumentem na forum wewnàtrzpartyjnym35. W pierwszym okresie
(prze∏om 1976 i 1977 r.) od kontekstu mi´dzynarodowego wa˝niejsza by∏a chy-
ba jednak obawa kierownictwa PZPR przed eskalacjà napi´cia, do czego mog∏y
prowadziç aresztowania i procesy. Póêniej istotnà rol´ móg∏ odegraç fakt, ˝e
struktury MSW przesy∏a∏y do kierownictwa uspokajajàce meldunki o pog∏´bia-
niu rozpoznania „wrogiej dzia∏alnoÊci” i coraz wi´kszej kontroli nad grupami
opozycyjnymi. Jak ju˝ wspomniano, stwierdzenia te zapewne nie by∏y dalekie od
prawdy, precyzja poszczególnych informacji i dziÊ wywo∏uje wra˝enie. Po kilku
latach intensywnego rozpracowywania36 aparatowi bezpieczeƒstwa z pewnoÊcià
nie op∏aca∏o si´ likwidowaç istniejàcych grup. Utracono by w ten sposób z tru-
dem uzyskanà agentur´, a w takiej sytuacji istnia∏a groêba pojawienia si´ no-
wych, niekontrolowanych przez SB grup opozycyjnych. Liczono te˝ (lub ∏udzo-
no si´), ˝e uda si´ izolowaç opozycj´ od spo∏eczeƒstwa i w ten sposób jej
dzia∏alnoÊç nie b´dzie mia∏a negatywnych konsekwencji37.

Przekonanie to sta∏o si´ bezzasadne, gdy na pierwszym miejscu postulatów
gdaƒskiego Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajkowego wpisano utworzenie nie-
zale˝nych, samorzàdnych zwiàzków zawodowych. Kierownictwo PZPR d∏ugo
zachowywa∏o stanowczà postaw´ wobec tego ˝àdania38 mimo przed∏u˝ania si´
i eskalacji konfliktu, zdajàc sobie spraw´ z jego fundamentalnego znaczenia39.
Jeszcze 29 sierpnia 1980 r. Wydzia∏ Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR ro-
zes∏a∏ do komitetów wojewódzkich partii Materia∏ pomocniczy do pracy wyja-
Êniajàcej w s[prawie] has∏a „wolne zwiàzki zawodowe” oraz sylwetki dzia∏aczy
ugrupowaƒ antysocjalistycznych. Ide´ wolnych zwiàzków zawodowych uznawa-
no w nim za „skompromitowanà, ale chwytliwà koncepcj´” trockistowskà.
Cz∏onkowie Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”, a szczególnie Jacek Ku-

35 Argumentacja zwiàzana z ewentualnà reakcjà paƒstw zachodnich nie pojawia si´ w ˝adnym ze
znanych autorowi dokumentów wytworzonych w Êcis∏ym kierownictwie PZPR czy MSW. Tego ty-
pu argumentów – a i to bardziej zwiàzanych np. z KBWE czy pozycjà ruchu robotniczego na arenie
mi´dzynarodowej – u˝ywano w ograniczonym stopniu np. podczas spotkaƒ z aktywem partyjnym
w KC PZPR (por. Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 246, 273, 289).
36 Mo˝na wr´cz stwierdziç, ˝e nastàpi∏o samouspokojenie bezpieki. Adam Krzysztoporski mówi∏ we
wrzeÊniu 1979 r.: „Pami´tamy, jak kolejne przygotowania lat, czyli inauguracji [...] roku akademic-
kiego 76, 77, 78 roku budzi∏o u nas pewnà jednak obaw´, jak to si´ b´dzie kszta∏towa∏o, jakie tam
sà prowokacje szykowane, i w tym roku sà szykowane okreÊlone imprezy z ich strony, ale my na to
patrzymy nieco inaczej. Na pewno wiele spokojniej ni˝ w latach ubieg∏ych” (ibidem, s. 269).
37 Sprawy przeciwdzia∏ania antysocjalistycznym elementom [w:] ibidem, s. 209.
38 Podejmowano rozmaite próby zniech´cenia strajkujàcych do obstawania przy tym postulacie,
m.in. przez przewlekanie rozmów, próby kontaktów bezpoÊrednio z komitetami strajkowymi po-
szczególnych zak∏adów, manipulacj´ kazaniem prymasa Polski Stefana Wyszyƒskiego w Wambierzy-
cach itd. Niewàtpliwie próbà manipulowania strajkujàcymi robotnikami by∏a zgoda na przyjazd do
Gdaƒska grupy doradców o umiarkowanych poglàdach (jak sami przyznajà, niewierzàcych w szan-
se powo∏ania niezale˝nych zwiàzków – por. W. Kuczyƒski, Burza nad Wis∏à. Dziennik 1980–1981,
Warszawa 2002, s. 19–20), przy jednoczesnym aresztowaniu dzia∏aczy opozycji uchodzàcych za ra-
dyka∏ów.
39 O dyskusjach w ∏onie Biura Politycznego PZPR zob. A. Paczkowski, op. cit., s. 20–62.
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roƒ i Adam Michnik, mieli wykorzystaç „dobre intencje strajkujàcych” i podsu-
nàç im ten „wyj´ty z lamusa” pomys∏. Oprócz tego typu argumentów odmow´
zgody na rejestracj´ nowych zwiàzków uzasadniano tak˝e „anarchià, upadkiem
gospodarki i paƒstwa”, które mia∏y byç konsekwencjà pojawienia si´ pluralizmu
w ruchu zwiàzkowym. Twierdzono, ˝e niezale˝ne struktury zwiàzkowe „w krót-
kim czasie przerodzi∏yby si´ w naturalny przyczó∏ek si∏ antykomunistycznych
i paƒstw zachodnich na terenie naszego kraju”. Dokument koƒczy∏ si´ krótkim
i twardym stwierdzeniem: „Na powstanie organizacji s∏u˝àcej si∏om antypolskim
i antysocjalistycznym w walce o w∏adz´ – nasza partia nigdy nie pozwoli”40. Jak
si´ jednak wydaje, tego samego dnia (29 sierpnia) cz∏onkowie Biura Polityczne-
go KC PZPR uznali, ˝e nie mo˝na d∏u˝ej powstrzymywaç zgody na podpisanie
porozumieƒ, zawierajàcych punkt o utworzeniu niezale˝nych zwiàzków. Tok my-
Êlenia kierownictwa PZPR najlepiej chyba oddaje wypowiedê Edwarda Gierka:
„Mo˝e trzeba wybieraç mniejsze z∏o, a potem staraç si´ z tego wybrnàç”41. Przez
kolejne szesnaÊcie miesi´cy trwa∏o poszukiwanie przez obóz w∏adzy drogi „wy-
brni´cia” z niezwyk∏ej jak na warunki systemu komunistycznego sytuacji, w ja-
kiej znalaz∏a si´ PZPR.

W pierwszych tygodniach po podpisaniu porozumieƒ w∏adze rozpocz´∏y go-
ràczkowe prace nad przygotowaniem zasad dzia∏ania w ca∏kowicie zmienionych
warunkach. We wrzeÊniu 1980 r. opracowano trzy „dyrektywy wewn´trzne” KC
PZPR dotyczàce zwiàzków zawodowych, dwóm nadano niezwyk∏à jak na doku-
menty partyjne klauzul´ tajnoÊci: „tajne specjalnego przeznaczenia bez prawa
powielania”. Za najwa˝niejsze zadanie uznano niedopuszczenie do tego, „aby
wp∏yw na nowe zwiàzki zdobyli ludzie o orientacji antysocjalistycznej i mogli je
wykorzystaç do swoich politycznych celów”. ¸udzono si´ jeszcze, ˝e „odnowa
ruchu zwiàzkowego” b´dzie mia∏a ograniczony charakter – przybierze postaç np.
nowych wyborów do rad zak∏adowych. Liczono, ˝e b´dzie mo˝liwe egzekwowa-
nie ustawy z 1949 r. przewidujàcej, i˝ nowe zwiàzki zawodowe mogà uzyskiwaç
osobowoÊç prawnà dopiero po zarejestrowaniu w Centralnej Radzie Zwiàzków
Zawodowych. JednoczeÊnie polecano zmian´ stosunku do zwiàzków, odejÊcie od
praktyki komenderowania i lekcewa˝enia zwiàzkowców. Zniech´caç do opusz-
czenia dotychczasowych struktur zwiàzkowych mia∏o pozbawianie w takiej sytua-
cji wszelkich nabytych praw i Êwiadczeƒ (do wczasów, zasi∏ków itp.). Na nara-
dzie pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich PZPR 16 wrzeÊnia 1980 r.
za∏o˝enia nowej taktyki przedstawi∏ Andrzej ˚abiƒski, sekretarz KC odpowie-
dzialny za ruch zwiàzkowy. Za najwa˝niejsze uzna∏ walk´ o utrzymanie „choçby
zreformowanej” CRZZ oraz niedopuszczenie do stworzenia nowej centrali
zwiàzkowej w Gdaƒsku. Argumentem w walce o ograniczenie zasi´gu „odnowy”
mia∏o byç to, ˝e rzekomo porozumienia zawarte w Szczecinie, Gdaƒsku i Jastrz´-
biu „majà charakter lokalny”. W zamian zaleca∏ tworzyç nowe okr´gowe struk-
tury bran˝owe pod kontrolà komitetów wojewódzkich. Docelowo ˚abiƒski

40 AAN, KC PZPR, XIA/1313, Materia∏ pomocniczy do pracy wyjaÊniajàcej w s[prawie] has∏a „wol-
ne zwiàzki zawodowe” oraz sylwetki dzia∏aczy ugrupowaƒ antysocjalistycznych, 29 VIII 1980 r.,
k. 41–60.
41 Protokó∏ nr 28 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 29 sierpnia 1980 r. [w:] Tajne doku-
menty Biura Politycznego. PZPR a „SolidarnoÊç”..., s. 84.
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przewidywa∏ stworzenie nowej federacji i przej´cie pe∏nej kontroli nad nowymi
zwiàzkami. Jako idealny przyk∏ad podawa∏ sytuacj´ w Wa∏brzychu, gdzie na cze-
le Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego nowego zwiàzku stali dwaj
cz∏onkowie PZPR, „przyszli cz∏onkowie egzekutywy [Komitetu Wojewódzkie-
go], jak tak dalej pójdzie”. Wobec si∏y „SolidarnoÊci” wytyczne opracowane we
wrzeÊniu 1980 r. okaza∏y si´ ju˝ wkrótce nieaktualne. Do niektórych za∏o˝eƒ po-
wrócono jednak po wprowadzeniu stanu wojennego42.

Niezbyt skuteczna (byç mo˝e przez jej upublicznienie) okaza∏a si´ tak˝e pro-
ponowana przez ˚abiƒskiego taktyka korumpowania dzia∏aczy nowego zwiàzku:
„Muszà wiedzieç, co to smak w∏adzy. Nale˝y im wsz´dzie udost´pniaç lokale.
Najbardziej luksusowo urzàdzaç jak tylko mo˝na. Ja to ju˝ ciàgle mówi´, ale jesz-
cze raz powtórz´ w tym gronie: nie znam cz∏owieka, którego by w∏adza nie zde-
moralizowa∏a, to tylko kwestia, jak szybko i w jakim stopniu”. Na znaczeniu
z czasem zyskiwa∏ inny fragment tej samej wypowiedzi: „Trzeba ich uwik∏aç w ty-
siàce spraw, ja im wspó∏czuj´, bo to sà kochane, niekiedy m∏ode ch∏opaki, a wda-
li si´ w t´ wielkà polityk´, no ale nie ma wyjÊcia”43. Z czasem pomys∏ ˚abiƒ-
skiego zyska∏ miano taktyki „odcinkowych konfrontacji”44 – wik∏ania NSZZ
„SolidarnoÊç” w setki lokalnych konfliktów w celu os∏abienia jego spoistoÊci,
a przede wszystkim ograniczenia spo∏ecznego poparcia dla Zwiàzku. Rodzàce si´
w spo∏eczeƒstwie poczucie zm´czenia by∏o jednym z g∏ównych elementów przy-
gotowywania gruntu pod przysz∏e wprowadzenie stanu wojennego.

Wiar´ w mo˝liwoÊç opanowania sytuacji Êrodkami politycznymi ˝ywiono
doÊç d∏ugo. W po∏owie listopada 1980 r. opracowano w KC PZPR (na podsta-
wie materia∏ów MSW) Ocen´ polityczno-operacyjnà dzia∏ania i perspektyw
NSZZ „SolidarnoÊç”. Prognozujàc najbli˝szà przysz∏oÊç, stwierdzano: „Gdy par-
tia wysunie konkretny program i harmonogram odnowy, oczyÊci szeregi, podej-
mie propagandowà akcj´ przedzjazdowà, ustali termin zjazdu – masy cz∏onkow-
skie NSZZ b´dà sk∏onne do umiarkowania i powrotu do zaufania [...] Przy
konsolidacji partii uda si´ zachowaç ich tradeunionistyczny charakter lub ukie-
runkowywaç je klasowo i ideologicznie”45. 

Strajki lipcowo-sierpniowe 1980 r., podpisanie porozumieƒ spo∏ecznych i po-
wstanie NSZZ „SolidarnoÊç” zachwia∏y zasadami polityki w∏adz wobec opozy-
cji. Dotychczasowe metody okaza∏y si´ nieskuteczne, nie zdo∏a∏y doprowadziç
do izolacji „elementów antysocjalistycznych”. Przede wszystkim nie by∏y ade-
kwatne do nowej sytuacji – partia i bezpieka mia∏y do czynienia z kilkumiliono-

42 AP Wroc∏aw, KW PZPR, 112/V/1/11, Dyrektywa wewn´trzna KC PZPR w sprawie zwiàzków za-
wodowych nr 1, 5 IX 1980 r., k. 92–99; ibidem, Dyrektywa wewn´trzna KC PZPR w sprawie
zwiàzków zawodowych nr 2, 8 IX 1980 r., k. 100–110; ibidem, Informacja dotyczàca rodzaju praw
i Êwiadczeƒ, które traci cz∏onek z chwilà wystàpienia ze zwiàzku zawodowego, wrzesieƒ 1980 r.,
k. 111–112; ibidem, Informacja o niektórych aktualnych zadaniach w pracy ze zwiàzkami zawodo-
wymi, 25 IX 1980 r., k. 151–157; AAN, KC PZPR, XI/922, Projekt dyrektywy wewn´trznej KC
PZPR w sprawie zwiàzków zawodowych nr 3, wrzesieƒ 1980 r. Por. ¸. Kamiƒski, PZPR wobec „So-
lidarnoÊci” – pierwsze tygodnie, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 12, s. 31–34.
43 Cyt. za: J. Holzer, op. cit., s. 117.
44 A. Paczkowski, op. cit., s. 127–129.
45 AAN, KC PZPR, XI/923, k. 132–134, Ocena polityczno-operacyjna dzia∏ania i perspektyw NSZZ
„SolidarnoÊç”, 18 XI 1980 r.
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wà rzeszà potencjalnych opozycjonistów, a nie kilkoma tysiàcami „wichrzycieli”46.
W dodatku by∏y to w zdecydowanej wi´kszoÊci osoby nowe, nieznane SB. Nie
dziwi wi´c, i˝ podstawowà reakcjà aparatu bezpieczeƒstwa by∏ wzrost liczby
funkcjonariuszy (w latach 1981–1984 o blisko jednà czwartà) oraz gwa∏towna
rozbudowa agentury. Mi´dzy 1980 a 1984 r. liczba tajnych wspó∏pracowników
bezpieki wzros∏a a˝ o 125 proc. Wskazuje to na fakt, ˝e werbunek agentury by∏
podstawowà metodà pracy operacyjnej SB w tym okresie47. Niestety, w chwili
obecnej znamy praktycznie wy∏àcznie dokumenty dotyczàce rozpracowywania
NSZZ „SolidarnoÊç” powsta∏e w Departamencie III A MSW48. Tymczasem wal-
kà ze Zwiàzkiem i grupami opozycyjnymi zajmowa∏y si´ tak˝e pozosta∏e struk-
tury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, przede wszystkim piony II, III i IV. Sam pion III A
dysponowa∏ ju˝ w po∏owie stycznia 1981 r. 221 osobowymi êród∏ami informa-
cji w mi´dzyzak∏adowych komitetach za∏o˝ycielskich (ponadto ze 145 osobami
prowadzono „dialog operacyjny”), 1610 w komisjach zak∏adowych (prowadzo-
no te˝ 746 „dialogów”), trzynastoma w Krajowej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ „SolidarnoÊç” i 27 w strukturach bran˝owych Zwiàzku49.

Jednym z najwa˝niejszych kierunków dzia∏aƒ podejmowanych przez aparat
bezpieczeƒstwa w ramach „operacyjnej ochrony” NSZZ „SolidarnoÊç” by∏o
przeciwdzia∏anie opanowaniu Zwiàzku przez „ekstrem´”, a przede wszystkim
ograniczenie wp∏ywów dzia∏aczy KSS „KOR”. Obawiano si´, i˝ nadadzà oni
Zwiàzkowi antykomunistyczne oblicze polityczne, b´dà podsycaç nastroje anty-
sowieckie, a nawet – ˝e b´dà tworzyç „grupy dywersyjno-sabota˝owe” na wypa-
dek interwencji ZSRR. Dzia∏aczom KSS „KOR” przeciwstawiano tonujàcà rol´
KoÊcio∏a: „Analiza wskazuje, ˝e oddzia∏ywania kleru i Êwieckiego aktywu kato-
lickiego na »SolidarnoÊç« majà charakter konstruktywny. Zasadnicze niebezpie-
czeƒstwo dla kszta∏towania si´ oblicza »SolidarnoÊci« wynika z pozycji i wp∏y-
wów zdobytych przez KSS »KOR« w tym zwiàzku oraz popularyzowania
politycznego i gospodarczego programu J[acka] Kuronia”. Zalecano rozmaite
dzia∏ania, by wyeliminowaç ich z w∏adz Zwiàzku, m.in. przy pomocy agentury.
W wielu województwach SB prowadzi∏a „d∏ugofalowe gry [operacyjne] skiero-
wane na odsuwanie elementów ekstremalnych od wp∏ywu na »SolidarnoÊç«”.
Obawy przed „ekstremà” by∏y tak daleko posuni´te, ˝e w lutym 1981 r. opraco-
wano nie tylko plan dzia∏aƒ na wypadek odsuni´cia Lecha Wa∏´sy od przywódz-
twa w „SolidarnoÊci”, ale tak˝e ochrony go przed ewentualnym zamachem ze
strony rywali. Co ciekawe, jednoczeÊnie podejmowano tak˝e dzia∏ania operacyj-
ne zmierzajàce do ograniczonego wzmocnienia grupy opozycyjnej wobec Wa∏´-
sy, aby pokazaç mu jej si∏´ i sk∏oniç do wi´kszej ust´pliwoÊci wobec w∏adz50.

46 Por. H. G∏´bocki, „SolidarnoÊç” w grach SB 1981–1989 (przeglàd wybranych problemów), „Ar-
cana” 2003, nr 2, s. 81.
47 P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa..., s. 56; T. Ruzikowski, op. cit., s. 130.
48 Por. G. Majchrzak, Poczàtki „ochrony” NSZZ „SolidarnoÊç” przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa (wrze-
sieƒ 1980 – kwiecieƒ 1981), niniejszy numer „Pami´ci i SprawiedliwoÊci”.
49 Ibidem. 
50 Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej [dalej: AIPN], 0236/277, t. 1, Operacyjna ochrona Nie-
zale˝nych Samorzàdnych Zwiàzków Zawodowych przed wykorzystaniem ich przez elementy antyso-
cjalistyczne do wrogiej dzia∏alnoÊci politycznej, styczeƒ 1981 r., k. 239–248; ibidem, Propozycje na
telekonferencj´ 6 XII 1980 r., k. 311; ibidem, Telekonferencja, 2 IV 1981 r., k. 318; S. Cenckiewicz,
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W walce o zminimalizowanie wp∏ywów opozycji przedsierpniowej w Zwiàz-
ku uczestniczy∏y tak˝e inne struktury w∏adzy. Ju˝ w po∏owie wrzeÊnia podj´to
zmasowanà kampani´ propagandowà skierowanà przeciwko cz∏onkom KSS
„KOR”; 23 wrzeÊnia 1980 r. aresztowano Leszka Moczulskiego, a nast´pnie in-
nych dzia∏aczy Konfederacji Polski Niepodleg∏ej. 30 paêdziernika prokurator ge-
neralny PRL Lucjan Czubiƒski rozes∏a∏ prokuratorom wojewódzkim „do umie-
j´tnego wykorzystania w pracy politycznej i zawodowej” swoje s∏ynne Uwagi
o dotychczasowych zasadach Êcigania uczestników nielegalnej dzia∏alnoÊci anty-
socjalistycznej51. Próbà ograniczenia zasi´gu przemian by∏a d∏ugotrwa∏a walka
obozu w∏adzy o niedopuszczenie do legalizacji Niezale˝nego Zrzeszenia Studen-
tów oraz NSZZ „SolidarnoÊç” Rolników Indywidualnych.

Nieco Êwiat∏a na metody pracy operacyjnej SB wobec „SolidarnoÊci” rzuca za-
pis telekonferencji z naczelnikami wydzia∏ów III A komend wojewódzkich MO
przeprowadzonej 2 kwietnia 1981 r., a wi´c tu˝ po zakoƒczeniu kryzysu bydgo-
skiego. Podczas telekonferencji podkreÊlano m.in.: „s∏usznie stawialiÊmy w czasie
wyborów, ˝e bardzo istotnym jest operacyjne opanowanie komisji zak∏adowych
w kluczowych obiektach gospodarki narodowej”, nakazano te˝ „dalsze zg∏´bia-
nie” penetracji agenturalnej zak∏adowych ogniw NSZZ „SolidarnoÊç”. Sformu∏o-
wanie to wskazuje zapewne na strategiczny kierunek dzia∏aƒ operacyjnych – pró-
b´ przej´cia kontroli nad ni˝szymi ogniwami Zwiàzku. Stosunkowo niewielka
skala protestów w grudniu 1981 r. Êwiadczy byç mo˝e o powodzeniu tej operacji.
Uwag´ zwraca tak˝e koƒcowe stwierdzenie prowadzàcego konferencj´ (prawdo-
podobnie dyrektora Departamentu III A gen. W∏adys∏awa Ciastonia): „Na szcze-
blu centralnym mamy szereg sojuszników wspó∏dzia∏ajàcych z nami aktywnie,
stàd nieprzypadkowo kierujemy do towarzyszy naczelników proÊby, które na
pierwszy rzut oka mogà wydawaç si´ wàtpliwe. Zapewniam, ˝e dzia∏amy z prze-
myÊleniem i je˝eli nie od razu wykorzystujemy, to nie denerwujcie si´ tym”52.

OczywiÊcie istnienie podwójnej sieci agenturalnej (na szczeblu województw
i centrali) nie jest niczym zaskakujàcym. Jak si´ jednak wydaje, w okresie legal-
nego istnienia „SolidarnoÊci” zjawisko to przybra∏o niespotykane wczeÊniej roz-
miary. Wynika∏o to nie tylko z niezwyk∏ej rangi prowadzonych operacji, ale tak-
˝e najprawdopodobniej z braku zaufania MSW do funkcjonariuszy ni˝szych
szczebli oraz obawy przed przeciekiem. Tak˝e z kilku innych zapisów telekonfe-
rencji zachowanych w sprawie obiektowej dotyczàcej KKP NSZZ „SolidarnoÊç”
wynika, ˝e nawet osób sprawujàcych funkcje kierownicze „w terenie” nie wta-
jemniczano w za∏o˝enia operacji prowadzonych na szczeblu centralnym.

Badania Andrzeja Paczkowskiego jednoznacznie wykaza∏y, ˝e obóz w∏adzy
ju˝ od poczàtku masowych strajków latem 1980 r. przygotowywa∏ si∏owe roz-
wiàzanie zaistnia∏ego kryzysu53. Nie ma wi´c potrzeby szerszego omawiania te-

Od „Klanu” do „Renesansu”. Operacje S∏u˝by Bezpieczeƒstwa wobec kierownictwa „SolidarnoÊci”
w latach 1980–1982, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 12, s. 38–39; G. Maj-
chrzak, Truciciele z SolidarnoÊci, „Polityka” 2003, nr 43, s. 80–82.
51 AAN, KC PZPR, XIA/1319, Uwagi o dotychczasowych zasadach Êcigania uczestników nielegalnej
dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej, paêdziernik 1980 r., k. 2–14.
52 AIPN, 0236/277, t. 1, Telekonferencja, 2 IV 1981 r., k. 316–320.
53 A. Paczkowski, op. cit., passim.
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go zagadnienia w tym miejscu. Mimo i˝ kwestia ta jest rozstrzygni´ta, wcià˝ po-
zostaje wiele pytaƒ, na które brak jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsze z nich
dotyczy roli, jakà odegra∏y w∏adze sowieckie w polskim kryzysie lat 1980–1981.
Opublikowane dotychczas dokumenty z archiwów moskiewskich wskazujà, ˝e
groêba interwencji (poza grudniem 1980 r.) nie istnia∏a54. Nie zmienia to oczy-
wiÊcie faktu, ˝e Moskwa nieustannie wywiera∏a naciski na kierownictwo PZPR
w celu sk∏onienia go do zdecydowanej rozprawy z „SolidarnoÊcià”. Z kolei obóz
w∏adzy ch´tnie u˝ywa∏ straszaka interwencji, aby ograniczyç radykalizm ˝àdaƒ
„SolidarnoÊci” i struktur opozycyjnych oraz zmniejszyç skal´ spo∏ecznego po-
parcia dla nich. 

Najtrudniejsza wydaje si´ odpowiedê na pytanie, na ile powa˝nie rozwa˝ano
w obozie w∏adzy mo˝liwoÊç wkomponowania „SolidarnoÊci” w istniejàcy system
polityczny. Niewàtpliwie znaczna cz´Êç dzia∏aƒ podejmowanych wobec Zwiàzku
przez aparat partyjny i przede wszystkim przez SB s∏u˝y∏a przej´ciu przynajmniej
cz´Êciowej kontroli nad „SolidarnoÊcià” i eliminacji „ekstremy”55. Zdawano chy-
ba sobie jednak spraw´, ˝e sukces tych dzia∏aƒ jest ma∏o prawdopodobny. Zg∏a-
szane jesienià 1981 r. propozycje zawarcia „porozumienia narodowego” by∏y ju˝
tylko przykrywkà dla ostatniej fazy przygotowaƒ do wprowadzenia stanu wojen-
nego. Przy tym jesienià 1980 r. w kierownictwie PZPR doÊç powszechnie ˝ywio-
no przekonanie o mo˝liwoÊci wmontowania „SolidarnoÊci” w istniejàcy system.
W cytowanym ju˝ opracowaniu z po∏owy listopada 1980 r. stwierdzano: „Fakt
istnienia NSZZ podwa˝a dotychczasowy kanon teoretyczny dot[yczàcy] ustroju
socjalistycznego, ale [podkr. w oryginale] obiektywnie nie jest sam przez si´ ele-
mentem destrukcyjnym ustroju”. W przygotowanych w tym samym czasie Zada-
niach partii we wspó∏dzia∏aniu z NSZZ „SolidarnoÊç” pisano: „Wszystkie zwiàz-
ki sà dziÊ sta∏ym elementem naszego ˝ycia spo∏eczno-politycznego. Samodzielny,
samorzàdny w dzia∏aniu ruch zwiàzkowy stanowiç powinien wa˝ne ogniwo sys-
temu demokracji socjalistycznej, wzbogacaç jej formy, dobrze s∏u˝yç sprawie po-
st´pu spo∏ecznego i utrwalaniu zdobyczy socjalizmu w naszym kraju. NSZZ »So-
lidarnoÊç« sta∏ si´ masowà organizacjà zwiàzkowà, dzia∏ajàcà we wszystkich
województwach i bran˝ach. Szerokie rzesze pracowników traktujà t´ organizacj´
jako gwaranta realizacji swych interesów i praw, si∏´ przyczyniajàcà si´ skutecz-
nie do odnowy i demokratyzacji ˝ycia w kraju”. W dalszej cz´Êci dokumentu po-
lecano „umacniaç socjalistyczny charakter” Zwiàzku oraz uk∏adaç wzajemne sto-
sunki „na zasadach partnerstwa, dialogu i wspó∏pracy”56. Po kryzysie bydgoskim,
który ukaza∏ si∏´ Zwiàzku, wydano polecenie strukturom SB „zabezpieczenia”
procesu w∏àczania „SolidarnoÊci” w system polityczny PRL57. OczywiÊcie mo˝na
zak∏adaç, ˝e tego rodzaju wytyczne by∏y jedynie elementami stratiegiczeskoj
maskirowki w∏adz. Mo˝na jednak równie˝ postawiç tez´, ˝e wariant si∏owy

54 Dokumenty. Teczka Sus∏owa, Warszawa 2003; Genera∏ Paw∏ow: by∏em rezydentem KGB w Pol-
sce, Warszawa 1994 (kilka dokumentów zamieszczono w aneksie); „Zeszyt roboczy” genera∏a
Anoszkina. 9–16 grudnia 1981 r., Warszawa 1998.
55 Por. H. G∏´bocki, „SolidarnoÊç” w grach SB..., s. 82.
56 AAN, KC PZPR, XIA/1237, Zadania partii we wspó∏dzia∏aniu z NSZZ „SolidarnoÊç”, 19 XI
1980 r., k. 66–74.
57 AIPN, 0236/277, t. 1, Telekonferencja, 2 IV 1981 r., k. 318–319.
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rozwiàzania konfliktu przez d∏ugi czas nie by∏ ostatecznie przesàdzony. Jak si´
wydaje, dopiero wybór Wojciecha Jaruzelskiego na I sekretarza KC PZPR zde-
cydowa∏ o nieuchronnoÊci konfrontacji. 

Znane dotychczas dokumenty wskazujà, ˝e jednym z celów operacji wprowa-
dzenia stanu wojennego mia∏o byç stworzenie nowej, socjalistycznej „Solidarno-
Êci”. Przygotowano propozycje obsady personalnej poszczególnych zarzàdów re-
gionów, komisji zak∏adowych itp., w których kluczowà rol´ mieli graç tajni
wspó∏pracownicy SB. Uwiarygodnieniu nowej struktury mia∏o s∏u˝yç pozyskanie
dla idei reaktywacji „SolidarnoÊci” jej przewodniczàcego Lecha Wa∏´sy. Kilka-
krotnie prowadzone z nim na ten temat rozmowy (w grudniu 1981 r. i w póê-
niejszym okresie) nie przynios∏y zadowalajàcych rezultatów. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa kontynuowa∏a jednak wysi∏ki na rzecz „cz´Êciowego
odbudowania ogniw SolidarnoÊci”. Ju˝ w grudniu 1981 r. utworzono centralnà
oraz wojewódzkie „grupy operacyjne w celu koordynacji zadaƒ w zakresie realiza-
cji dzia∏aƒ operacyjnych w stosunku do Zwiàzków Zawodowych »SolidarnoÊç«”.
23 grudnia 1981 r. przygotowano Za∏o˝enia dzia∏ania w stosunku do zwiàzku
zawodowego „SolidarnoÊç” w zakresie tworzenia nowych struktur zwiàzkowych”.
Planowano w nich cz´Êciowà odbudow´ Zwiàzku opartego na strukturze bran-
˝owej, z kierownictwem „dajàcym gwarancj´ spe∏niania przez »SolidarnoÊç«
funkcji zwiàzku zawodowego w PRL”. Rozwa˝ano nawet zwo∏anie zjazdu NSZZ
„SolidarnoÊç”, który mia∏by zmieniç jego dotychczasowe kierunki dzia∏ania. Jed-
nym z elementów podejmowanych przez SB dzia∏aƒ by∏a prowadzona od stycz-
nia 1982 r. w Gdaƒsku operacja o kryptonimie „Renesans”58. Stosunkowo nik∏y
opór spo∏eczny w pierwszych miesiàcach stanu wojennego spowodowa∏, ˝e reali-
zacja planów przebiega∏a opieszale, zaczyna∏o zwyci´˝aç przekonanie, i˝ mo˝li-
we jest uspokojenie sytuacji bez wznowienia „SolidarnoÊci”. Spraw´ ostatecznie
przesàdzi∏ przebieg swoistej próby si∏ 31 sierpnia 1982 r. Z jednej strony zasi´g
demonstracji ukaza∏ stosunkowo du˝e wp∏ywy podziemnych struktur Zwiàzku,
z drugiej jednak za ograniczonym sukcesem Tymczasowej Komisji Koordynacyj-
nej nie posz∏y ˝adne dalsze dzia∏ania. Ustawa z 8 paêdziernika 1982 r. ostatecz-
nie zakoƒczy∏a (przynajmniej na najbli˝szych kilka lat) rozwa˝ania nad przywró-
ceniem „SolidarnoÊci”.

Taktyk´ aparatu bezpieczeƒstwa w pierwszych miesiàcach stanu wojennego
oÊwietla dokument opracowany we wroc∏awskim Wydziale V KW MO (zajmo-
wa∏ si´ on m.in. zwalczaniem „SolidarnoÊci”)59. Obok ró˝norakich metod likwi-
dowania „wrogiej dzia∏alnoÊci” (zw∏aszcza poligrafii i struktur zak∏adowych)
zwraca uwag´ nast´pujàce sformu∏owanie: „organizowanie struktur nielegalnych
w celu nawiàzania wspó∏pracy z RKS-em i przez nià operacyjne opanowanie sy-
tuacji oraz ukszta∏towanie jej w kierunku wyboru Êrodków wspó∏dzia∏ania z w∏a-
dzami (popieranie tendencji umiarkowano-liberalnych w R[egionalnym] K[omi-
tecie] S[trajkowym])”60. Jak widaç, celem aparatu bezpieczeƒstwa nie by∏o

58 S. Cenckiewicz, op. cit., s. 41–42; G. Majchrzak, Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w celu prze-
j´cia kontroli nad „SolidarnoÊcià” w latach 1980–1982, mps w posiadaniu autora.
59 ¸. Kamiƒski, P. Piotrowski, Podziemie wroc∏awskie w oczach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 2002, nr 2, s. 275–293.
60 Ibidem, s. 291.
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ca∏kowite rozbicie struktur podziemnych, lecz raczej przej´cie nad nimi kontro-
li operacyjnej. Byç mo˝e ma to zwiàzek z sygnalizowanymi wy˝ej planami „od-
rodzenia” NSZZ „SolidarnoÊç”.

W trakcie stanu wojennego podj´to prób´ ograniczenia liczby osób podejmu-
jàcych dzia∏alnoÊç opozycyjnà. Odbywa∏o si´ to zarówno poprzez wymuszanie
deklaracji lojalnoÊci, jak i umo˝liwianie aktywistom „SolidarnoÊci” wyjazdu za
granic´. Na 4500 indagowanych osób tylko 6 proc. odmówi∏o podpisania „loja-
lek”. Za granic´ wyjecha∏o oko∏o 4300 dzia∏aczy opozycji61.

Do nielicznych znanych dotychczas dokumentów o charakterze programo-
wym z okresu stanu wojennego nale˝à dwa referaty przygotowane na narady
aktywu kierowniczego MSW. Pierwszy z nich pochodzi z poczàtku 1982 r. (naj-
prawdopodobniej po∏owa stycznia)62. Prowadzàcy narad´ gen. Czes∏aw Kisz-
czak sformu∏owa∏ siedem strategicznych celów resortu, sprowadzajàcych si´ do
„opanowania sytuacji” na poszczególnych odcinkach (∏adu spo∏ecznego, gospo-
darki, administracji paƒstwowej, partii, ruchu zwiàzkowego, Êrodków masowe-
go przekazu, Êrodowisk twórczych). Jako jedno z najistotniejszych zadaƒ uzna-
no utrzymanie stanu, w którym wi´kszoÊç dzia∏aczy „SolidarnoÊci” Êredniego
i ni˝szego szczebla nie przejawia wi´kszej aktywnoÊci – „nie wolno nam nieroz-
wa˝nym, nieprzemyÊlanym dzia∏aniem wp´dziç ich w konspiracj´”. Kiszczak ge-
neralnie zaleca∏ prowadzenie ostro˝nej i d∏ugofalowej polityki – „Nie wolno
nam równie˝ dopuÊciç do powstania w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej kompleksu »So-
lidarnoÊci«, podobnie jak to mia∏o miejsce w latach 1944–1945 z Armià Krajo-
wà, czego reperkusje do dziÊ jeszcze odczuwamy”. Te dwa stwierdzenia mogà
si´ wydawaç zaskakujàce, zw∏aszcza ˝e wypowiedziano je kilka tygodni po ma-
sakrze w kopalni „Wujek”. Najprawdopodobniej Êwiadczà one o tym, ˝e grupa
Jaruzelskiego przyj´∏a podobnà taktyk´ jak ekipa Gierka jesienià 1976 r. – uni-
kanie eskalacji napi´cia. Nadzieje na uniemo˝liwienie tworzenia struktur kon-
spiracyjnych okaza∏y si´ jednak p∏onne. Narad´ zakoƒczy∏y szczegó∏owe zalece-
nia dla poszczególnych pionów SB, wszystkie w mniejszym lub wi´kszym
stopniu powiàzane z walkà z opozycjà. WÊród zaleceƒ dla kontrwywiadu na
plan pierwszy wysuni´to nast´pujàce: „dà˝yç do rozbudowy sieci agenturalnej
i przenikaç do tworzonych ewentualnie struktur podziemnych, aby kontrolo-
waç i parali˝owaç poczynania przeciwnika”. Wskazuje to na niedocenianà do-
tychczas, czo∏owà rol´ w agenturalnej infiltracji struktur opozycyjnych, jakà
powierzono Departamentowi II MSW i jego terenowym odpowiednikom63.
Kontrwywiadowi zalecano tak˝e „podejmowaç dzia∏ania zmierzajàce do zdez-
integrowania przeciwnika i rozbijania jego dotychczasowych struktur oraz
dzia∏aç w kierunku tworzenia nowych organizacji zwiàzkowych, stymulowa-
nych przez nas”. Najszersze, co oczywiste, zadania stawiano przed pionami

61 AIPN Wr, 053/2153, Referat na odpraw´ kierowniczego aktywu resortu spraw wewn´trznych,
b.d., k. 85; H. G∏´bocki, „SolidarnoÊç” w grach SB..., s. 87.
62 AIPN Wr, 053/2153, Referat na odpraw´ kierowniczego aktywu resortu spraw wewn´trznych,
b.d., k. 75–125.
63 Wynika∏o to zapewne z faktu, ˝e piony kontrwywiadu i wywiadu uwa˝ano (niebezpodstawnie)
za elit´ MSW, przy czym tylko kontrwywiad dysponowa∏ rozbudowanà strukturà i siatkà agentural-
nà w kraju.
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„bezpieczeƒstwa wewn´trznego” (departamenty III, IV i V MSW oraz ich od-
powiedniki terenowe)64.

64 „po pierwsze – kontynuowaç dzia∏ania dezintegracyjne i propagandowe w kierunku kompromi-
towania ekstremalnych i wrogich si∏ »SolidarnoÊci« oraz zapobiegaç, ujawniaç i likwidowaç konspi-
racyjne struktury, metody i Êrodki dzia∏ania »SolidarnoÊci« oraz innych grup antysocjalistycznych,
g∏ównie w zak∏adach pracy, uczelniach i instytucjach. Wspieraç operacyjnie inicjatywy zmierzajàce
do os∏abienia i reorientacji ogniw »SolidarnoÊci« w wielkich zak∏adach przemys∏owych, dà˝àc przy
tym do stworzenia po zniesieniu stanu wojennego w∏aÊciwej przeciwwagi [podkr. ¸.K. – fragment
ten jest kolejnym dowodem, ˝e po zniesieniu stanu wojennego zak∏adano reaktywacj´ »Solidarno-
Êci«] w postaci bran˝owych i autonomicznych zwiàzków zawodowych. Ustaliç powiàzania ekstremy
»SolidarnoÊci« z naszym aparatem, wnikliwie wyjaÊniaç wszystkie groêne w tym wzgl´dzie sygna∏y.
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje koniecznoÊç szybkiego rozpoznawania i likwidacji wszystkich
zalà˝ków nielegalnych struktur tworzàcych si´ na gruncie rozbitych ugrupowaƒ kontrrewolucyjnych
i ekstremalnego aktywu »SolidarnoÊci« i Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów. W tym celu nale˝y sze-
roko rozbudowaç sieç tajnych wspó∏pracowników, zw∏aszcza spoÊród aktywu »SolidarnoÊci«, wyko-
rzystujàc aktywnie w tym wzgl´dzie prac´ z internowanymi, prowadzone rozmowy operacyjno-
-ostrzegawcze i inne formy pracy operacyjnej; po drugie – wykorzystaç prowadzone dzia∏ania
operacyjne i administracyjne do eliminacji z instytucji bazy i nadbudowy wszelkich struktur formal-
nych, znanych uprzednio z podejmowania dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej i antypaƒstwowej, szcze-
gólnie w Êrodowiskach naukowych; po trzecie – inspirowaç dzia∏ania likwidujàce zjawiska biurokra-
cji poprzez przyspieszanie zakoƒczenia reorganizacji administracji centralnej i likwidacj´ zjednoczeƒ
oraz dostosowanie strukturalnych rozwiàzaƒ w handlu zagranicznym do aktualnej sytuacji ekono-
micznej kraju. Aktywnie w∏àczaç si´ do weryfikacji kadr kierowniczych ró˝nych szczebli w admini-
stracji gospodarczej inspirujàc eliminacj´ osób niekompetentnych, prezentujàcych wrogie postawy
polityczne oraz likwidujàc przy tym istniejàce uk∏ady klikowe i inne nieprawid∏owoÊci; po czwarte
– prowadziç ofensywne i skuteczne dzia∏ania wobec wszelkich prób kontynuowania nielegalnej dzia-
∏alnoÊci wydawniczej, ulotkowej, odtwarzania nielegalnej bazy poligraficznej bàdê te˝ usi∏owaƒ wy-
korzystywania do tych celów bazy poligraficznej b´dàcej w dyspozycji instytucji i organizacji paƒ-
stwowych; po piàte – przygotowywaç materia∏ i propozycje w sprawie weryfikacji zawieszonych
zwiàzków i stowarzyszeƒ oraz zabezpieczyç operacyjnie odpowiedni sk∏ad ich w∏adz, gwarantujàcy
w przypadku reaktywowania pozytywne nastawienie i dzia∏anie wobec ustroju i w∏adz paƒstwowych;
po szóste – zaktywizowaç prac´ operacyjnà w Êrodowiskach naukowych, twórczych i m∏odzie˝y aka-
demickiej w celu odsuwania od wp∏ywów w nich osób prezentujàcych wrogie postawy polityczne,
sk∏onnych do podejmowania dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej lub prowadzàcych jà do czasu wprowa-
dzenia stanu wojennego; po siódme – aktywnie rozpoznawaç powiàzania wrogich grup i osób z hie-
rarchià KoÊcio∏a katolickiego i reakcyjnà cz´Êcià kleru w celu niedopuszczenia do wykorzystania
obiektów kultu do wrogich inicjatyw i wystàpieƒ. Rozwijaç przy tym szerokie dzia∏ania profilaktycz-
ne i ostrzegawcze wobec osób niezdecydowanych i przejawiajàcych sk∏onnoÊci do podejmowania lub
popierania dzia∏aƒ antypaƒstwowych w ró˝nych Êrodowiskach. Umacniaç w drodze dzia∏aƒ opera-
cyjnych lini´ wyra˝ania przez KoÊció∏ zrozumienia dla koniecznoÊci wprowadzenia stanu wojennego
i respektowania wynikajàcych z niego rygorów i ograniczeƒ. W dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a koniecznym jest
eliminowanie i ograniczanie zaanga˝owania politycznego kleru, szczególnie na odcinku duszpaster-
stwa stanowo-zawodowego m∏odzie˝y; po ósme – skutecznie izolowaç Êrodowiska prawicy ludowej
od wp∏ywów w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym w celu niedopuszczenia do opanowywania
jego ogniw i wp∏ywania na dzia∏alnoÊç Stronnictwa. Trzeba równie˝ doprowadziç do wyeliminowa-
nia wszelkich zaanga˝owaƒ na rzecz reaktywowania ruchu »SolidarnoÊci« Rolników Indywidualnych,
wspierajàc koncepcj´ tworzenia nowych struktur w formie zrzeszeƒ produkcyjno-specjalistycznych;
po dziewiàte – podjàç skuteczne dzia∏ania prowadzàce do ustalenia i zatrzymania osób ukrywajàcych
si´ dotychczas przed internowaniem, a których dalszy pobyt na wolnoÊci stwarza realne zagro˝enie
stanu ∏adu i porzàdku publicznego; i po dziesiàte – w zwiàzku ze wspomnianà ju˝, tak trudnà ope-
racjà, jakà b´dzie podwy˝ka cen, nale˝y ju˝ od dziÊ prowadziç wszechstronne rozpoznanie nastrojów
w poszczególnych Êrodowiskach, a zw∏aszcza w zak∏adach pracy, oraz podejmowaç dzia∏ania neutra-
lizujàce ewentualne próby organizowania ró˝nych form protestu” (AIPN Wr, 053/2153, Referat na
odpraw´ kierowniczego aktywu resortu spraw wewn´trznych, b.d., k. 75–125).
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Przy obecnym stanie badaƒ nie wiemy, czy mi´dzy styczniem a czerwcem
1982 r. odbywa∏y si´ tego typu narady, najprawdopodobniej tak. Niestety, nie
odnaleziono dotychczas materia∏ów z narady czerwcowej, zachowa∏ si´ nato-
miast referat z kolejnej, z po∏owy lipca 1982 r.65 Tym razem referentem niewàt-
pliwie nie by∏ Kiszczak, lecz inny cz∏onek kierownictwa resortu. Zauwa˝y∏ on
niepokojàce zjawisko „rozwijania przez opozycj´ przedsi´wzi´ç organizacyjnych
i propagandowych w skali ogólnokrajowej”, co przejawia∏o si´ w postaci wzro-
stu liczby struktur konspiracyjnych oraz prób „wzmagania ideologicznego od-
dzia∏ywania na spo∏eczeƒstwo”. G∏ównà metodà poprawy sytuacji mia∏o byç
rozwini´cie i ulepszenie pracy z agenturà. W zwiàzku z mo˝liwoÊcià wybuchu
demonstracji pod koniec sierpnia polecano przystàpiç natychmiast do likwidacji
struktur podziemnych, a zw∏aszcza poligrafii. „Na mo˝liwie najszerszà skal´”
zalecano podj´cie „dzia∏aƒ dezawuujàcych, dyskredytujàcych i oÊmieszajàcych
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà”. Za niedopuszczalnà uznano sytuacj´, w której nazwi-
ska niektórych ukrywajàcych si´ dzia∏aczy „sta∏y si´ ju˝ symbolami”. Polecano
rozpocz´cie aktywnego rozpracowania ka˝dej struktury konspiracyjnej, ka˝dej
ukrywajàcej si´ osoby, ka˝dego przypadku pojawienia si´ ulotek, bez dotychcza-
sowego „schematyzmu, braku efektywnych, przemyÊlanych kombinacji i ma∏o
pomys∏owej pracy z t[ajnymi] w[spó∏pracownikami]”. Za bardzo istotne uznano
doprowadzenie do „izolacji kleru od opozycji”.

Podobnie jak wczeÊniej, tak˝e w odniesieniu do stanu wojennego nie sposób
uciec od pytania o skal´ penetracji struktur opozycyjnych przez SB. Szokujàco
brzmi dzisiaj informacja, ˝e s∏ynna ucieczka Zbigniewa Bujaka po zatrzymaniu
2 marca 1983 r. to w rzeczywistoÊci element wi´kszej operacji Departamentu II
MSW. W ten sposób zamierzano spowodowaç „wyeliminowanie A[leksandra]
Ma∏achowskiego z roli g∏ównego ideologa zwiàzku i wprowadzenie na to miej-
sce w∏asnego êród∏a informacji”. Jak czytamy w dalszej cz´Êci dokumentu, „te-
mu celowi m.in. s∏u˝y∏o wypuszczenie Z[bigniewa] Bujaka zatrzymanego na fa∏-
szywych dokumentach wystawionych na nazwisko Wroniszewski Micha∏ oraz
Ewy Kulik pos∏ugujàcej si´ dokumentami na nazwisko Ewa Kolpiƒska”66.

OczywiÊcie b∏´dne by∏oby wysnuwanie zbyt daleko idàcych wniosków z tych
tak niezwyk∏ych informacji. Z pewnoÊcià w∏adze mia∏y zaskakujàco du˝à wiedz´
o podziemiu, uzyskiwanà drogà operacyjnà. Nie znaczy to jednak, ˝e ta wiedza
by∏a pe∏na, a przede wszystkim – ˝e dzia∏aniami opozycji w rzeczywistoÊci stero-
wa∏a SB. Trudne do zweryfikowania przy obecnym stanie badaƒ sà informacje
o „pe∏nej operacyjnej kontroli” MSW nad niektórymi znanymi grupami pod-
ziemnymi, zawarte w cz´Êci materia∏ów archiwalnych. Termin ten oznacza∏ bo-
wiem, i˝ SB posiada∏a nie tylko „pe∏ne rozpoznanie” danej organizacji i „pe∏nà
wiedz´ o niej”, lecz tak˝e by∏a w stanie nià sterowaç67. Kilka lat póêniej,
w 1987 r. za ca∏kowicie kontrolowane uznawano 10 proc. organizacji, 84 proc.
mia∏o znajdowaç si´ pod kontrolà cz´Êciowà (SB mia∏a dane o ich dzia∏alnoÊci,

65 Ibidem, Referat na odpraw´ aktywu kierowniczego MSW, lipiec 1982 r., k. 126–163.
66 AIPN, 01221/79, Analiza materia∏ów zawartych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt.
„Kasia”, sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Alek”, 1 X 1984 r., b.p.
67 Definicja w: AIPN Wr, 053/2179, Instrukcja dotyczàca sposobu wype∏niania ankiety, 1986 r.,
k. 27.

W∏adza wobec opozycji 1976–1989

27



ale nie by∏a w stanie nimi sterowaç), a pozosta∏e 6 proc. nie by∏y rozpracowane
przez aparat bezpieczeƒstwa68.

Niezmiernie trudno – poza opisanà powy˝ej ideà budowy „socjalistycznej So-
lidarnoÊci” – dostrzec wyraêniejszà strategi´ w∏adz wobec dzia∏aƒ opozycyjnych
w okresie stanu wojennego. Dominowa∏y dzia∏ania doraêne, zwiàzane wpierw
z zabezpieczeniem operacji wprowadzenia stanu wojennego, a nast´pnie z walkà
z poszczególnymi strukturami podziemia. Mimo ˝e pod os∏onà czo∏gów opera-
cja taka by∏aby zapewne mo˝liwa, nie zdecydowano si´ na definitywne rozwià-
zanie problemu istnienia opozycji. Ograniczono si´ do osiàgni´cia celu minimum
– oddalenia niebezpieczeƒstwa zmiany systemu spo∏eczno-politycznego PRL
i zniszczenia organizacji zagra˝ajàcej temu systemowi. Nie si´gni´to chocia˝by
po czechos∏owacki wariant „normalizacji” – powszechne czystki, zw∏aszcza
w Êrodowiskach inteligenckich i partii69, masowe represje sàdowe. Przewa˝y∏y
zapewne obawy przed eskalacjà napi´cia, na bardziej radykalne dzia∏ania nie po-
zwala∏ równie˝ brak wyraênej poprawy sytuacji ekonomicznej.

Opracowany w grudniu 1982 r. dokument Przewidywane zagro˝enia zwiàza-
ne z zawieszeniem, a nast´pnie zniesieniem stanu wojennego w Polsce doÊç suro-
wo ocenia∏ bilans dwunastu miesi´cy obowiàzywania stanu wojennego. Stwier-
dzano, ˝e „nie zosta∏y wyeliminowane zagro˝enia konsekwentnie prowadzonej
polityki normalizacji ˝ycia w naszym kraju, nie zlikwidowano wszystkich êróde∏
gro˝àcych nawrotem do zjawisk z lat 1980–1981, jak równie˝ z okresu przed
sierpniem 1980 r.” Konstatacj´ t´ oparto m.in. na nast´pujàcych przes∏ankach:
„nie usta∏a – mimo powa˝nego os∏abienia – dzia∏alnoÊç grup ekstremalnych,
zw∏aszcza podziemia politycznego” oraz „nie uleg∏ wyraênej poprawie stan Êwia-
domoÊci spo∏eczno-politycznej znacznej cz´Êci ludnoÊci”70.

Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 r. nie zmieni∏o zasadniczych za∏o-
˝eƒ polityki w∏adz. Mo˝na zdefiniowaç je nast´pujàco:

– dalsze os∏abianie podziemia (w celu uniemo˝liwienia podejmowania dzia-
∏aƒ zagra˝ajàcych w∏adzy), m.in. przez prowokowanie konfliktów w obozie
opozycji,

– pog∏´bianie penetracji agenturalnej,
– dà˝enie do minimalizacji poparcia spo∏ecznego dla opozycji71.
W 1984 r. oceniano ju˝, ˝e istniejàce struktury podziemnej „SolidarnoÊci” nie

sà w stanie „poprowadziç klasy robotniczej do ostrych wystàpieƒ przeciwko paƒ-
stwu i systemowi politycznemu”. Prognozowano jednak, ˝e w razie pogorszenia
sytuacji ekonomicznej mo˝liwe jest ponowne odzyskanie wp∏ywów przez dzia∏a-
czy podziemia72. Dalszemu os∏abieniu grup opozycyjnych s∏u˝yç mia∏a cz´Êciowa
amnestia.

68 W. Sawicki, op. cit., s. 121.
69 W prowadzonej w czasie stanu wojennego weryfikacji kadr zalecano wr´cz ostro˝noÊç, mia∏a ona
byç „rozumna” (AIPN Wr, 053/2153, Referat na odpraw´ kierowniczego aktywu resortu spraw we-
wn´trznych, b.d., k. 113).
70 AAN, KC PZPR – Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, sygn. tymcz. 396, Przewidywane zagro˝enia zwiàza-
ne z zawieszeniem, a nast´pnie zniesieniem stanu wojennego w Polsce, grudzieƒ 1982 r., b.p.
71 Por. A. Dudek, Limitowana liberalizacja. Opozycja w planach aparatu w∏adzy PRL w po∏owie lat
80., „Arcana” 2003, nr 2, s. 101.
72 W. Sawicki, op. cit., s. 111.
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Co ciekawe, w przygotowanym przez MSW u progu 1986 r. opracowaniu
Przeciwnik polityczny. (Analiza stanu zagro˝enia) powielano niemal˝e dos∏ownie
niektóre zalecenia z drugiej po∏owy lat siedemdziesiàtych dotyczàce metod wal-
ki z opozycjà. Wskazywano m.in. na koniecznoÊç „zró˝nicowania i elastycznoÊci
polityki karno-administracyjnej” oraz zalecano „wykorzystywanie wszelkich
okazji do stawiania opozycjonistom zarzutów o kryminalnym charakterze, a tak-
˝e wykorzystywanie tu innych przepisów, m.in. karno-skarbowych”73.

Niewàtpliwie momentem prze∏omowym w polityce w∏adz wobec opozycji by∏
rok 1986. Jak si´ wydaje, amnestia 1986 r. (poprzedzona spektakularnym, acz-
kolwiek prawdopodobnie starannie zaplanowanym aresztowaniem Zbigniewa
Bujaka) i powo∏anie Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczàcym Rady Paƒstwa
by∏y dla w∏adz raczej wyrazem ich si∏y ni˝ s∏aboÊci. Najwyraêniej uznano, ˝e dzia-
∏alnoÊç podziemna ustabilizowa∏a si´ na stosunkowo niskim poziomie74, a brak
szerszego spo∏ecznego poparcia doprowadzi wczeÊniej czy póêniej do jej zaniku.
Za symboliczny mo˝na uznaç fakt, ˝e na prze∏omie 1986 i 1987 r. MSW przy-
stàpi∏o do opracowywania informatora o organizacjach opozycyjnych z lat
1976–198675. Jak stwierdza Antoni Dudek, celem podj´tych dzia∏aƒ nie by∏o by-
najmniej stworzenie warunków do rozpocz´cia dialogu z opozycjà76.

Powo∏anie Rady Konsultacyjnej i próba zastosowania „manewru kooptacji”77,
aczkolwiek same w sobie nie zmienia∏y jeszcze zasadniczej polityki w∏adz wobec
opozycji, otworzy∏y jednak perspektyw´ na nowe, niestandardowe metody dzia-
∏ania. Poszukujàc dróg wyjÊcia z trudnej sytuacji, zacz´to rozwa˝aç coraz bardziej
nieszablonowe rozwiàzania. Na plan pierwszy wybija∏y si´ opracowania przygoto-
wywane w Zespole Analiz MSW oraz przez nieformalne cia∏o (tzw. zespó∏ trzech)
z∏o˝one ze Stanis∏awa Cioska, Jerzego Urbana i gen. W∏adys∏awa Po˝ogi. Przyk∏a-
dem poszukiwania nowych metod dzia∏ania mogà byç przygotowane w Zespole
Analiz koncepcje ograniczenia wp∏ywów Ruchu „WolnoÊç i Pokój” – m.in. projekt
stworzenia „oddolnego”, aczkolwiek kontrolowanego przez w∏adze ruchu poko-
jowego, spe∏niajàcego rol´ „anty-WiP-u”, dysponujàcego jednak szerokimi mo˝li-
woÊciami oddzia∏ywania (m.in. organizacja wieców i demonstracji, rajdów i mar-
szów gwiaêdzistych). Z czasem zacz´to nawet rozwa˝aç mo˝liwoÊç legalizacji WiP,
pod warunkiem usuni´cia z ruchu kilkudziesi´ciu najaktywniejszych opozycjoni-
stów. Jak stwierdzali w 1987 r. funkcjonariusze SB, „trzeba znaleêç Kotaƒskiego
od pacyfizmu i w miar´ dyskretnie pomóc mu w jego robocie”78. 

73 Cyt. za: A. Dudek, op. cit., s. 103.
74 Jest charakterystyczne, ˝e liczba grup opozycyjnych gwa∏townie spad∏a pomi´dzy czerwcem
1985 r. a listopadem 1986 r. Wed∏ug szacunków SB spadek ten wyniós∏ ponad 27 proc. (z 403 do
292), co zapewne wiàza∏o si´ ze swoistym oczyszczaniem przedpola przed zamierzonà „liberaliza-
cjà” (por. Drogi do niepodleg∏oÊci 1944–1956/1980–1989. Nieznane êród∏a do dziejów najnowszych
Polski, wst´p, wybór i oprac. T. Balbus, ¸. Kamiƒski, W. Sawicki, K. Szwagrzyk, red. W. Wrzesiƒski,
Wroc∏aw 2001, s. 288–289).
75 Por. AIPN, 0326/538, t. 1–10, passim.
76 A. Dudek, op. cit., s. 107.
77 A. Paczkowski, Od sfa∏szowanego zwyci´stwa do prawdziwej kl´ski. Szkice do portretu PRL, Kra-
ków 1999, s. 138.
78 A. Dudek, op. cit., s. 104–105; AIPN, 0752/1, t. 4, Uwagi dotyczàce rozwoju Ruchu „WiP” i efek-
tywnoÊci podejmowanych wobec niego przeciwdzia∏aƒ, 6 X 1987 r., k. 25–31.
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Przyk∏ad WiP pokazuje, ˝e w obozie w∏adzy dominowa∏a w tym okresie tak-
tyka przeciàgania na swojà stron´ (lub przynajmniej neutralizacji) poszczegól-
nych grup i osób, której symbolami by∏o utworzenie Rady Konsultacyjnej oraz
legalizacja „Res Publiki” czy Klubu MyÊli Politycznej „Dziekania”. Podobnie
w memoria∏ach „zespo∏u trzech” z marca i wrzeÊnia 1987 r., nawo∏ujàcych do ra-
dykalnej reformy ekonomicznej (której jednym z g∏ównych celów mia∏o byç dal-
sze os∏abienie wp∏ywów opozycji), najdalej idàcà propozycjà dialogu z opozycjà
by∏o zaproszenie Wa∏´sy do Rady Konsultacyjnej79.

Jak si´ wydaje, jesienià 1987 r. obóz w∏adzy cechowa∏o poczucie si∏y wobec
opozycji. Pog∏´bi∏o je aresztowanie w listopadzie 1987 r. przywódców „Solidar-
noÊci Walczàcej”, uznawanej za najgroêniejszà grup´ podziemnà, a tak˝e wyniki
sonda˝y wskazujàce na stosunkowo nik∏e poparcie dla opozycji, konflikty w obo-
zie „SolidarnoÊci”, wreszcie wyraêny kryzys podziemia na czele z TKK. W tej sy-
tuacji, podejmujàc w poczàtkach listopada rozwa˝ania nad wprowadzeniem
w PRL elementów pluralizmu politycznego, Zespó∏ Analiz MSW okreÊli∏ dwa
warunki ewentualnych zmian:

„po pierwsze, ˝e b´dzie to robione z inicjatywy partii i pod jej politycznà
kontrolà [podkr. w oryginale – ¸.K.]; po drugie, ˝e nam si´ to op∏aci – czyli
zwi´kszy szanse przezwyci´˝enia trudnoÊci ekonomicznych, podniesie autorytet
partii i w∏adz, umocni socjalistyczne paƒstwo i nie zagrozi w ewidentny sposób
ogólnej perspektywie ustrojowo-rozwojowej, jakà jest komunizm”. Ostatecznie
funkcjonariusze MSW doszli do wniosku, ˝e prognozowane straty przewy˝szajà
korzyÊci, w zwiàzku z czym „dziÊ jeszcze” [!] nie nale˝y dopuszczaç mo˝liwoÊci
wprowadzenia pluralizmu politycznego80.

Dobrym samopoczuciem w∏adz zachwia∏y wyniki referendum z 27 listopada
1987 r., których nie nale˝y interpretowaç jako sukcesu opozycji, lecz mo˝na je
rozpatrywaç jako niepowodzenie w∏adz. „Wstrzàs referendalny” nie wywo∏a∏
jednak zmiany linii post´powania kierownictwa PZPR81. Rozpocz´cie wiosennej
debaty na ∏amach „Konfrontacji” mo˝na rozpatrywaç w kontekÊcie kontynuacji
linii wytyczonej jesienià 1986 r. Spokój w∏adz umocni∏ si´ zapewne po stosunko-
wo bezbolesnym przeprowadzeniu wielkiej podwy˝ki cen 1 lutego 1988 r. Swo-
istà manifestacjà si∏y sta∏a si´ pacyfikacja strajku w Nowej Hucie, przeprowadzo-
na nocà z 4 na 5 maja. Kolejne propozycje nawiàzania rozmów, sk∏adane przez
opozycj´, pozostawa∏y bez echa. W po∏owie marca 1988 r. „zespó∏ trzech” przy-
gotowa∏ co prawda memoria∏ zawierajàcy pierwsze konkretne propozycje „tak-
tycznego sojuszu” z umiarkowanà cz´Êcià opozycji, dla której projektowano
10–15 proc. miejsc w radach narodowych oraz jednà trzecià miejsc w Senacie,
jednak wskazówki te wykorzystano dopiero kilka miesi´cy póêniej82. O ile
w opracowanych 6 maja 1988 r. uwagach zespo∏u ekspertów KC PZPR trafnie

79 A. Dudek, op. cit., s. 112–114.
80 AIPN, 0752/1, t. 8, Koncepcje powo∏ania nowych partii politycznych (analiza – ocena – rekomen-
dacje), 12 XI 1987 r., k. 12, 17.
81 A. Paczkowski, Polska 1986–1989: od kooptacji do negocjacji. Kilka uwag o wchodzeniu w pro-
ces zmiany systemowej, Warszawa 1997, s. 14–15.
82 A. Dudek, „Bez naruszenia podstawowych zasad”. Ekipa Wojciecha Jaruzelskiego wiosnà 1988 ro-
ku [w:] W∏adza a spo∏eczeƒstwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warszawa 2003, s. 224.
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formu∏owano diagnoz´ rzeczywistoÊci (dostrzegajàc np.: „Pami´ç o stanie wojen-
nym nie dzia∏a ju˝ powstrzymujàco”), o tyle w zaleceniach ograniczono si´ do
postulatu radykalnej reformy ekonomicznej, bez istotnych zmian w systemie spo-
∏eczno-politycznym. Horyzont mo˝liwych ust´pstw wobec opozycji w po∏owie
maja 1988 r. wyznacza∏a propozycja... w∏àczenia Wa∏´sy do Âwiatowej Rady Po-
koju lub Rady Nadzorczej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych83.

Jeszcze w lipcu 1988 r. gen. Jaruzelski deklarowa∏ w rozmowie z Michai∏em
Gorbaczowem: „dwóch granic nie przekroczymy: nie pójdziemy na pluralizm
zwiàzkowy w takim rozumieniu, jakie chce si´ nam narzuciç [czyli relegalizacj´
„SolidarnoÊci” – ¸.K.], i nie pójdziemy na tworzenie partii opozycyjnych”. Grani-
cà mo˝liwych zmian by∏ udzia∏ „poszczególnych osób” (a wi´c nawet nie grup czy
Êrodowisk) w „organach przedstawicielskich i spo∏ecznych”84. Sytuacja zmieni∏a si´
gwa∏townie niewiele ponad miesiàc póêniej, gdy 15 sierpnia wybuch∏y kolejne
strajki. Wolta dokonana przez kierownictwo PZPR pod wp∏ywem nie najwi´kszej
przecie˝ w dziejach Polski Ludowej fali protestów nie jest do koƒca zrozumia∏a.
Aczkolwiek rozpocz´to przygotowania do si∏owego rozwiàzania powsta∏ego kry-
zysu85, to jednak ju˝ 21 sierpnia 1988 r. na zebraniu Biura Politycznego zdecydo-
wano o rozpocz´ciu rozmów z cz´Êcià opozycji. Byç mo˝e sta∏o si´ tak pod wp∏y-
wem coraz bardziej alarmistycznych memoria∏ów przygotowywanych przez
Cioska, Po˝og´ i Urbana86, namawiajàcych Jaruzelskiego do „ucieczki do przodu”,
aby utrzymaç chocia˝by „okrojony stan posiadania”. Istotna by∏a tak˝e wiedza
o niekorzystnym dla partii stosunku badanej systematycznie opinii publicznej
(m.in. wzrost poparcia dla strajków) oraz rekordowo z∏ych stanach nastrojów spo-
∏ecznych. Dla ówczesnej ekipy rzàdzàcej sierpieƒ 1980 r. by∏ traumatycznym – jak
si´ wydaje – doÊwiadczeniem87 i ch´ç niedopuszczenia do powtórki tamtych wy-
darzeƒ wp∏ywa∏a niewàtpliwie na sk∏onnoÊç do kompromisu. Jednak najistotniej-
szy by∏ chyba brak rzeczywistej alternatywy programowej dla rozmów z opozycjà.

Alternatywa taka pojawi∏a si´ wraz z powo∏aniem rzàdu Mieczys∏awa F. Ra-
kowskiego i rozpocz´ciem realizacji przezeƒ daleko idàcych reform ekonomicz-
nych. Nic wi´c dziwnego, ˝e nie tylko zawieszono rozmowy przygotowawcze do
Okràg∏ego Sto∏u88, lecz tak˝e podj´to decyzje ewidentnie obliczone na ich zerwanie

83 Uwagi zespo∏u ekspertów KC PZPR o sytuacji w kraju i wynikajàcych z niej wnioskach przes∏a-
ne cz∏onkom kierownictwa PZPR 6 V 1988 r. [w:] Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 3,
s. 86–90; Notatka Wydzia∏u Spo∏eczno-Prawnego KC PZPR z 15 V 1988 r. zawierajàca oceny do-
tyczàce sytuacji w okresie postrajkowym i propozycje zasad post´powania wobec przywódców „So-
lidarnoÊci” [w:] ibidem, s. 91–94.
84 Wst´pna informacja o wizycie sekretarza generalnego KC Komunistycznej Partii Zwiàzku Ra-
dzieckiego Michai∏a Gorbaczowa w Polsce 11–16 VII 1988 r. [w:] Tajne dokumenty Biura Politycz-
nego. Ostatni rok w∏adzy..., s. 8.
85 L. Kowalski, Komitet Obrony Kraju w systemie obronnym PRL w latach 1959–1989 (studium hi-
storyczno-wojskowe), Warszawa 1995, s. 584–595. 
86 Np. 11 VII 1988 r. „zespó∏ trzech” wieszczy∏: „nie mo˝na uchroniç obecnej ekipy od upadku,
a byç mo˝e nie mo˝na nawet odwlec przesilenia do koƒca 1989 r. [...] Sàdzimy tak˝e, ˝e ˝adne kie-
rownictwo PZPR nie mo˝e nadal zachowaç w r´ku ca∏ej w∏adzy” (cyt. za A. Dudek, „Bez narusze-
nia...”, s. 229).
87 Z drugiej jednak strony doÊwiadczenia 16 miesi´cy legalnej dzia∏alnoÊci „SolidarnoÊci” powodo-
wa∏y d∏ugotrwa∏y opór przed jej relegalizacjà.
88 Por. J. Skórzyƒski, Ugoda i rewolucja. W∏adza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995, s. 123 i n.
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(likwidacja Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, brutalna pacyfikacja manifestacji 11 li-
stopada 1988 r.). Kilka tygodni paêdziernika i listopada 1988 r. to ostatni okres,
kiedy w∏adza z∏apa∏a wiatr w ˝agle. Impas prze∏ama∏a dopiero telewizyjna deba-
ta Alfreda Miodowicza z Lechem Wa∏´sà, która miast skompromitowaç tego
ostatniego, spowodowa∏a gwa∏towny wzrost poparcia dla „SolidarnoÊci”. X Ple-
num KC PZPR na prze∏omie 1988 i 1989 r. zakoƒczy∏o proces dojrzewania w∏a-
dzy do zawarcia kompromisu z cz´Êcià opozycji i jednoczeÊnie rozpocz´∏o ostat-
ni etap dziejów PRL.

W latach 1976–1989 polityka w∏adz PRL wobec dzia∏alnoÊci opozycyjnej
przesz∏a d∏ugà ewolucj´. Powy˝ej przedstawiono jej zarys, w wielu fragmentach
(zw∏aszcza w odniesieniu do lat 1980–1986) oparty na zbyt wàskiej bazie êród∏o-
wej. Z pewnoÊcià zarówno taktyka, jak i strategia obozu w∏adzy w omawianym
okresie nie by∏a jednorodna. Wahano si´ mi´dzy próbami likwidacji opozycji a jej
przynajmniej cz´Êciowego wmontowania w istniejàcy system. Powodem tego by-
∏o wyraêne napi´cie pomi´dzy ch´cià powrotu do marksistowskiego idea∏u
a obawà przed dalszà eskalacjà oporu, pomi´dzy potrzebami politycznymi PZPR
a potrzebami operacyjnymi SB. Kwestià dyskusyjnà pozostaje, czy istnienie silnej
opozycji w PRL wynika∏o z charakteru narodowego Polaków, czy mo˝e raczej
z odmiennoÊci polskiego komunizmu.

¸UKASZ KAMI¡SKI (ur. 1973) – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
Wroc∏awskiego oraz kierownik Referatu Badaƒ Naukowych Oddzia∏owego
Biura Edukacji Publicznej IPN we Wroc∏awiu. Autor ksià˝ek: Strajki robotni-
cze w Polsce 1945–1948 (Wroc∏aw 1999) oraz Polacy wobec nowej rzeczywi-
stoÊci 1944–1948 (Toruƒ 2000). Redaktor Studiów i materia∏ów z dziejów
opozycji i oporu spo∏ecznego.

¸ukasz Kamiƒski
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Opozycja demokratyczna
w dzia∏aniach w∏adz PRL

3 czerwca 2003 r. w redakcji „Pami´ci i SprawiedliwoÊci” odby∏a si´ dysku-
sja wokó∏ tez ¸ukasza Kamiƒskiego zawartych w artykule W∏adza wobec opo-
zycji 1976–1989, publikowanym w tym numerze naszego pisma. W dyskusji
obok Autora uczestniczyli równie˝ Antoni Dudek, Jerzy Eisler, Andrzej Friszke,
Henryk G∏´bocki oraz Grzegorz Waligóra.

Antoni Dudek – Tematem naszej dyskusji jest polityka w∏adz PRL wobec opo-
zycji demokratycznej po roku 1976. Chcia∏bym, aby rozmowa koncentrowa∏a si´
wokó∏ kilku kwestii wynikajàcych z artyku∏u ¸ukasza Kamiƒskiego. Istotne jest
dla mnie pytanie, z czego wynika∏a liberalniejsza w porównaniu z innymi okresa-
mi PRL polityka Edwarda Gierka wobec opozycji. Dotàd przyjmowa∏o si´, ˝e jest
to efekt uwarunkowaƒ mi´dzynarodowych, polityki détente i ch´ci utrzymywania
dobrych kontaktów z Zachodem. Nie bagatelizujàc tych uwarunkowaƒ, myÊl´, ˝e
warto zadaç pytanie, czy równie wa˝nym, jeÊli nawet nie wa˝niejszym czynnikiem
by∏a ch´ç wykorzystania przez ekip´ Gierka opozycji jako swoistego wentylu bez-
pieczeƒstwa. Taka kontrolowana, a byç mo˝e tak˝e sterowana przez S∏u˝b´ Bez-
pieczeƒstwa opozycja mog∏a byç w zamierzeniu w∏adz metodà kanalizowania
niezadowolenia spo∏ecznego, które mog∏o si´ przecie˝ ujawniç w sposób tak ˝y-
wio∏owy jak w czerwcu 1976 r. Tolerowanie sterowanej w du˝ym stopniu opozy-
cji by∏oby wi´c dla w∏adz „mniejszym z∏em”. Ta strategia za∏ama∏a si´ dopiero
latem 1980 r. Z tà kwestià zwiàzane sà te˝ ró˝nice w taktyce post´powania wo-
bec opozycji mi´dzy Komitetem Centralnym PZPR a Ministerstwem Spraw We-
wn´trznych. JeÊli dobrze rozumiem tez´ artyku∏u Kamiƒskiego, to wynika z niej,
˝e MSW chcia∏o szybkiej rozprawy z opozycjà, w KC zaÊ hamowano te dzia∏ania.

Kolejny problem dotyczy lat 1980–1981 i stopnia kontroli w∏adz nad ruchem
„SolidarnoÊci”. Wydaje si´, ˝e g∏ównà przyczynà wprowadzenia stanu wojenne-
go by∏a niezdolnoÊç w∏adz do wmontowania „SolidarnoÊci” w system i ca∏kowi-
tego jej zmanipulowania. Powstaje jednak pytanie, czy ∏atwoÊç, z jakà uda∏o si´
wprowadziç stan wojenny, wynika∏a g∏ównie ze zm´czenia spo∏eczeƒstwa (sam
by∏em zwolennikiem tej tezy), czy te˝ raczej ze stopnia operacyjnej kontroli nad
kierowniczymi gremiami „SolidarnoÊci”, która przed 13 grudnia owocowa∏a
kreowaniem sztucznych konfliktów i bardzo precyzyjnà inwiligacjà. 

Ostatnia kwestia, którà chcia∏bym uczyniç przedmiotem naszej debaty, doty-
czy koƒca lat osiemdziesiàtych i rozpocz´cia przez w∏adze rozmów z opozycjà,
których fina∏em by∏ Okràg∏y Stó∏. Oprócz takich czynników jak pierestrojka,
kryzys ekonomiczny czy pogarszanie si´ nastrojów spo∏ecznych, mo˝e tym, co
przewa˝y∏o na szali i sk∏oni∏o w∏adze do rozpocz´cia kontrolowanej transforma-
cji, by∏o przekonanie o wysokim poziomie kontroli operacyjnej nad opozycjà.
Warto w tym kontekÊcie rozwa˝yç informacj´, ˝e w 1989 r. dla pionów opera-
cyjnych MSW pracowa∏o blisko 80 tys. tajnych wspó∏pracowników, czyli ponad
dwa razy wi´cej ni˝ osiem lat wczeÊniej, gdy wprowadzano stan wojenny.
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Tak moim zdaniem wyglàdajà najwa˝niejsze kwestie wynikajàce z tekstu ¸u-
kasza Kamiƒskiego. Zapraszam Panów do dyskusji.

¸ukasz Kamiƒski – Chcia∏bym sprecyzowaç tez´ o ró˝nicy w podejÊciu do
opozycji mi´dzy w∏adzami partyjnymi a MSW. Mo˝na tu bowiem pokazaç rów-
nie˝ pewnà ewolucj´ postaw. W 1976 r. MSW zdaje si´ rzeczywiÊcie przeç do
rozprawy z rodzàcà si´ opozycjà. Czynniki partyjne sà zaÊ przeciwne radykal-
nej rozprawie, argumentujàc to obawà o wzrost napi´cia spo∏ecznego. Po
dwóch–trzech latach kierownictwo MSW stwierdza (np. wypowiedzi gen. Ada-
ma Krzysztoporskiego), ˝e taka radykalna rozprawa nie jest potrzebna. Moim
zdaniem taka zmiana postawy wynika z faktu, ˝e przez te dwa–trzy lata zdo∏a-
no objàç Êcis∏à kontrolà najpierw Komitet Obrony Robotników, potem inne
Êrodowiska opozycyjne. Ta zmiana postaw zaczyna byç zauwa˝alna jesienià
1978 r.

Jerzy Eisler – Zajmujàc si´ opozycjà, sprawà w sumie niezwyk∏à dla realnego
socjalizmu, tracimy pewnà kwesti´ z pola widzenia. W 35-milionowej Polsce licz-
ba wszystkich opozycjonistów przed latem 1980 r. wynosi∏a oko∏o 2 tys. osób.
To mog∏o byç tysiàc, dwa tysiàce czy nawet 2,5 tysiàca, ale by∏a to grupa bardzo
∏atwa do ogarni´cia dla w∏adz i ich s∏u˝b.

Andrzej Friszke – Chyba jednak nie do koƒca

Jerzy Eisler – Latem 1980 r. ta liczba przechodzi w miliony i wtedy praktycz-
nie nie jest ju˝ do obj´cia. Mówiàc o tym, ˝e by∏o to liczebnie „do obj´cia”, nie
uwa˝am jednak, aby by∏o to organizowane czy sterowane przez MSW. W takiej
dyskusji trzeba pami´taç o czynniku byç mo˝e przykrym i wstydliwym, ale wa˝-
nym – ludzkim strachu. Podam przyk∏ad: jeden z bohaterów Marca ‘68, kiedy
w 1976 r. zacz´to jeêdziç do Radomia i Ursusa, odmówi∏ wzi´cia w tym udzia∏u
i stwierdzi∏: „Dosta∏em tak w koÊç, ˝e si´ boj´”. To dzisiaj nie wpisuje si´ nam
w heroicznà i martyrologicznà wizj´, ale jak przeÊledzi si´ nazwiska osób je˝d˝à-
cych do Radomia i Ursusa, to jest tam niewielu ludzi ze Êcis∏ego Êrodowiska „ko-
mandosów”. By∏y to wtedy osoby jeszcze bez takich dramatycznych doÊwiad-
czeƒ: Miros∏aw Chojecki, Antoni Macierewicz, Zofia i Zbigniew Romaszewscy,
Henryk Wujec. Ale ju˝ np. mia∏ je za sobà Bogdan Borusewicz, który w 1968 r.
rozkleja∏ ulotki, zosta∏ zatrzymany i skazany na trzy lata wi´zienia, z czego od-
siedzia∏ po∏ow´ – z kryminalistami. 

MyÊl´ wi´c, ˝e nie doceniamy czynnika strachu. Dyskutujemy o operatywno-
Êci s∏u˝b specjalnych, to wa˝ny i ciekawy temat. Nale˝y jednak pami´taç o liczeb-
noÊci ówczesnej opozycji i zw∏aszcza my, historycy, nie powinniÊmy zapominaç
o czynniku zwyk∏ego, ludzkiego strachu.

Andrzej Friszke – Chcia∏bym tytu∏em sprostowania powiedzieç, ˝e problem
je˝d˝àcych do Radomia czy Ursusa nie by∏ kwestià strachu czy jego braku, lecz
wynikiem przyj´tej zasady dzia∏ania. Do robotników mieli jeêdziç ludzie, którzy
nie byli znani wczeÊniej MO czy SB. To spowodowa∏o, ˝e do robotników z zasi∏-
kami (inaczej wyglàda∏a sytuacja z procesami) jeêdzili ludzie wówczas anonimo-
wi. Jak Chojecki wpad∏, to przesta∏ jeêdziç. Problem strachu oczywiÊcie istnieje,
ale inaczej wyglàda.

Dyskusja
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¸ukasz Kamiƒski – Ja równie˝ chcia∏bym nawiàzaç do wypowiedzi Jerzego
Eislera o liczebnoÊci opozycji. Samo MSW szacowa∏o niekiedy liczebnoÊç opozy-
cji na oko∏o 5 tys., co nie zmienia generalnej konstatacji, ˝e jest to liczba do ogar-
ni´cia. Zasadnicze pytanie wi´c brzmi, dlaczego zdecydowano si´ objàç jà ró˝nymi
formami kontroli, a nie zdecydowano si´ jej zniszczyç. De facto wi´c pozwolo-
no jej dzia∏aç, co by∏o ewenementem w skali ca∏ego bloku socjalistycznego. My-
Êl´, ˝e to podstawowe pytanie, które czeka na swojà odpowiedê. 

Henryk G∏´bocki – Musz´ przyznaç, ˝e ze wszystkich uczestników dyskusji
najs∏abiej znam akta s∏u˝b specjalnych. Ze wzgl´dów oczywistych – pracownicy
Instytutu Pami´ci Narodowej majà do nich lepszy dost´p. To nie jest pretensja,
tylko stwierdzenie faktu. Chcia∏bym wi´c zapytaç Andrzeja Friszke, czy z dost´p-
nych materia∏ów wynika, ˝e mo˝na by∏o w 1976 r. rzeczywiÊcie zachowaç ano-
nimowoÊç, udzielajàc pomocy represjonowanym robotnikom? OÊmiel´ si´ posta-
wiç tez´ badawczà, opartà na ograniczonej próbce materia∏ów archiwalnych
z póêniejszych lat, ˝e Êrodowiska, z których opozycja przedsierpniowa wyros∏a,
jeszcze przed powstaniem jej oficjalnych, reprezentacyjnych struktur by∏y na ty-
le dobrze znane s∏u˝bom specjalnym PRL, i˝ nie by∏o nawet szansy na zachowa-
nie anonimowoÊci. PodkreÊlam, ˝e ten wniosek wynika z dokumentów pocho-
dzàcych z 1977 r. i lat nast´pnych. 

Andrzej Friszke zanegowa∏ wr´cz mo˝liwoÊç obj´cia kilku tysi´cy ludzi kon-
trolà operacyjnà w tym czasie, a wystarczy przecie˝ przeÊledziç jakiekolwiek ma-
teria∏y SB zachowane w zbiorach IPN na temat opozycji przedsierpniowej – czy
to b´dzie krakowski Studencki Komitet SolidarnoÊci, czy Ruch Obrony Praw
Cz∏owieka i Obywatela, czy inna struktura (nie sàdz´, by w Warszawie by∏o ina-
czej). Tym bardziej do po∏owy lat siedemdziesiàtych SB nie mia∏a a˝ tak wiele
pracy. Z akt tych wynika, ˝e ka˝de wystàpienie uznane za opozycyjne by∏o pre-
cyzyjnie rejestrowane w êród∏ach wytwarzanych przez w∏adze i podporzàdkowa-
ny jej aparat represji. Nie chodzi mi tu o sprawozdawczoÊç, bo si∏à rzeczy s∏u˝-
by specjalne jak ka˝da administracja starajà si´ wykazaç w ten sposób. Je˝eli
nawet przyjmiemy, ˝e to, co z akt by∏ej SB zachowa∏o si´ w archiwach IPN, sta-
nowi zaledwie jakiÊ procent tego, co zniszczono, to jednak pokazuje to wyraênie
skal´ rozpoznania i infiltracji Êrodowisk opozycyjnych. 

Nie twierdz´, ˝e ka˝de dzia∏anie by∏o manipulowane. Na podstawie tego, co
czyta∏em, wnosz´ jedynie, ˝e stopieƒ rozpoznania tych Êrodowisk przez SB by∏
bardzo du˝y i nie mog∏y one podjàç jakichÊ dzia∏aƒ tak, by SB czy inne s∏u˝by
o tym nie wiedzia∏y: to graniczy∏oby z cudem. Podam przyk∏ad z maja 1977 r.
dotyczàcy przygotowaƒ do „gwiaêdzistego” zlotu opozycji, organizowanego
przez KOR w Krakowie jako formy protestu po zamordowaniu Stanis∏awa Py-
jasa. Mia∏em okazj´ czytaç dziesi´ciostronicowy raport warszawskiej SB inwigi-
lujàcej Jacka Kuronia, którego kopi´ przes∏ano do Krakowa, ˝eby poinformo-
waç oficerów krakowskiej Wojskowej S∏u˝by Wewn´trznej o sytuacji. Przy
pierwszej lekturze odnosi si´ wra˝enie, ˝e powsta∏ w wyniku pods∏uchu telefo-
nicznego i pokojowego. Po uwa˝niejszym zapoznaniu si´ z treÊcià okazuje si´,
˝e sà tam zapisy rozmów na Êwie˝ym powietrzu, a to wymaga∏oby chyba insta-
lacji pods∏uchu na ziemi i ga∏´ziach. A chyba nie spotykano si´ ciàgle w tym sa-
mym miejscu.

Opozycja demokratyczna w dzia∏aniach w∏adz PRL
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Andrzej Friszke – Prawd´ mówiàc, w tym samym, ko∏o Êmietnika na podwórzu.

Henryk G∏´bocki – Nie chc´ tu wchodziç w kwestie techniczne, bo nadal jest
to problematyka ma∏o zbadana. Z tego, co wiem z publikacji IPN, materia∏y do-
tyczàce technicznej obs∏ugi inwigilacji uleg∏y znacznemu zniszczeniu. Jednak na-
wet z zachowanych pojedynczych tego rodzaju notatek wynika, ˝e wiedza s∏u˝b
o dzia∏alnoÊci Êrodowisk opozycyjnych by∏a bardzo du˝a. SB nie by∏a zaskakiwa-
na akcjami opozycji. Je˝eli np. pozwolono na „czarny marsz” w Krakowie w ma-
ju 1977 r., po zamordowaniu Stanis∏awa Pyjasa, to nie dlatego, ˝e SB o tym nie
wiedzia∏a. Raczej zdecydowa∏ o tym ch∏odny rachunek strat i korzyÊci, dokony-
wany z punktu widzenia dzia∏aƒ operacyjnych, i stanowisko politycznego cen-
trum, przeciwnego rozwiàzaniom si∏owym, o czym pisze Gierek w swych wspo-
mnieniach. Bardziej si´ op∏aca∏o pozwoliç na najwi´kszà bodaj˝e w latach
siedemdziesiàtych demonstracj´ ulicznà, ni˝ jà brutalnie pacyfikowaç na oczach
zagranicznych dziennikarzy i goÊci, którzy w∏aÊnie przybyli na poÊwi´cenie s∏yn-
nego koÊcio∏a w Nowej Hucie („Arki Pana”). Nie chciano po prostu dopuÊciç do
powtórki Marca ’68 i rozruchów studenckich, co wprost napisano zresztà w do-
kumentach SB. 

Wracajàc jednak do g∏ównego wàtku naszej rozmowy, czyli pytania, które za-
da∏ ¸ukasz Kamiƒski – jakie miejsce zajmowa∏a praca operacyjna s∏u˝b specjal-
nych PRL w szerszej problematyce relacji mi´dzy w∏adzà a opozycjà. Antoni Du-
dek postawi∏ w tym kontekÊcie kilka tez opatrzonych znakami zapytania,
odnoszàcych si´ do szczegó∏owych zagadnieƒ. Wydaje si´, ˝e zbiega si´ to w jed-
nym generalnym problemie badawczym: jak dzisiaj, nawet na podstawie wyryw-
kowych materia∏ów, opisywaç gr´ (bo to by∏a swego rodzaju polityczna gra) pro-
wadzonà mi´dzy w∏adzà i opozycjà. Ta gra mia∏a cz´sto wymiar propagandowy
– by∏y z jednej strony represje, a z drugiej – nag∏aÊnianie tych represji. Tutaj po-
jawia si´ zasadnicze pytanie, na ile te okresowe wahania w polityce struktur w∏a-
dzy wobec opozycji, na przemian powtarzajàce si´ okresy z∏agodzenia kursu i re-
presji, miejscami bardzo brutalnych, wynika∏y z sytuacji w samym MSW, na ile
by∏a to Êwiadomie prowadzona przez ten resort gra, a na ile odpowiedê na zapo-
trzebowanie kierownictwa PZPR. Wydaje si´, ˝e w latach siedemdziesiàtych SB
znajdowa∏a si´ nadal pod bezpoÊrednià kontrolà aparatu partyjnego, praktycznie
na ka˝dym szczeblu, poczynajàc od komitetów wojewódzkich, które mia∏y
wp∏yw na nominacje szefów komend wojewódzkich czy powiatowych i sprawo-
wa∏y nad nimi kontrol´. Natomiast w latach osiemdziesiàtych nastàpi∏o zdecydo-
wane przesuni´cie dzia∏aƒ decyzyjnych na rzecz elitarnych grup w aparacie w∏a-
dzy, co gwa∏townie wzmocni∏o rol´ s∏u˝b specjalnych. 

Kolejny problem to kontekst mi´dzynarodowy, który mia∏ wp∏yw na t´ gr´
mi´dzy w∏adzà a opozycjà. Przede wszystkim chodzi tu o rol´ Moskwy. Z tego,
co zauwa˝y∏em, problem ten praktycznie nie wyst´puje w tekÊcie ¸ukasza Ka-
miƒskiego. OczywiÊcie, z powodu braku dost´pu do materia∏ów na ten temat
jest to w jakiejÊ mierze jedynie pobo˝ne ˝yczenie. Aczkolwiek na podstawie wy-
boru dokumentów, jakim jest np. s∏ynne Archiwum Mitrochina1, mo˝na stwier-
dziç, ˝e od poczàtku lat siedemdziesiàtych KGB prowadzi∏o w skali ca∏ego blo-
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ku tzw. operacj´ „Progres”. „Progres I” polega∏ na inwigilacji partii komunistów
czeskich po „praskiej wioÊnie”, „Progres II” realizowany od poczàtku lat siedem-
dziesiàtych mia∏ objàç inne partie komunistyczne. Tak wi´c teza, powielana cz´-
sto w publicystyce, jakoby nie szpiegowano „bratnich” partii, nie wytrzymuje
krytyki choçby tylko w konfrontacji z tà niewielkà próbkà, jakà jest Archiwum
Mitrochina. Je˝eli operacyjnie kontrolowano „bratnich towarzyszy”, to trudno
uznaç, ˝e panowie z ¸ubianki i Jasieniewa mogli zrezygnowaç z dzia∏aƒ dotyczà-
cych opozycji antyustrojowej. 

Grzegorz Waligóra – Chcia∏bym odnieÊç si´ do tego, co powiedziano wczeÊ-
niej, czyli stosunku MSW do opozycji. Jak stwierdzi∏ ¸ukasz Kamiƒski, w 1976 r.
nastàpi∏a eskalacja napi´ç, a póêniej pewne z∏agodzenie. Wydaje mi si´ jednak, i˝
ewolucja postawy MSW wobec Êrodowisk opozycyjnych rozpocz´∏a si´ ju˝ wczeÊ-
niej, jeszcze przed wydarzeniami czerwcowymi 1976 r. Na przyk∏ad przy okazji
poprawek do konstytucji na prze∏omie 1975 i 1976 r. kierujàcy III Departamen-
tem MSW gen. Krzysztoporski zaleca∏ zaniechanie jakichkolwiek represji wobec
osób, które podpisywa∏y listy protestacyjne. RównoczeÊnie jednak sygnatariusze
listów mieli zostaç poddani wnikliwej obserwacji. W tym celu zak∏adano sprawy
operacyjnego sprawdzenia, a potem w miar´ potrzeby – sprawy operacyjnego
rozpracowania. Nowe podejÊcie do opozycji narodzi∏o si´ wi´c wczeÊniej,
a Czerwiec wprowadzi∏ jedynie pewien chaos do tej strategii. Z kolei pod koniec
1974 r. w wyniku amnestii wi´zienia opuÊcili cz∏onkowie tajnej organizacji Ruch,
dzia∏ajàcej w latach szeÊçdziesiàtych. Natychmiast te˝ za∏o˝ono im sprawy ope-
racyjnego rozpracowania. Dzia∏alnoÊç ich by∏a wi´c dosyç dobrze znana SB, jak
równie˝ fakt, ˝e w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych nale˝eli do tajnej orga-
nizacji (przynajmniej z za∏o˝enia) pod nazwà Nurt Niepodleg∏oÊciowy. I o ile
dzia∏alnoÊç w Ruchu zakoƒczy∏a si´ wysokimi wyrokami, si´gajàcymi do siedmiu
lat pozbawienia wolnoÊci, o tyle w 1977 r. nikt nie robi∏ wi´kszego problemu
z powodu istnienia Nurtu Niepodleg∏oÊciowego. OczywiÊcie jego zebrania by∏y
obserwowane przez SB, nieraz w sposób ostentacyjny, z czego zdawali sobie spra-
w´ równie˝ uczestnicy spotkaƒ. 

Natomiast jeÊli chodzi o uwagi Jerzego Eislera na temat strachu, to oczywi-
Êcie on istnia∏, zw∏aszcza w pierwszym okresie. To przecie˝ w∏aÊnie za sprawà
opozycji przedsierpniowej prze∏amywano kolejne bariery. Na przyk∏ad fakt, ˝e
ramach ROPCiO powsta∏o tylko czternaÊcie punktów konsultacyjno-informacyj-
nych, wiàza∏ si´ przede wszystkim z brakiem ch´tnych do udost´pniania prywat-
nych mieszkaƒ na dzia∏alnoÊç opozycyjnà, nawet w okresie póêniejszym, gdy
wiedziano, i˝ konsekwencje nie sà a˝ tak wielkie. Ludzie po prostu bali si´. Rów-
nie˝ z obawy przed represjami pierwsze ukazujàce si´ regularnie czasopisma
„Biuletyn Informacyjny” i „U progu” nie podawa∏y sk∏adu i adresu redakcji. Do-
piero w kwietniu 1977 r. jako pierwsza informacje takie poda∏a „Opinia”.

Henryk G∏´bocki – Na przyk∏adzie akt krakowskiego IPN ze sprawy operacyj-
nego rozpoznania „Gniazdo”, dotyczàcych ROPCiO, a zamieszczonych w wy-
danym ostatnio tomie dokumentów (Opozycia ma∏opolska w dokumentach
1976–1980, oprac. Adam Roliƒski, Kraków 2003) wynika, ˝e SB nieraz Êwiado-
mie nie blokowa∏a tworzenia nowych struktur opozycji, ale raczej nastawia∏a si´
na ich jak najdok∏adniejszà kontrol´ operacyjnà. Na przyk∏ad przy organizowaniu
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punktów ROPCiO S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wprowadza∏a do tego Êrodowiska
w∏asnà agentur´, nieraz wykorzystywanà jeszcze od lat pi´çdziesiàtych. Tak by∏o
prawdopodobnie w przypadku krakowskiego ROPCiO, w którym tajny wspó∏-
pracownik „Rawicz” odegra∏ rol´ co najmniej porównywalnà z Les∏awem Ma-
leszkà w SKS, choç przy pomocy tego pierwszego SB usi∏owa∏a prowadziç gr´
operacyjnà nawet na szczeblu ogólnopolskim. Porównywalne by∏y te˝ wysokie
wynagrodzenia, jakie obaj ci tajni wspó∏pracownicy otrzymywali, bodaj˝e naj-
wy˝sze w krakowskim Wydziale III SB, zajmujàcym si´ opozycjà. Nie za zwyczaj-
ne donosy przecie˝, ale za wp∏yw na kierowanie strukturami opozycyjnymi, czy-
li za dzia∏ania typowo prowokacyjne, w najlepszym stylu rosyjskiej Ochrany czy
sowieckiego OGPU. Osoby czytajàce opublikowane akta SB zwykle nie majà
wàtpliwoÊci co do personaliów „Rawicza”. Innym przyk∏adem jest tajny wspó∏-
pracownik „Monika”, najprawdopodobniej kadrowy oficer SB wprowadzony do
krakowskiego SKS jako istotny element strategii kontroli operacyjnej tego Êrodo-
wiska. Z innych przyk∏adów, jak choçby historia Edwina Myszka, „wspó∏twór-
cy” Wolnych Zwiàzków Zawodowych Wybrze˝a, wynika, ˝e pomimo posiadania
nieraz doskona∏ego rozeznania dzi´ki rozbudowanej sieci tajnych wspó∏pracow-
ników SB stara∏a si´ jednak zwykle umieszczaç w strukturach opozycyjnych w∏as-
nych kadrowych oficerów.

To oczywiÊcie tylko przyczynek do gier operacyjnych, jakie w∏adze i podpo-
rzàdkowany im aparat represji prowadzi∏y z opozycjà. Jest tu nadal wiele kon-
trowersji, o których wczeÊniej nie mo˝na by∏o mówiç, nie nara˝ajàc si´ na boj-
kot towarzyski czy etykietk´ „oszo∏oma”. Dzisiaj mo˝na o tym mówiç i pisaç,
u˝ywajàc wszystkich zasad warsztatu historyka, krytyki êród∏a itd., i ju˝, miejmy
nadziej´, nie wzbudza to takich kontrowersji. Powstanie IPN, przy krytyce jego
niektórych dzia∏aƒ czy raczej zaniechaƒ, zmieni∏o wyraênie klimat dla dyskusji
nad poruszanà tutaj problematykà. Mo˝e nawet nie tyle samo powstanie IPN, co
dopuszczenie do tych materia∏ów historyków, w tym tak˝e spoza Instytutu. Ko-
alicja broniàca dost´pu do tych papierów by∏a dotàd bardzo szeroka i obejmo-
wa∏a Êrodowiska od Stowarzyszenia „Ordynacka” po Agor´. 

Kolejna sprawa, wywo∏ujàca do dzisiaj emocje, a o której powinniÊmy tu
wspomnieç, to problem domniemanych rozmów i pertraktacji opozycji z w∏adzà.
Zdrowy rozsàdek mówi, ˝e te sprawy nie powinny byç a˝ tak kontrowersyjne,
jeÊli np. wi´kszoÊç ugrupowaƒ opozycji zak∏ada∏a nacisk na w∏adz´, a to wyma-
ga∏o prowadzenia jakichÊ pertraktacji. Sprawa ta budzi jednak dziÊ kontrowersje
i mówienie o tym jest nadal trudne. O ile dobrze jest znana sprawa takich kon-
taktów zapoczàtkowanych w 1988 r., o tyle to, co by∏o wczeÊniej, zw∏aszcza
przed 1980 r., os∏oni´te jest mg∏à tajemnicy i próby pisania o tym traktowane sà
niemal˝e jako odbràzawianie heroicznego wizerunku opozycjonistów. 

Andrzej Friszke – OczywiÊcie opozycja by∏a spenetrowana, ale stopieƒ rozpra-
cowania by∏ zale˝ny od tego, o jakiej grupie myÊlimy. Ró˝ne grupy by∏y spene-
trowane w ró˝nym stopniu. Zale˝ne by∏o to od kilku czynników. Jednym z nich
by∏o obcià˝enie tzw. hipoteki opozycyjnej i stopieƒ zamkni´cia danego Êrodowi-
ska. Mówi´ to na podstawie przejrzanych dotychczas materia∏ów i jak reszta tych
tez opatrzone to jest znakiem zapytania. Badania prowadzone przeze mnie nad
wàskim Êrodowiskiem marcowych „komandosów” (tych oko∏o dwudziestu osób
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aktywnych w Marcu) pokazujà, ˝e przynajmniej do koƒca 1976 r. nie by∏o wÊród
nich agenta. Czyniono oczywiÊcie starania, by wprowadziç agentów do tego Êro-
dowiska, ró˝ni kr´cili si´ doko∏a, bywali nawet na bankietach, ale jedyny agent
naprawd´ wartoÊciowy – czyli taki, który sporo wiedzia∏ – zosta∏ rozszyfrowany
doÊç szybko. Natomiast SB mia∏a znakomite rozpracowanie tego Êrodowiska
przez pods∏uch. To, ˝e SB u˝ywa pods∏uchu, by∏o oczywiÊcie wiadome wówczas,
jednak wyniki badaƒ wywo∏ujà u mnie podziw, jak dobrze potrafiono wykorzy-
staç pods∏uch. To jest, swojà drogà, nadzwyczaj cenny materia∏ dla historyka, np.
streszczenia rozmów, ucieranie pewnych decyzji, ˝ywe, bezpoÊrednie reakcje na
ró˝ne fakty. Natomiast podstawowe pytanie brzmi: czy to, ˝e posiadano dok∏ad-
ny obraz Êrodowiska, jego zamierzeƒ, podzia∏ów itp., zbudowany na podstawie
pods∏uchu, a tak˝e w jakiejÊ mierze agentury, uprawnia do stawiania tezy, ˝e ca-
∏a dzia∏alnoÊç jest kontrolowana i sterowana? Kontrolowana jest, skoro agentu-
ra wie o 80 proc. akcji podejmowanych przez Êrodowisko opozycyjne. Wydaje
mi si´ – jest to na razie hipoteza badawcza – ˝e aparat SB ju˝ w latach 1978–1979
nie by∏ w stanie przetworzyç tak du˝ej liczby danych jednostkowych i za∏amywa-
∏a si´ jego zdolnoÊç do wypracowania jakiejÊ spójnej strategii obejmujàcej ca∏e
grupy opozycyjne i wszystkie ich formy aktywnoÊci. Materia∏ jednostkowy z in-
wigilacji X czy Y nie sumowa∏ si´ w wiedz´ operacyjnà w ca∏ym wydziale. Na „fi-
guranta” X zbierano materia∏, ale niekoniecznie konfrontowano ten materia∏
z danymi dotyczàcymi Y (a obaj dzia∏ali w tej samej grupie). Oficer prowadzàcy
X nie musia∏ wiedzieç, ˝e jego kolega zza Êciany prowadzi Y, nie wymieniali si´
zdobytymi informacjami, co dawa∏o brak zsumowania wiedzy. Ten wniosek bu-
duj´ na podstawie analizy pewnych przypadków dotyczàcych obrze˝a ruchu ko-
rowskiego. Dlatego jestem bardzo sceptyczny, czy ta wiedza jednostkowa mog∏a
si´ prze∏o˝yç na rozgrywk´ operacyjnà obejmujàcà ca∏e Êrodowisko, ca∏à grup´. 

Drugà sprawà, którà trzeba poruszyç, jest to, ˝e podejmujàc takie badania,
wcale nie zamierzamy pomniejszaç odwagi opozycjonistów, ich zdolnoÊci do
tworzenia koncepcji programowych, faktów politycznych, czy te˝ zdolnoÊci
wp∏ywania na bieg zdarzeƒ. Podejmowanie przez ludzi opozycji konkretnych
dzia∏aƒ by∏o zjawiskiem autentycznym, nawet jeÊli SB o tym wiedzia∏a i próbo-
wa∏a przeszkadzaç, utrudniaç, inspirowaç konflikty wewnàtrz Êrodowisk. Te au-
tentyczne dzia∏ania zmienia∏y sytuacj´ politycznà mimo przeciwdzia∏aƒ SB, apa-
ratu partii itd. Gdy wchodzimy w te problemy i analizujemy stan wiedzy SB,
wcale nie zamierzamy niszczyç autorytetów i legend. Nam o to nie chodzi.

Henryk G∏´bocki – OczywiÊcie, ˝e o to nie chodzi, ale w∏aÊnie dlatego prze-
staƒmy si´ wreszcie baç otwartej dyskusji! 

Andrzej Friszke – Wa˝ne, by to zosta∏o powiedziane. OczywiÊcie, nie mo˝e-
my byç te˝ dzieçmi, które nie wiedzà, jak funkcjonowa∏ PRL i co robi∏a milicja
czy s∏u˝by specjalne. W tamtych czasach ka˝dy, a zw∏aszcza dzia∏acz opozycyjny,
wiedzia∏, ˝e jest agentura i pods∏uch, ˝e w Êrodowisku, w którym si´ obraca∏, jest
jakieÊ „ucho”. To by∏a wiedza potoczna. I m.in. na tym polega∏a odwaga, ˝e po-
dejmujàc dzia∏alnoÊç opozycyjnà, cz∏owiek si´ wystawia∏ i ponosi∏ tego konse-
kwencje. Ca∏a strategia dzia∏ania jawnego musia∏a pociàgnàç za sobà szerokà
wiedz´ bezpieki o poczynaniach opozycji. Pami´tajmy jednak, ˝e dzia∏alnoÊç taj-
na nie musia∏a oznaczaç skutecznej konspiracji, pociàga∏a natomiast za sobà
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inne niebezpieczeƒstwa – wi´kszà groêb´ prowokacji, zagro˝enie wy˝szymi wy-
rokami itp. Pytanie nasze nie powinno si´ wi´c koncentrowaç na tym, czy SB
wiedzia∏a o dzia∏alnoÊci opozycji, bo to jest oczywiste, lecz na tym, czy opozycja
by∏a sterowana. To jest o wiele powa˝niejszy problem. Ja by∏bym tu bardzo
ostro˝ny. Nie bezpieka wymyÊli∏a KOR, WZZ, drugi obieg wydawniczy, i nie ona
te fakty tworzy∏a. Tworzyli je odwa˝ni ludzie, ryzykujàcy wolnoÊç, nieraz ˝ycie.
I swoim dzia∏aniem zmieniali warunki w PRL. Bezpieka mog∏a wiedzieç o po-
szczególnych krokach, stara∏a si´ utrudniaç, zbiera∏a materia∏ „obcià˝ajàcy”, by
szanta˝owaç (dla pozyskania agenta), by w przysz∏oÊci mo˝na by∏o wytoczyç pro-
ces. Ale decyzje – aresztowaç czy nie, zrobiç proces czy nie – zale˝a∏y od w∏adz
politycznych, czyli PZPR. Zatem nawet du˝a wiedza SB nie musia∏a prowadziç
do sparali˝owania dzia∏alnoÊci. Nadal si´ te˝ upieram, ˝e ci, co jeêdzili do Rado-
mia i Ursusa, nie byli rozpoznani. Taki stan trwa∏ oczywiÊcie tylko przez kilka
miesi´cy.

Jerzy Eisler – MyÊl´, ˝e powinniÊmy sprecyzowaç pewne poj´cia, bo inaczej po-
padniemy w paranoj´. Prof. Friszke boi si´ poj´ç „sterowanie” czy „sterowalnoÊç”,
bo definiuje te poj´cia jako nast´pujàce dzia∏anie. Przychodzi oficer SB i – daj-
my na to – mówi do dzia∏acza opozycji X: spotykamy si´ jutro o siedemnastej,
prosz´ byç w takim a takim miejscu. W takim sensie opozycja nie by∏a oczywi-
Êcie sterowana. Natomiast jeÊli zatrzyma si´ trzech dzia∏aczy z jakiegoÊ Êrodowi-
ska na 48 godzin, to te osoby sà ju˝ wyeliminowane z dzia∏alnoÊci. Które osoby
b´dà zatrzymane, a które nie, to ju˝ jest kwestia decyzji SB. JeÊli np. w maju
1977 r. zamyka si´ „m∏ody” KOR, a nie zamyka si´ „starego”, to realizuje si´
jakiÊ zamys∏, a przez to przecie˝ i steruje. Prof. Friszke wspomnia∏ o Êrodowisku
„komandosów”. Ja te˝ uwa˝am, ˝e to Êrodowisko nie by∏o liczniejsze ni˝ dwa-
dzieÊcia osób. Tymczasem cz´sto definiuje si´ je szerzej, zaliczajàc doƒ oko∏o
50–60 osób. WÊród tego wàskiego Êrodowiska równie˝ i ja nie znalaz∏em Êla-
dów agentury, ale nie móg∏bym tego ju˝ powiedzieç o szerszym kr´gu „koman-
dosów”. I to wàskie jàdro tego Êrodowiska mia∏o ÊwiadomoÊç, ˝e wÊród tych
pi´çdziesi´ciu osób sà tacy, którzy wspó∏pracujà z SB. 

Chcia∏bym tu te˝ uczuliç Panów na czynnik, który historyk cz´sto traci z po-
la widzenia, a na którego istnienie wielokrotnie wskazywa∏ Andrzej Paczkowski
– czynnik przypadku. Naprawd´ nie da si´ wszystkiego od poczàtku do koƒca
zaprojektowaç. Gdyby by∏o to mo˝liwe, najpewniej dzieje ludzkoÊci wyglàda∏y-
by inaczej. W tekÊcie ¸ukasza Kamiƒskiego jest sporo analiz i planów resortu,
w∏àcznie ze scenariuszem zjazdu „SolidarnoÊci”, które nie zosta∏y zrealizowane.
Z ró˝nych powodów. Zaryzykuj´ tutaj bardzo Êmia∏à tez´ natury spo∏ecznej:
w latach siedemdziesiàtych w MSW pracowa∏o ju˝ sporo moich rówieÊników, lu-
dzi 25–30-letnich – cz´sto byli to moi starsi koledzy ze studiów. Ludzie na pew-
nym poziomie intelektualnym i majàcy swoje rozeznanie. Podam przyk∏ad, by zi-
lustrowaç t´ tez´. Miros∏aw Chojecki opowiada∏, jak przeprowadzano u niego
rewizj´. Wszed∏ oficer przeprowadzajàcy akcj´, spojrza∏ na le˝àce ksià˝ki (oko∏o
dwustu) i mówi: „Panie Mirku, pi´çdziesiàt wpisujemy do protoko∏u, pan zabie-
ra pi´çdziesiàt, a ja sto”. Taka rozmowa nie by∏aby mo˝liwa mi´dzy oficerem
Urz´du Bezpieczeƒstwa i np. ¸ukaszem Ciepliƒskim czy innym dowódcà Zrze-
szenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Inne czasy, inna mentalnoÊç.
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OczywiÊcie zdarzali si´ zbrodniczy fanatycy, jak Grzegorz Piotrowski, który
zamordowa∏ ks. Jerzego Popie∏uszk´. Jednak przewa˝ali specjaliÊci od pods∏u-
chu i inwigilacji, a nie fanatycy idei, jacy dominowali w pierwszym okresie ist-
nienia resortu. Podam jeszcze jeden przyk∏ad. Zbigniew Romaszewski wspomi-
na∏, ˝e najbardziej ba∏ si´ funkcjonariuszy MO, tzw. kraw´˝ników, bo takiego
mog∏y zaÊwierzbiç r´ce, co grozi∏o w najlepszym razie pobiciem. Sprawa inaczej
wyglàda∏a, gdy przychodzili panowie z SB. Wtedy najcz´Êciej odbywa∏a si´ kul-
turalna rozmowa w stylu: „Panie Zbyszku, po co to panu?”. MyÊl´, ˝e jest to
równie˝ jedna z odpowiedzi, dlaczego MSW mia∏o podejÊcie bardziej techniczne
do problemu opozycji, a PZPR bardziej ideologiczne. Stàd bra∏y si´ ró˝ne pomy-
s∏y i partia mówi∏a g∏ównie o naradach i szkoleniach ideologicznych, a SB mó-
wi∏a o rozwoju agentury i wi´kszych nak∏adach na sprz´t. Przyk∏adowo podam,
˝e po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie resort zakupi∏ sprz´t fotograficzny za
5 mln z∏ (maluch na talon kosztowa∏ wówczas 69 tys. z∏) i 100 tys. dolarów. By∏y
to gigantyczne pieniàdze. 

Odnoszàc si´ do kwestii pods∏uchu – Ryszard Terlecki s∏usznie zauwa˝y∏
w swojej ksià˝ce o profesorach Uniwersytetu Jagielloƒskiego, i˝ pods∏uch stoso-
wany by∏ wówczas – czyli w latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych – w wyjàt-
kowych przypadkach. Moim zdaniem w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych
stosowano go na znacznie wi´kszà skal´, bo to po prostu op∏aca∏o si´ resortowi. 

Ostatnia sprawa. Ryszard Terlecki opowiada∏ o Franciszku Grabczyku z No-
wej Huty, wokó∏ którego zbudowano sieç 24 agentów. I cokolwiek Grabczyk
próbowa∏ zorganizowaç, to mu uniemo˝liwiano. JeÊli organizowa∏ np. spotkanie
z Jackiem Kuroniem, to nie dochodzi∏o ono do skutku. I to jest w∏aÊnie – dla
mnie – sterowanie i kontrolowanie. W kr´gu korowskim mog∏o pojawiç si´ my-
Êlenie, ˝e ten Grabczyk to jakiÊ prowokator lub nieudacznik. Organizuje spotka-
nia i nic z nich nie wynika.

¸ukasz Kamiƒski – Wydaje mi si´ jednak, ˝e od 1976 r. a˝ do 1989 r. podsta-
wowà metodà pracy by∏a agentura. Zawsze najbardziej op∏acalny by∏ werbunek
agentury. Prze∏om zwiàzany z nowymi Êrodkami technicznymi jest byç mo˝e
zauwa˝alny w Warszawie. Natomiast we Wroc∏awiu w 1987 r. prowadzono 32
sprawy operacyjnego rozpracowania na ró˝ne grupy opozycyjne – np. „Solidar-
noÊç Walczàcà” – i w ramach tych rozpracowaƒ u˝yto zaledwie 21 pods∏uchów
pokojowych i niewiele ponad szeÊçdziesiàt pods∏uchów telefonicznych. To by∏
naprawd´ znikomy odsetek ca∏oÊci dzia∏aƒ prowadzonych w ramach pracy ope-
racyjnej. Natomiast rocznie werbowano w tym˝e samym Wroc∏awiu oko∏o pi´-
ciuset tajnych wspó∏pracowników, co stanowi niemal˝e jeden promil ca∏oÊci lud-
noÊci. Dlatego broni∏bym tezy, ˝e by∏a to g∏ówna metoda pracy operacyjnej.

JeÊli chodzi o kwesti´ sterowalnoÊci grupami opozycyjnymi, zapewne znaj-
dziemy za jakiÊ czas grupy, które by∏y ewidentnie sterowane przez agentur´ we-
wnàtrz nich. Sama SB wprowadzi∏a takà kategori´: „grupy znajdujàce si´ pod
pe∏nà kontrolà operacyjnà”. Liczb´ takich grup szacowano w 1987 r. na oko∏o
10 proc. ogó∏u. Ale sterowaç, majàc dobre rozeznanie Êrodowiska, mo˝na te˝
w taki sposób, jak mówi∏ prof. Eisler. Podejmujàc np. decyzje, ˝e nak∏ad tej pu-
blikacji zostanie w ca∏oÊci skonfiskowany, a inny numer tego pisma drugoobie-
gowego rozejdzie si´ bez przeszkód, bo zawiera artyku∏y wygodne dla w∏adz, np.
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uspokajajàce nastroje. Problemem nierozpoznanym jest, ile grup zosta∏o za∏o˝o-
nych przez SB do celów operacyjnych. To, ˝e tak czyniono w stanie wojennym,
nie ulega wàtpliwoÊci. Zachowa∏y si´ materia∏y instrukta˝owe. Sà pewne poszla-
ki mówiàce, ˝e taka sytuacja mia∏a miejsce wczeÊniej, zw∏aszcza w odniesieniu do
mniejszych grup opozycyjnych.

Grzegorz Waligóra – Nawiàzujàc do wypowiedzi ¸ukasza Kamiƒskiego odnoÊ-
nie do wykorzystywania agentury jako Êrodka walki z opozycjà, chcia∏bym do-
daç, i˝ w pe∏ni podzielam poglàd, ˝e dla pracy operacyjnej kluczowe znaczenie
mia∏y tzw. osobowe êród∏a informacji. Za ich poÊrednictwem uzyskiwano bo-
wiem informacje wyprzedzajàce, umo˝liwiajàce zaplanowanie okreÊlonych czyn-
noÊci. OczywiÊcie agent agentowi by∏ nierówny i z tych pi´ciuset zwerbowanych
osób, o których wspomnia∏ ¸ukasz Kamiƒski, nie wszyscy musieli byç przydatni.
Stopieƒ oddzia∏ywania SB na Êrodowiska opozycyjne zale˝a∏ bowiem nie tyle od
liczby agentów, co od ich „jakoÊci”. Dopiero odpowiedê na pytanie, ilu liderów
opozycji by∏o zarazem tajnymi wspó∏pracownikami SB, w du˝ym stopniu mo˝e
wyjaÊniç ten problem. Ca∏y czas jednak wi´kszoÊç tajnych wspó∏pracowników
znamy tylko z pseudonimów, a proces ich identyfikacji post´puje bardzo powoli.
Przypadki Les∏awa Maleszki (m.in. tajny wspó∏pracownik „Ketman” – SKS w Kra-
kowie), Krzysztofa Gàsiorowskiego (tajny wspó∏pracownik „Rawicz” – ROPCiO,
Kraków) czy Andrzeja Mazura (tajny wspó∏pracownik „Wac∏aw” – Ruch Wolnych
Demokratów) pokazujà, ˝e sytuacje takie mia∏y miejsce.

Chcia∏bym odnieÊç si´ tak˝e pokrótce do Ruchu M∏odej Polski. Do 13 grud-
nia 1981 r. w Êrodowisku tym zainstalowanych by∏o szesnastu tajnych wspó∏pra-
cowników prowadzonych przez Wydzia∏ III KW MO w Gdaƒsku. Te same zresz-
tà êród∏a szacowa∏y liczebnoÊç ca∏ego Êrodowiska RMP na trzysta osób, podczas
gdy liczy∏o ono w tym czasie oko∏o stu. Tendencja do zawy˝ania jest zresztà
w êród∏ach SB dosyç cz´sto spotykana.

Chcia∏bym te˝ uzupe∏niç wàtek dotyczàcy przejmowania przez SB wydaw-
nictw opozycyjnych. Szacuje si´ np., i˝ SB w Gdaƒsku przejmowa∏a 25 proc. dru-
ków zwiàzanych z RMP, mimo ˝e tamtejszy oÊrodek poligraficzny skupiony wo-
kó∏ Miros∏awa Rybickiego by∏ s∏abo rozpoznany. Nale˝y zaznaczyç, ˝e dzia∏a∏y
równie˝ wydawnictwa inspirowane przez SB, które u∏atwia∏y kontrol´ operacyj-
nà nad kolporta˝em, a tak˝e w razie potrzeby dawa∏y mo˝liwoÊç konfiskaty
praktycznie ca∏ego nak∏adu. 

Henryk G∏´bocki – Jak dotàd ca∏a nasza dyskusja koncentruje si´ na jednym
problemie, który przyciàga uwag´ jak magnes: roli SB i jej metod operacyjnych.
OdnoÊnie do skali wp∏ywu SB na dzia∏ania opozycji mo˝na zaproponowaç
– z przymru˝eniem oka – definicj´, jakà przed rokiem przyjà∏ niemiecki sàd.
Chodzi∏o tam o proces m∏odych cz∏onków grupy neonazistowskiej – skinów, do-
wodem by∏y nagrania ich rozmów i akcji, które pewnie wystarczy∏yby na jakiÊ
wyrok w zawieszeniu. Otó˝ sàd w Niemczech uniewinni∏ te osoby, poniewa˝
okaza∏o si´, ˝e jedna trzecia sk∏adu grupy przywódczej by∏a tajnymi wspó∏pra-
cownikami Urz´du Ochrony Konstytucji. To mo˝e byç jedna z mo˝liwych defi-
nicji, od kiedy zaczyna si´ pe∏na kontrola nad jakàÊ strukturà... Natomiast naj-
zupe∏niej powa˝nie myÊl´, i˝ po prostu trzeba zbadaç, co to znaczy∏o, jeÊli
oficerowie SB stwierdzali w raportach, ˝e jakieÊ Êrodowisko jest przez nich kon-
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trolowane, co wtedy mieli na myÊli. Natomiast co do opinii Andrzeja Friszke
o Êrodowisku „komandosów” i tezy, ˝e by∏y grupy „impregnowane” na dzia∏ania
operacyjne SB, do których nie mo˝na by∏o przeniknàç. Chcia∏bym uÊciÊliç, co
Pan mia∏ na myÊli, mówiàc o latach siedemdziesiàtych – o Êrodowisku towarzy-
skim dawnych „komandosów” czy szerzej o Êrodowisku korowskim? Bo jak
okreÊliç, kto przynale˝a∏ do tego Êrodowiska?

Andrzej Friszke – Chodzi∏o mi o grup´ studenckà z marca 1968 r., ludzi, któ-
rzy przeszli przez procesy sàdowe, nie za∏amali si´ i nast´pnie uczestniczyli w ak-
tywnoÊci opozycyjnej, a tak˝e o ich najbli˝sze otoczenie. Nie jestem zaÊ w stanie
stwierdziç, czy w KOR by∏ agent, czy nie. Mog´ mówiç o tym, co widzia∏em
w dokumentach. Ârodowisko „komandosów” by∏o osobno rozpracowywane.
Oddzielne sprawy i kryptonimy – KOR by∏ rozpracowywany w sprawie pod
kryptonimem „Gracze”, a komandosi jako „Watra”.

Henryk G∏´bocki – Wydaje mi si´, ˝e wszystkie te Êrodowiska funkcjonowa-
∏y na zasadzie towarzyskiej i nikt tam nikomu legitymacji nie wydawa∏. Wi´c to,
kto by∏ w Êcis∏ym kierownictwie, te˝ jest p∏ynne. Przyk∏adem jest Maleszka
– w KOR by∏ on niby osobà z zewnàtrz, ale jak si´ czyta jego raporty dla SB, to
wynika z nich, ˝e by∏ wtajemniczony w najbardziej dalekosi´˝ne plany KOR, do-
tyczàce ca∏ej strategii. Tak wi´c rozró˝nienie agentury wewn´trznej i zewn´trz-
nej jest tu bardzo trudne.

Jerzy Eisler stwierdzi∏, ˝e lata siedemdziesiàte to okres tzw. mi´kkiej kontroli
policyjnej. W ogóle okres ten jest ostatnio bardzo idealizowany, a przecie˝ Gie-
rek, realizujàc swojà polityk´ „otwarcia”, tworzy∏ zabezpieczenie w postaci bar-
dzo rozbudowanych struktur policyjnych i agentury. Wiele publikowanych mate-
ria∏ów to potwierdza. I tu raczej nie ma sporu. Ta rozbudowa aparatu kontroli
nad spo∏eczeƒstwem nie musia∏a wcale polegaç na dos∏ownym ∏amaniu ludziom
kr´gos∏upów, mo˝na to by∏o robiç za pieniàdze albo za pomocà szanta˝u. Szoku-
jàcà wr´cz skal´ inwigilacji i iloÊci Êrodków, jakà mo˝na by∏o wykorzystaç prze-
ciwko jednemu cz∏owiekowi, dobrze pokazuje przytoczony tu przyk∏ad dzia∏aƒ
wobec in˝. Franciszka Grabczyka (mia∏em okazj´ czytaç dotyczàce tej sprawy do-
kumenty SB). Pokazuje on te˝ jeszcze coÊ. Choç teoretycznie zawsze mo˝na by∏o
brutalnymi metodami zlikwidowaç takà osob´, ze wzgl´dów politycznych SB usi-
∏owa∏a zachowaç pozory normalnoÊci i zniszczyç przeciwnika systemu olbrzymim
nak∏adem si∏ i Êrodków, przy u˝yciu zakamuflowanych metod operacyjnych.

Wydaje mi si´, ˝e nawet ta wyrywkowa wiedza, jakà dzisiaj posiadamy, pod-
wa˝a panujàcy dotàd obiegowy poglàd, który wyra˝a∏ m.in. Jacek Kuroƒ, i˝ w∏a-
dze komunistyczne tolerowa∏y istnienie jawnych struktur opozycyjnych z powo-
du koniecznoÊci utrzymania dobrych stosunków z Zachodem i niewielkiej liczby
przeciwników systemu. S∏usznie zresztà zanegowa∏ to w swym tekÊcie ¸ukasz Ka-
miƒski. Wydaje si´ wr´cz, ˝e obok uwarunkowaƒ mi´dzynarodowych istotnym
argumentem na rzecz tolerowania opozycji w PRL w latach siedemdziesiàtych
by∏o przekonanie przywódców PRL, utwierdzanych w tym przez szefów s∏u˝b
specjalnych, i˝ te ostatnie w istocie panujà nad sytuacjà, a nawet dzi´ki rozbudo-
wanej agenturze sà w stanie przewidywaç dzia∏ania opozycji. 

Dotychczas ujawnione przyk∏ady skali rozpoznania operacyjnego struktur
opozycji przedsierpniowej i ulokowanej w niej agentury SB podwa˝ajà te˝ inny
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poglàd utrwalony przez samych przywódców opozycji. Odwo∏ywali si´ oni prze-
cie˝ do koncepcji jawnych, jak najmniej sformalizowanych metod dzia∏ania, co
mia∏o podobno uniemo˝liwiç policyjnà prowokacj´, w odró˝nieniu od jakiejkol-
wiek zakonspirowanej, „podziemnej” organizacji. Nie chc´ stwierdziç przy tym,
˝e formy i wzorce hierarchicznej, wojskowej konspiracji by∏yby bardziej skutecz-
ne. Ale okazuje si´, ˝e SB by∏a w stanie nie tylko operacyjnie kontrolowaç, ale
i stosowaç metody prowokacji nawet wobec przyj´tej za skutecznà jawnej formu-
∏y dzia∏alnoÊci. Przyk∏adem mo˝e byç proces wytoczony przez funkcjonariusza
SB Mariana Pa∏amarza dzia∏aczom Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR” za
podanie jego nazwiska jako funkcjonariusza inwigilujàcego i zwiàzanego ze
Êmiercià Stanis∏awa Pyjasa. Nazwisko tego oficera SB trafi∏o do „Komunikatu”
KOR przez Adama Michnika z zaufanych êróde∏. Jak wynika z akt SB, ca∏a spra-
wa od poczàtku do koƒca przygotowana i przeprowadzona zosta∏a przez SB ja-
ko „kombinacja operacyjna” w celu skompromitowania KOR i akcji w sprawie
wyjaÊnienia Êmierci Pyjasa oraz dla przetestowania nowej formy dzia∏aƒ, wyko-
rzystania jawnych procedur karno-sàdowych.

Co do spraw kontroli operacyjnej SB, to chcia∏bym zostaç dobrze zrozumia-
ny. Nie chodzi mi o to, ˝e – jak w filmie Matrix – buntownicy sà wytworem sys-
temu i wentylem bezpieczeƒstwa zarazem. Jednak byç mo˝e ju˝ w latach siedem-
dziesiàtych mia∏y miejsce sytuacje jak w latach osiemdziesiàtych, kiedy SB
zak∏ada∏a grupy, które wnika∏y w podziemne struktury, co powodowa∏o np.
aresztowania ukrywajàcych si´ przywódców regionów podziemnej „Solidarno-
Êci”. Ten model znamy np. z Krakowa. Wydaje mi si´, ˝e podobne pomys∏y SB
mog∏a realizowaç ju˝ w latach siedemdziesiàtych – przyzwolenie na powo∏anie
punktów konsultacyjnych ROPCiO czy nawet SKS mo˝e byç tego ilustracjà. Na
przyk∏adzie dzia∏aƒ SB wobec krakowskiego SKS opisaç mo˝na sposoby funkcjo-
nowania i rozumowania oficerów SB. Te dwa Êrodowiska, z których powsta∏ SKS
– „anarchiÊci” i duszpasterstwo dominikaƒskie „Beczka” – by∏y przecie˝ dosko-
nale rozpoznane. W Êrodowisku anarchistów by∏ Maleszka, i nie tylko, z kolei
wielotomowe akta sprawy operacyjnego rozpoznania „Wierni” pokazujà, jak
znaczna by∏a skala inwigilacji Êrodowisk duszpasterskich. Tam byç mo˝e tzw.
agenci perspektywiczni zostali ulokowani jeszcze na poczàtku lat siedemdziesià-
tych jako m∏odzi, obiecujàcy ludzie, a w kilka lat póêniej mo˝na ich by∏o wyko-
rzystywaç, choçby wprowadzajàc do powstajàcych struktur opozycji, w tym SKS.
W maju 1977 r., przy takiej „sytuacji operacyjnej”, przy zakazie ze strony w∏adz
partyjnych bezpoÊredniej interwencji i rozwiàzaƒ si∏owych, najbardziej logicz-
nym i ekonomicznym rozwiàzaniem by∏o ulokowanie w nowym Êrodowisku do-
brze uplasowanej agentury. Charakterystyczne, ˝e w maju 1977 r. SB by∏a na bie-
˝àco informowana o powstawaniu SKS – nap∏ywa∏y co kilka godzin raporty
z zebraƒ w koÊciele Êw. Anny czy w innych miejscach. SB nie interweniowa∏a, bo
mia∏a to prawdopodobnie wkalkulowane w przyj´ty scenariusz gry. 

Andrzej Friszke – Czy te werbunki z poczàtku lat siedemdziesiàtych nie by∏y
konsekwencjà Marca ’68?

Henryk G∏´bocki – Tego si´ nie da wykluczyç. Warto dodaç, jeÊli chodzi o za-
chowanie w∏adz, choçby to, o czym pisze Gierek w swoich wspomnieniach, ˝e
on wyda∏ absolutny zakaz interweniowania przeciwko m∏odzie˝y w maju 1977,
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bo obawia∏ si´ reperkusji mi´dzynarodowych. Wiadomo – „Arka”, rok po
Czerwcu ’76. Nie ma powodu, ˝eby Gierkowi akurat w tym wypadku nie wie-
rzyç. Natomiast oficerów SB szkolono przez ca∏e zawodowe ˝ycie w ten sposób,
˝e bez wzgl´du na to, w którà stron´ rozwija∏a si´ sytuacja, zawsze musieli jà roz-
patrywaç pod kàtem operacyjnym. Je˝eli dostali zakaz interweniowania, to za-
stanawiali si´, jak w tym przypadku mo˝na t´ sytuacj´ rozgrywaç. Musieli przy-
jàç, ˝e je˝eli im nie wolno rozegnaç tej m∏odzie˝y, to jedyne, co op∏aca∏o si´
zrobiç, to wprowadziç jak najwi´cej swoich ludzi do tych struktur. Jak si´ zdaje,
ten sam model dzia∏ania powtórzono latem i jesienià 1980 r. wobec „Solidarno-
Êci”. Innym przyk∏adem pokazujàcym, jak SB przygotowywa∏a si´ na ka˝dy wa-
riant rozwoju wydarzeƒ, mogà byç jej dzia∏ania przed spodziewanym za∏o˝e-
niem Ruchu M∏odej Polski w Krakowie. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zorganizowa∏a
w czerwcu 1979 r. w Katowicach specjalnà odpraw´ oficerów SB odpowiednich
pionów z po∏udniowych województw, na której omawiano strategie dzia∏aƒ ope-
racyjnych zarówno na wypadek niepowstania filii RMP w Krakowie, jak i w ra-
zie jej utworzenia. W tym drugim przypadku zalecano wprowadzenie do nowej
organizacji jak najwi´kszej liczby dobrze uplasowanych agentów. Praktycznie
wi´c ka˝de wydarzenie i obrót sytuacji mog∏y byç wykorzystane do coraz to no-
wych kombinacji operacyjnych. 

¸ukasz Kamiƒski – Zgadzam si´, ˝e bardzo istotna w 1976, 1977 r. by∏a oba-
wa przed nowym „marcem”, w ogóle generalnie przed jakimiÊ zak∏óceniami spo-
∏ecznymi na szerszà skal´. Nie tylko w Êrodowisku akademickim. Jeszcze druga
teza. W tym momencie wracamy do g∏ównego pytania, które by∏o postawione
na poczàtku, a teraz jest jakby omijane. Chyba jesteÊmy zgodni co do tego, ˝e SB
posiada∏a du˝à wiedz´ o dzia∏alnoÊci opozycji, choç mo˝emy si´ ró˝niç, jaka by-
∏a skala tej wiedzy. Proponuj´ wróciç w tym miejscu do pytania, ˝e skoro posia-
dano takà wiedz´, to dlaczego nic z tym nie zrobiono, mo˝e poza ró˝nymi gier-
kami operacyjnymi itp. Innymi s∏owy, dlaczego tego ca∏ego towarzystwa ju˝
w 1976 czy 1977 r. nie pogoniono, nie wsadzono cz´Êciowo do wi´zienia. Jed-
na mo˝liwa odpowiedê to obawa przed eskalacjà. Natomiast nie zgadzam si´
z tym, co jest powtarzane na podstawie relacji Gierka, z tezà wywodzàcà si´
zresztà z lat siedemdziesiàtych, ˝e to by∏a obawa przed Zachodem. W zwiàzku
z tym nasuwa mi si´ pytanie, w jakich dokumentach znanych obecnie czy kie-
rownictwa MSW, czy kierownictwa partyjnego towarzysze mówià mi´dzy sobà
o tym, ˝e nie mo˝emy uderzyç w opozycj´, bo kredyty nam zabiorà albo b´dà
nas jakoÊ represjonowaç? Mo˝na te˝ postawiç pytanie, jaki znamy przyk∏ad tego
– poza spotkaniami z aktywem partyjnym, któremu trzeba by∏o wskazywaç zro-
zumia∏e powody. To pierwsza wàtpliwoÊç, która mi si´ nasun´∏a. Druga to – jaki
znamy przyk∏ad z lat siedemdziesiàtych, ˝e Zachód tak zareagowa∏? Moim zda-
niem pierwszy przyk∏ad to jest styczeƒ 1980 r., kiedy Jimmy Carter wprowadza
sankcje w zwiàzku z interwencjà w Afganistanie. Co Zachód zrobi∏ po 1968 r. po
interwencji w Czechos∏owacji, czy wprowadzi∏ jakiekolwiek sankcje na poziomie
rzàdowym? Pomijam w tym momencie wszelkie organizacje spo∏eczne. O taki
przyk∏ad bym prosi∏.

Andrzej Friszke – Chocia˝by zapis rozmowy Stanis∏awa Kani z ambasadorem
amerykaƒskim, chyba z 1979 r. W tej rozmowie ambasador upomina si´ o pasz-
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porty dla osób, które sà zaproszone do Stanów, a paszportów nie dosta∏y. Wyra˝a
niezadowolenie, namawia, aby te paszporty wydaç. To jest oczywiÊcie bardzo de-
likatne, choç przez Kani´ przyj´te z irytacjà, czego w notatce nie ukrywa. Jest to
jeden przyk∏ad z rozmów dyplomatycznych, którymi si´ nigdy nie zajmowa∏em.

¸ukasz Kamiƒski – Nie znam akcji Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczo-
nymi od 1968 r., nawet od 1956 r., od interwencji na W´grzech, ˝e wprowadzo-
no jakieÊ sankcje w stosunku do paƒstwa komunistycznego w zwiàzku z tym, ˝e
tam si´ ∏amie prawa cz∏owieka, strzela do ludzi. 

Andrzej Friszke – Dobrze, ˝e Pan to podnosi. Problem polega na tym, ˝e po
pierwsze – to nie muszà byç od razu sankcje, w epoce détente wystarczà nie˝ycz-
liwe artyku∏y w prasie zachodniej albo jakieÊ obni˝enie rangi stosunków, przez
np. niezaproszenie kogoÊ na jakàÊ konferencj´. W∏adza komunistyczna w tym
czasie jest wra˝liwa na takie rzeczy, przynajmniej w∏adza w PRL.

Antoni Dudek – O tyle z Andrzejem Friszke jestem sk∏onny si´ zgodziç, ˝e
w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych pojawia si´ tzw. p´tla zad∏u˝eniowa,
w którà wpada gospodarka PRL. W∏adze ca∏y czas zabiega∏y wówczas o nowe
kredyty tylko po to, by sp∏acaç stare. Wystarczy∏o zatem np. nie daç gwarancji
rzàdowych na kolejny kredyt. To nie by∏o trudne, tym bardziej ˝e w miar´ sta-
czania si´ gospodarki w drugiej po∏owie dekady banki komercyjne by∏y ju˝
ostro˝niejsze w kierowaniu strumienia kredytów za „˝elaznà kurtyn´”. Z ¸uka-
szem Kamiƒskim zgadzam si´ natomiast, ˝e nie by∏ to decydujàcy motyw dla ta-
kiej a nie innej polityki ekipy Gierka. Uwa˝am, ˝e pora zmieniç hierarchi´ przy-
czyn. KiedyÊ sytuacja mi´dzynarodowa by∏a na pozycji pierwszej, teraz powinna
zejÊç na pozycj´ drugà czy trzecià. 

Jerzy Eisler – JeÊli dobrze pami´tam, to polityka jest sztukà osiàgania jak naj-
lepszych rezultatów przy jak najmniejszych kosztach. Zastanówmy si´, co by∏o
lepsze z punktu widzenia PZPR i Kremla. Zrobiç „SolidarnoÊç” z towarzyszem
Lechem Wa∏´sà, cz∏onkiem Biura Politycznego, na czele, czyli „rozwodniç” jà,
czy wprowadziç stan wojenny. Przez kilkanaÊcie miesi´cy nad tym pierwszym
wariantem pracowali towarzysze „po linii partyjnej”, kiedy w tym samym czasie
inni (choç nie zawsze inni) towarzysze w resortach si∏owych szykowali czo∏gi, li-
sty osób do internowania itd. OczywiÊcie, ˝e z ich punktu widzenia korzystniej-
sze by∏o to pierwsze rozwiàzanie, tyle tylko ˝e – jak wiadomo – nie wypali∏o.
W koƒcu trzeba by∏o zrobiç stan wojenny! 

Pofantazjujmy przez moment. Co by by∏o, gdyby stan wojenny nie wypali∏?
Prawdopodobnie nastàpi∏aby radziecka interwencja. Ale radziecka interwencja
oznacza∏a wi´ksze k∏opoty ni˝ stan wojenny, a ten˝e – wi´ksze k∏opoty ni˝
wkomponowanie „SolidarnoÊci” w istniejàcy system. Wydaje mi si´, ˝e powinni-
Êmy podà˝aç tym tropem. Mam jednà cech´ wspólnà z Edwardem Gierkiem:
bardzo nie lubi´ problemów. W tym punkcie go rozumiem. On naprawd´ nie lu-
bi∏ k∏opotów. Gdyby zdarzy∏ si´ taki dzieƒ, ˝e meldunek MSW informowa∏by, i˝
na terenie kraju nie odnotowano ˝adnych wa˝nych wrogich wystàpieƒ – to
by∏by to dla Gierka dzieƒ wspania∏y. Gdy raport MSW zawiera∏ kilka stron
i wzmianki o zarekwirowanych ulotkach, to biedny Edward Gierek prawdopo-
dobnie mia∏ „ból g∏owy”. OczywiÊcie mówi´ to pó∏ ˝artem, pó∏ serio. 
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Antoni Dudek – Nie wierz´, ˝e Gierek czyta∏ codzienne meldunki MSW. Ra-
czej mówmy o Kani. 

Jerzy Eisler – Ja te˝ nie wierz´. Dobrze, niech b´dzie Kania, ale mnie chodzi-
∏o o osobowoÊç Gierka. MyÊl´, ˝e tym ludziom mo˝emy odmawiaç ró˝nych rze-
czy: kwalifikacji, kompetencji, a czasem nawet dobrej woli, ale sàdz´, ˝e znali
przytoczonà wy˝ej definicj´ polityki. Chyba w∏aÊnie rozumieli jà w ten sposób,
˝e nale˝y dzia∏aç jak najefektywniej. Czy mo˝na by∏o rozstrzelaç cz∏onków KOR?
Teoretycznie mo˝na by∏o, ale wywo∏a∏oby to mi´dzynarodowe reperkusje o trud-
nej do wyobra˝enia skali. Czy mo˝na by∏o rozstrzelaç ca∏à Komisj´ Krajowà
NSZZ „SolidarnoÊç”? Znów wypada daç odpowiedê twierdzàcà, ale z zastrze˝e-
niem, ˝e konsekwencje tego by∏yby o wiele powa˝niejsze. Po co rozstrzeliwaç
KOR czy Komisj´ Krajowà, jeÊli „taƒszymi” Êrodkami mo˝na osiàgnàç podobne
lub lepsze rezultaty. 

Antoni Dudek – Do tej pory mówiliÊmy w zasadzie tylko o latach siedemdzie-
siàtych. Chcia∏bym teraz poruszyç tematy zwiàzane z latami 1980–1981. Jerzy
Eisler w zasadzie ten wàtek ju˝ zainicjowa∏. RzeczywiÊcie liderów „SolidarnoÊci”
mo˝na by∏o rozstrzelaç, choç oczywiÊcie by∏by to scenariusz skrajny, a przez to
ma∏o prawdopodobny. Przez wiele miesi´cy po sierpniu 1980 r. w∏adze zmaga∏y
si´ z dylematem: co zrobiç z „SolidarnoÊcià”? Nie wiemy jednak, jak d∏ugo to
trwa∏o. Czy do momentu, gdy, jak pisze ¸ukasz Kamiƒski, Jaruzelski zosta∏
pierwszym sekretarzem (paêdziernik 1981 r.), czy te˝ do kryzysu bydgoskiego
(marzec 1981 r.), do czego osobiÊcie bym si´ przychyla∏. W ka˝dym razie na
pewno doÊç d∏ugo kierownictwo PZPR zastanawia∏o si´ nad mo˝liwoÊcià majo-
ryzacji „SolidarnoÊci” i wmontowaniem jej w system. W moim przekonaniu to nie
by∏o mo˝liwe, ale to ju˝ jest temat na innà dyskusj´. Porozmawiajmy zatem teraz
o okresie legalnego istnienia „SolidarnoÊci”. Na ile S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, o któ-
rej tu g∏ównie myÊl´, by∏a bezradna wobec rozmiarów tego ruchu? Czy ona by∏a
rzeczywiÊcie bezradna, czy te˝ stopniowo stawa∏a si´ coraz bardziej zaradna? Czy
w zwiàzku z tym alternatywà dla stanu wojennego nie by∏o jednak opanowanie
tego ruchu? Czy gdyby operacyjne rozpracowanie Zwiàzku potrwa∏o jeszcze pó∏
roku, czy te˝ rok, to mo˝liwe sta∏oby si´ pe∏ne spenetrowanie agenturalne „Soli-
darnoÊci” i opanowanie w ten sposób tego wielomilionowego ruchu? 

Jerzy Eisler – Wydaje mi si´, ˝e to by∏o jednak po prostu niemo˝liwe. Po
Sierpniu w ka˝dym z 49 województw w∏adze mia∏y kilka lub kilkanaÊcie razy
wi´cej wrogów ni˝ w ca∏ej przedsolidarnoÊciowej opozycji. Du˝o by∏o tych ko-
misji zak∏adowych! Mówimy zresztà „SolidarnoÊç”, ale bàdêmy precyzyjni. Pa-
mi´tajmy o Niezale˝nym Zrzeszeniu Studentów, „SolidarnoÊci” Rolników Indy-
widualnych. Emancypowa∏o si´ Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Zwiàzek
Literatów Polskich itd. Z punktu widzenia MSW to by∏ po prostu prawdziwy
koszmar. Oni – bez zastosowania przemocy – nie byli w stanie pozatykaç tych
wszystkich pojawiajàcych si´ dziur. 

¸ukasz Kamiƒski – Spróbuj´ pog∏´biç nieco naszà dyskusj´, stawiajàc nast´-
pujàce pytanie. Czy tak naprawd´ nie istnia∏ przypadkiem plan, ˝e wprowadze-
nie stanu wojennego jest niezb´dnym elementem, aby ziÊciç to pierwotne marze-
nie wkomponowania „SolidarnoÊci” w system w∏adzy? Mamy na to dowody ju˝ 
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wczeÊniej. To, ˝e SB szykuje zapasowe kierownictwa wi´kszoÊci najwa˝niejszych
regionów, najwa˝niejszych komisji zak∏adowych w zak∏adach pracy. Póêniej to,
˝e 23 grudnia 1981 r., dziesi´ç dni po wprowadzeniu stanu wojennego, na po-
ziomie centralnym oraz poszczególnych województw przygotowuje si´ grupy
operacyjne, których zadaniem jest odbudowa nowej, socjalistycznej „Solidarno-
Êci” z o po∏ow´ mniejszà liczbà cz∏onków. To jest pytanie, dylemat, czy zamys∏
by∏ taki, aby z jednej strony obciàç skrzyd∏o ekstremalne, z którym nie mo˝na
by∏o sobie poradziç, a z drugiej wkomponowaç w istniejàcy system t´ nowà,
zmienionà „SolidarnoÊç”. W tej sytuacji pojawia si´ kolejne pytanie, dlaczego
w takim razie oko∏o sierpnia, wrzeÊnia 1982 r. z tego planu zrezygnowano? Czy
to w∏aÊnie nie by∏o przypadkiem tak, ˝e zorientowano si´, i˝ mo˝na wybraç
prostsze rozwiàzanie, a „SolidarnoÊci” tak naprawd´ nie potrzebowano? 

Andrzej Friszke – Wydaje mi si´, ˝e oni rzeczywiÊcie zamierzali coÊ takiego
zrobiç. Na to sà dowody poÊrednie – choçby samo znane wystàpienie Czes∏awa
Kiszczaka, w którym wspomina∏ o „wpuszczaniu w maliny” oraz spenetrowaniu
komisji zak∏adowych i zbudowaniu alternatywnych de facto komisji zak∏ado-
wych. Przypominam sobie, ˝e w styczniu, mo˝e w lutym 1982 r. w Êrodowiskach
zbli˝onych do ekspertów „SolidarnoÊci” funkcjonowa∏o przekonanie, ˝e za chwi-
l´ b´dà rozmowy. Nie potrafi´ powiedzieç, na jakiej podstawie tak sàdzono.
Rozumiem jednak, ˝e by∏y pewne sugestie, zapewne za poÊrednictwem w∏adz ko-
Êcielnych. Pada∏y okreÊlone nazwiska, z kim oni b´dà rozmawiaç i kto ewentual-
nie takich rozmów mia∏by si´ podjàç. Na podstawie tych de facto plotek loko-
wa∏bym zaniechanie tego planu wczeÊniej ni˝ ¸ukasz Kamiƒski. Moim zdaniem
nie po sierpniu, lecz ju˝ oko∏o marca–kwietnia 1982 r. przesta∏y si´ te plotki po-
jawiaç. 

¸ukasz Kamiƒski – Czy to mo˝e byç zwiàzane z tym, ˝e zacz´∏a si´ budowaç
zakonspirowana opozycja? Tutaj chcia∏em zwróciç uwag´ na s∏owa wypowie-
dziane przez Czes∏awa Kiszczaka w poczàtku stycznia 1982 r., ˝e czo∏owym za-
daniem jest unikni´cie wp´dzenia dzia∏aczy „SolidarnoÊci” w konspiracj´. W tym
momencie nie wiadomo jeszcze, czy ta konspiracja powstanie. Czy mo˝e w∏aÊnie
to, ˝e jest ju˝ jasne, i˝ konspiracja powstaje, to mo˝e byç element odpowiedzi,
dlaczego zrezygnowano z prób budowy „socjalistycznej SolidarnoÊci”?

Antoni Dudek – Ja bym jednak upiera∏ si´ przy Wa∏´sie. „SolidarnoÊç” bez
Wa∏´sy nie by∏aby tà samà „SolidarnoÊcià”. 

Andrzej Friszke – Po pierwsze – dosyç szybko doszli do wniosku, po paru tygo-
dniach, ˝e z Wa∏´sà si´ nie da. Po drugie – ja myÊl´, ˝e nie tyle sam fakt konspira-
cji, co jej rozmiary. Nie zrealizowa∏ si´ wariant, ˝e stan wojenny doprowadzi do
wojny domowej, co oni te˝ musieli braç pod uwag´; nie doprowadzi∏ te˝ do kon-
spiracji na tak masowà skal´, w której paƒstwo nie jest w stanie funkcjonowaç. Za-
tem oni chyba w pewnym momencie uwierzyli, ˝e dadzà sobie rad´ bez potrzeby
szukania jakiegoÊ kompromisu. To znaczy ˝e b´dà zwalczaç, zwalczaç i minimali-
zowaç ruch oporu, a nie szukaç porozumienia z umiarkowanym skrzyd∏em.

¸ukasz Kamiƒski – Tak jak sobie poradzili w latach siedemdziesiàtych i wczeÊ-
niejszych, to sobie poradzà i teraz. 
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Henryk G∏´bocki – Czy przyjÊcie Kiszczaka do resortu spraw wewn´trznych
by∏o jakimÊ wyraênym zwrotem w kierunku wprowadzenia stanu wojennego bez
bawienia si´ w próby wkomponowania „SolidarnoÊci” poprzez przej´cie cz´Êci
kierownictwa? Bardzo ciekawe materia∏y na temat metod dzia∏aƒ SB omawia dr
S∏awomir Cenckiewicz z gdaƒskiego oddzia∏u IPN. W „Arcanach” 2003, nr 3/4
(51/52) ukaza∏ si´ jego artyku∏ oparty na kilkunastu tomach akt I Krajowego Zjaz-
du Delegatów „SolidarnoÊci”. Z dokumentów tych wynika, ˝e liczba agentury nie
by∏a a˝ tak wielka, jak niektórym si´ wydawa∏o. Ale sà to akta tylko SB, a wi´c s∏u˝-
by wojskowe i inne nie sà tu uwzgl´dnione. Siedemdziesi´ciu kilku uczestników
zjazdu (w tym delegatów i obs∏ugi technicznej) by∏o tajnymi wspó∏pracownikami.

Andrzej Friszke – To by znaczy∏o, ˝e bardzo ma∏o by∏o tej agentury. 

Antoni Dudek – Wa∏´sa powiedzia∏ ostatnio publicznie, ˝e sàdzi∏, i˝ by∏o ich
dwustu.

Andrzej Friszke – By∏o ponad tysiàc delegatów.

Henryk G∏´bocki – Pami´tajmy, ˝e by∏a to tylko agentura SB. Do tego ka˝dy
pokój by∏ naszpikowany aparaturà pods∏uchowà. Najwa˝niejsze jednak sà in-
strukcje, jakie ta agentura – zdaniem Cenckiewicza – otrzyma∏a. Zaleca∏y one ta-
kie prowadzenie wyborów przewodniczàcego, ˝eby wyciàç radyka∏ów, jak Jur-
czyk i Rulewski, i przepchnàç Wa∏´s´, ale w taki sposób, aby nie czu∏ si´ zbyt
pewnie, ˝eby nie dosta∏ za du˝o g∏osów.

Antoni Dudek – I tak si´ dok∏adnie sta∏o.

Henryk G∏´bocki – To jest dobry przyk∏ad dzia∏aƒ operacyjnych, w sytuacji
kiedy SB nie do koƒca kontrolowa∏a jakàÊ struktur´, ale by∏a w stanie w pewnym
choçby stopniu wp∏ywaç na podejmowane decyzje czy na ruchy wewnàtrz tej
struktury. 

¸ukasz Kamiƒski – Poczàtek 1981 r. to te˝ jest wyraêna gra: ró˝nymi meto-
dami, w tym przy masowym u˝yciu agentury, „wycinany” jest KOR. Pojawi∏y si´
nawet absurdalne pomys∏y, ˝e trzeba chroniç Wa∏´s´ przed otruciem przez rady-
ka∏ów, np. z KOR. Z drugiej strony sà te˝ jednak informacje o tym, aby wesprzeç
czasem t´ grup´ postopozycyjnà, nie tylko korowskà, po to, aby Wa∏´sa nie po-
czu∏ si´ za mocny; wi´c to jest w∏aÊnie element gry. 

Henryk G∏´bocki – Wydaje mi si´, ˝e za ma∏o zastanawiamy si´ nad szerszym
kontekstem gry, gier operacyjnych czy polityki wobec opozycji, wa˝nej tak dla
lat siedemdziesiàtych, jak i osiemdziesiàtych. Lokujemy ten problem w∏aÊciwie
tylko w granicach PRL. Na marginesie gdzieÊ pojawi∏ si´ kontekst mi´dzynaro-
dowy, a wydaje mi si´, ˝e to on ma znaczenie kluczowe nie tylko dla lat osiem-
dziesiàtych. Pytanie, które tutaj samo si´ nasuwa, dotyczy roli, jakà odgrywa∏a
Moskwa, jej naciski na zmiany w taktyce stosowanej przez PZPR i podleg∏e jej
s∏u˝by specjalne wobec opozycji. Dotyczy to równie˝ kwestii rozgrywania Pol-
ski, gry mi´dzy SB, PZPR a opozycjà w kategoriach mi´dzynarodowych, w koƒ-
cu polityki Moskwy w wymiarze globalnym, szczególnie wobec Zachodu. Ten
problem ujawnia si´ w latach osiemdziesiàtych, ale aby pokazaç, ˝e jest on wa˝-
ny równie˝ dla lat siedemdziesiàtych, pozwol´ sobie przypomnieç jeden cytat

Opozycja demokratyczna w dzia∏aniach w∏adz PRL

49



z niedawno wydanego tomu dokumentów, którego nie wolno lekcewa˝yç, pod
redakcjà ¸ukasza Kamiƒskiego i Paw∏a Piotrowskiego. Jest to fragment wystàpie-
nia dyrektora Departamentu III MSW Adama Krzysztoporskiego. 

To jest w ogóle bardzo ciekawa postaç, warto by∏oby si´ nad jego dzia∏alnoÊcià
zastanowiç. Henryk Dominiczak w monografii MSW pisze, ˝e to Krzysztoporski
by∏ autorem polityki resortu wobec opozycji polegajàcej na jej rozgrywaniu, a nie
wsadzaniu dzia∏aczy do wi´zieƒ. Wskazywa∏oby to na to, ˝e w resorcie byli ludzie,
którzy opowiadali si´ za takim w∏aÊnie modelem. Krzysztoporski w swoich rapor-
tach dla Biura Politycznego (cytowany pochodzi z wrzeÊnia 1979 r.) dowodzi∏ po-
trzeby kontynuacji tej taktyki. Otó˝ towarzysze opowiadali si´ za tym, aby „wziàç
za twarz” ca∏à opozycj´, wsadziç albo zrobiç coÊ jeszcze gorszego. Tymczasem
Krzysztoporski powo∏uje si´ na zobowiàzania podpisane przez PRL na sesji Kon-
ferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie w Helsinkach i argumentuje:
„Spojrzenie na sprawy dzia∏alnoÊci tych grup antysocjalistycznych jest takie, jakie
ma kierownictwo partii... Bo przecie˝ mimo wszystko na ca∏ym Êwiecie, równie˝
przede wszystkim w Êwiecie post´powym, nasz kraj jest traktowany jako ten, któ-
ry rzeczywiÊcie autentycznie jako jeden z nielicznych mo˝e mówiç, ˝e nie ma
wi´êniów politycznych. Czy nam si´ to op∏aca? Op∏aca, bo przecie˝ jest to rów-
nie˝ olbrzymi argument dla ruchów post´powych, równie˝ dla partii komuni-
stycznej, z którymi mo˝na tu i ówdzie dyskutowaç, ale dla partii komunistycznej
z Francji czy we W∏oszech. To jest problem o wielkim, kapitalnym znaczeniu rów-
nie˝ z punktu widzenia mi´dzynarodowego ruchu robotniczego”. To nie mo˝e
byç oczywiÊcie kluczowy dowód, ale wydaje mi si´, ˝e nie mo˝emy do koƒca zro-
zumieç czy w∏aÊciwie oceniç taktyki SB i PZPR wobec opozycji, której si∏à rzeczy
poÊwi´ciliÊmy 90 proc. czasu, bez uwzgl´dnienia kontekstu wielkiej gry Moskwy.
Ja nie wierz´ w to, ˝e panowie z ¸ubianki lekkà r´kà oddawali pole swoim towa-
rzyszom z Rakowieckiej, aby ci ostatni na w∏asnà odpowiedzialnoÊç realizowali
polityk´ wobec opozycji. Jeszcze jeden argument. Do lat siedemdziesiàtych ofice-
rowie, i to nie tylko wysocy, ale i Êredniego szczebla, MSW i SB jeêdzili na corocz-
ne szkolenia do centrum KGB w Moskwie. Wiemy to z przyk∏adu choçby Krako-
wa. Ta wi´ê by∏a znacznie bli˝sza, ni˝ nam si´ wydaje. 

Andrzej Friszke – Ja si´ z Panem zgadzam. MyÊl´, ˝e tak w∏aÊnie by∏o. Nie
mo˝emy tego g∏´biej zanalizowaç, poniewa˝ nie mamy dokumentów sowieckich.
Zwróci∏bym uwag´ na jednà rzecz. Oni inaczej dzia∏ajà u siebie, a inaczej w ta-
kim razie u nas. Byç mo˝e dajà Polsce przyzwolenie, by by∏a laboratorium. Jest
jeden moment, kiedy oni próbujà dzia∏aç podobnie – to jest sprawa Pyjasa w ma-
ju 1977 r., aresztowaƒ po manifestacjach ˝a∏obnych w Krakowie. Oni w tym mo-
mencie zaczynajà robiç to, co Sowieci z grupami dysydenckimi – czyli wsadzaç
do wi´zienia i zmierzaç w kierunku likwidacji, w kilka tygodni potem jednak od-
st´pujà od tych zamiarów. Potem jakby rezygnujà ju˝ na trwa∏e z próby totalne-
go zd∏awienia, czego wyrazem jest lipcowa amnestia i póêniejsza taktyka raczej
szykan, penetracji, prowokowania konfliktów, ograniczania zasi´gu ni˝ radykal-
nych represji za pomocà procesów politycznych. W ZSRR to jest czas, gdy si´
likwiduje wszystkie grupy dysydenckie, wszyscy wybitniejsi dysydenci idà sie-
dzieç, Andriej Sacharow jest izolowany, jeszcze nim go wywiozà do Gorkiego.
W Czechos∏owacji reakcja na Kart´ ’77 jest nies∏ychanie ostra i prowadzi w grun-
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cie rzeczy do wyhamowania ca∏ego ruchu w par´ tygodni. U nas jest inaczej. Jest
pytanie, o co oni grali?

¸ukasz Kamiƒski – Ostatni element uk∏adanki, o której mówimy. Dla mnie
by∏o zdumiewajàce, dlaczego nie mamy ˝adnych dokumentów (nie wspomina te˝
o tym ˝aden z aktorów sceny partyjnej tamtego okresu) o jakichkolwiek nacis-
kach Moskwy na likwidacj´ tego ewenementu w skali bloku, jakim by∏a demo-
kratyczna opozycja w Polsce. Skoro nie by∏o nacisków, mo˝emy domniemywaç,
˝e by∏ to element szerszej strategii – mo˝e Andropowa lub kogoÊ innego. 

Andrzej Friszke – Marcin Zaremba og∏osi∏ zapis rozmowy Gierek–Bre˝niew.
Bre˝niew narzeka∏, ˝e „u was sà takie ró˝ne rzeczy”. Gierek zaÊ odpowiada∏, ˝e
oni robià z tym porzàdek. To jest czas akcji bojówek Socjalistycznego Zwiàzku
Studentów Polskich przeciw wyk∏adom Towarzystwa Kursów Naukowych.

Antoni Dudek – Przypominam sobie z póêniejszego okresu – z po∏owy
1981 r., ˝e Kania jako I sekretarz KC by∏ regularnie rugany przez Bre˝niewa za
to, ˝e zwolniono Leszka Moczulskiego. To by∏ moment, gdy Moczulski zosta∏ na
kilka tygodni zwolniony. Aresztowano go we wrzeÊniu 1980 r., a w czerwcu
1981 r. na kilka tygodni zwolniono. W tomie dokumentów PZPR opublikowa-
nych przez „Aneks” jest zarejestrowana wyraêna, negatywna reakcja Bre˝niewa.
Z tego wzgl´du ja bym by∏ tu bardzo ostro˝ny. Dyskusja o „moskiewskim kon-
tekÊcie” jest w du˝ym stopniu teoretyczna, bo nie znamy dokumentów. Coraz
bardziej sk∏aniam si´ natomiast do poglàdu, ˝e margines wolnoÊci czy swobody
dzia∏ania kierownictw poszczególnych partii komunistycznych mniej wi´cej po
1956 r. by∏ znacznie wi´kszy, ni˝ nam si´ wydaje. Nie znaczy to oczywiÊcie, ˝e
Moskwa nie penetrowa∏a – przede wszystkim przez tajne s∏u˝by – krajów satelic-
kich. Jednak w moim przekonaniu zw∏aszcza w przypadku Polski w wi´kszym
stopniu patrzono na Kreml z poczucia w∏asnej s∏aboÊci i ÊwiadomoÊci, jak rzàdy
komunistyczne nad Wis∏à zosta∏y zainstalowane. Kolejne kierownictwa PZPR nie
czu∏y si´ zbyt pewnie. Ten czynnik dzia∏a∏ silniej ni˝ ÊwiadomoÊç, ˝e Moskwa b´-
dzie „la∏a po ∏apach” za niepos∏uszeƒstwo. OczywiÊcie jest te˝ kwestia towarzy-
szy, którzy – jak Andrzej ˚abiƒski, Stefan Olszowski czy Miros∏aw Milewski
– szukali na wschodzie kontaktów w celu wzmocnienia osobistej pozycji w elicie
w∏adzy. To jest jednak temat na innà dyskusj´.

Henryk G∏´bocki – Dlaczego tak trudno jest na te pytania odpowiedzieç,
umieÊciç taktyk´ PZPR i SB wobec opozycji na tle szerszej panoramy polityki
Moskwy? OczywiÊcie, nie mamy dost´pu do archiwów moskiewskich i nie tyl-
ko. Ale my do koƒca nie znamy nawet procedur, mechanizmów rzàdzàcych
w elicie sowieckiej. Nie jestem przekonany, czy to akurat Bre˝niew by∏ najwa˝-
niejszy w latach siedemdziesiàtych. Przypomn´ ze wspomnieƒ Kiszczaka epizod,
kiedy on opowiada redaktorom „Tygodnika Powszechnego”, jak to spotyka∏ si´
z szefem KGB Jurijem Andropowem, który to mi´dzy jednà a drugà wódeczkà,
w luênej atmosferze dziwi∏ si´, dlaczego oni, tj. polscy towarzysze-czekiÊci, tak
s∏abo wykorzystujà bliskie kontakty z KoÊcio∏em. Trzeba bardziej otworzyç si´
na KoÊció∏, wspó∏pracowaç z nim, przecie˝ tam sà rozsàdni ludzie. Je˝eli szef
KGB namawia do takich rzeczy, a jednoczeÊnie towarzysze z Politbiura KPZR
rugajà Kani´, I sekretarza PZPR, i jego nast´pc´ za zbytni liberalizm nie tylko
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wobec „SolidarnoÊci”, ale tak˝e KoÊcio∏a i prywatnego rolnictwa – to daje do
myÊlenia.

Antoni Dudek – Andropow mówi∏ nawet: „A mo˝e ja bym odwiedzi∏ pryma-
sa Wyszyƒskiego?”. I Kiszczak opisuje swojà konsternacj´, ˝e có˝ by to by∏o, gdy-
by musia∏ pójÊç do prymasa Wyszyƒskiego z wiadomoÊcià, ˝e szef KGB chce go
odwiedziç. 

Andrzej Friszke – Ale pami´tajcie to, co twierdzà sowietolodzy, ˝e Andropow
mia∏ opini´ „otwartej g∏owy”. Nie wykluczam, ˝e on w takich rozmowach wy-
st´powa∏ w dwóch rolach, tzn. jako potencjalny lider ZSRR oraz jako szef KGB
do zwalczania czegoÊ „na dziÊ”.

¸ukasz Kamiƒski – Jedno zdanie polemiki z tym, co powiedzia∏ Antoni Du-
dek na temat marginesu swobody po 1956 r. Ja by∏bym bardzo ostro˝ny, zw∏asz-
cza ˝e doÊwiadczenie interwencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Czechos∏owa-
cji pokazywa∏o, ˝e wtedy w∏aÊnie raczej zaostrzano kontrol´, w tym na pewno
nad partià czechos∏owackà, i to nawet nie przez „s∏u˝by”, ale przez parti´, ró˝-
nymi metodami. Ta kontrola by∏a dosyç Êcis∏a.

Antoni Dudek – W Czechos∏owacji rozpocz´to demonta˝ systemu. By∏o wi´c
jasne, ˝e Moskwa interweniowa∏a. Ja mówi∏em raczej o bie˝àcej polityce, o tym
np., gdzie zapad∏a decyzja o aresztowaniu czo∏owych korowców w 1977 r., a na-
st´pnie ich zwolnieniu. MyÊl´, ˝e obie decyzje podj´to w Warszawie, a towarzy-
szy sowieckich po prostu o tym poinformowano. 

Chcia∏bym, abyÊmy si´ teraz skoncentrowali na dekadzie lat osiemdziesiàtych.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e opozycja lat osiemdziesiàtych jest inna ni˝ lat siedem-
dziesiàtych. Ona jest iloÊciowo i jakoÊciowo inna. Pytanie brzmi, czy w zwiàzku
z tym metody S∏u˝by Bezpieczeƒstwa ulegajà istotnej zmianie, czy te˝ nie? Czy
polityka w∏adz wobec opozycji w stanie wojennym i po nim si´ zmienia? Osobi-
Êcie nie widz´ tutaj jakoÊciowego prze∏omu, oczywiÊcie poza tym, ˝e sà takie
miasta, w których przed 1980 r. SB nie mia∏a ˝adnej opozycji, a w stanie wojen-
nym musia∏a ju˝ rozpracowywaç jakieÊ niewielkie grupki i pisemka.

Grzegorz Waligóra – Chcia∏bym jeszcze zabraç g∏os na temat zjazdu „Solidar-
noÊci” i nawiàzaç do problemu, od którego zacz´liÊmy dyskusj´, czyli zagadnie-
nia sterowania dzia∏aniami opozycji. Wszyscy dosyç ostro˝nie zabierali g∏os na
ten temat. Moje pytanie jest natury zasadniczej. Poniewa˝ pojawi∏y si´ tu g∏osy
na temat pewnych zadaƒ, które otrzymywali agenci wobec zachowaƒ w sprawie
wyboru w∏adz Zwiàzku, na ile mo˝na przypuÊciç, ˝e taki wynik uzyskany przez
Wa∏´s´ by∏ rezultatem dzia∏aƒ operacyjnych, a nie dzia∏aƒ zupe∏nie niezale˝nych?

Andrzej Friszke – Ja by∏em na zjeêdzie. W zwiàzku z tym zjazd znam z autop-
sji, widzia∏em, jak to wszystko wyglàda∏o, i na tej podstawie powiem, ˝e mo˝-
liwoÊç manipulowania tym gremium by∏a ograniczona. Przede wszystkim ze
wzgl´du na gigantycznà spontanicznoÊç w dzia∏aniach tego grona. Ca∏a „Solidar-
noÊç” by∏a ruchem rewolucyjnym – jestem bardzo przywiàzany do tej tezy. Przez
ruch rewolucyjny rozumiem ruch radykalny i spontaniczny zarazem, bardzo
trudno sterowalny, równie˝ przez przywódców, a tym bardziej przez kogoÊ, kto
jest w szerszym gronie jakiegoÊ aktywu. To wszystko si´ odbija∏o na tym zjeêdzie,
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gdzie w zasadzie kierownictwa regionów nie by∏y w stanie w pe∏ni kontrolowaç
swoich delegatów. Ka˝dy region by∏ podzielony w ró˝nych sprawach. Po pierw-
sze – panowa∏ spory ba∏agan, który znamy równie˝ z III Rzeczpospolitej, z ró˝-
nych sytuacji. Po drugie – bardzo silny by∏ opór szeregowych dzia∏aczy wobec ta-
kich, co si´ za bardzo wysuwajà na czo∏o, zw∏aszcza ekspertów, tak˝e wielu
innych liderów. To by∏ ruch, gdzie bardzo silnie kwestionowano próby postawie-
nia si´ ponad innymi, istnia∏o nies∏ychane wr´cz wyczulenie na manipulacj´.
PodejrzliwoÊç o manipulacje kierowa∏a si´ przede wszystkim w kierunku KOR,
ekspertów, inteligentów. Ale poÊrednio musia∏a ona te˝ niezwykle utrudniaç ma-
nipulowanie np. wyborami. Wszelkie sugestie typu „skreÊlaç, nie skreÊlaç” by∏y
przyjmowane jako rodzaj manipulacji i spotyka∏y si´ z ostrym sprzeciwem.
W zwiàzku z tym jestem dosyç sceptyczny co do mo˝liwoÊci manipulowania „So-
lidarnoÊcià” w ogóle. Zbieranie informacji o niej – tak; wp´dzanie jej „w mali-
ny” w okreÊlonych sytuacjach, ˝eby ludzie zastrajkowali – tak, bo tu mo˝na za-
wsze stworzyç takà sytuacj´, ˝e ludzie tak si´ oburzà moralnie, ˝e ich szlag trafi.
To robiono na pewno. Natomiast ˝eby „rozgrywaç” ten masowy ruch w skali re-
gionalnej czy centralnej – to moim zdaniem by∏o niemo˝liwe. Wcale nie wyklu-
czam, ˝e jednym z najwa˝niejszych powodów zrobienia stanu wojennego by∏o to,
˝e oni doszli do wniosku, ˝e tym si´ nie da pokierowaç. Nawet gdyby w „Soli-
darnoÊci” znaleêli si´ przywódcy, którzy by powiedzieli „no, faktycznie, trzeba
iÊç do tej rady porozumienia narodowego i koniec” – to oni natychmiast prze-
staliby byç akceptowani przez ten ruch, zdj´to by ich, pot´piono, utraciliby
wp∏yw i autorytet. To by∏ w tym sensie ruch niesterowalny i nie mo˝na go by∏o
kontrolowaç.

Jerzy Eisler – Twoja teza zamyka si´ tym, ˝e stan wojenny by∏ nieunikniony.

Andrzej Friszke – Ja nie chc´ tego powiedzieç... Uwa˝am, ˝e by∏a alternaty-
wa, ale musia∏aby byç inna polityka PZPR, musia∏oby byç mniej sytuacji nap´-
dzajàcych radykalizm tego ruchu. Ale to temat do innej dyskusji. 

Henryk G∏´bocki – Je˝eli przyjmiemy roboczo tez´, ˝e stan wojenny i ca∏a
zwiàzana z nim demonstracyjna brutalnoÊç, czo∏gi, ˝o∏nierze na ulicach – ca∏e to
przedsi´wzi´cie by∏o elementem zmiany taktyki dzia∏aƒ wobec opozycji, to za∏o-
˝yç mo˝na, ˝e nowe kierownictwo resortu z gen. Kiszczakiem musia∏o uznaç, ˝e
stare metody gier operacyjnych, które uprawia∏ gen. Krzysztoporski, by∏y ju˝
nieskuteczne. Sytuacja wymkn´∏a si´ spod kontroli. Taktyka przedsierpniowa by-
∏a ju˝ zupe∏nie absurdalna w sytuacji istnienia wielomilionowego ruchu. Temu
ruchowi zapewne trzeba by∏o z∏amaç kr´gos∏up przez operacj´ stanu wojennego.
Ta teza ciàgle si´ tutaj przewija. W takim razie postawmy pytanie, od którego
momentu nast´pcy Krzysztoporskiego – w osobie gen. Kiszczaka i ju˝ zupe∏nie
nowego sk∏adu MSW – po rozbiciu „wielkiej” „SolidarnoÊci”, majàc problemy
z ciàgle odnawiajàcym si´ podziemiem, usi∏ujà powróciç do metod „kontrolowa-
nia i zapobiegania”, bez ambicji ca∏kowitego zlikwidowania êróde∏ opozycji. 

Wydaje mi si´, ˝e przynajmniej od po∏owy lat osiemdziesiàtych MSW fak-
tycznie akceptuje sytuacj´, gdy istniejà Êrodowiska, których wp∏ywy starano si´
oczywiÊcie nadal ograniczaç. Ale kierownicy MSW mieli jednak ÊwiadomoÊç
– tak przynajmniej wynika z tekstu ¸ukasza Kamiƒskiego – ˝e trzeba by by∏o
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tych przeciwników politycznych fizycznie zlikwidowaç albo wys∏aç na emigracj´,
˝eby zupe∏nie pozbyç si´ zjawiska opozycji. Z tego punktu widzenia lepiej by∏o,
zgodnie z zasadà rosyjskiej Ochrany, pozostawiç jakieÊ jàdro, ogniwo spisku, nad
którym b´dzie si´ utrzymywa∏o kontrol´. W sytuacji gdyby si´ rozros∏o, mo˝na
przecie˝ nieco „przyciàç skrzyde∏ka”. Jakie Panowie widzà etapy w grach opera-
cyjnych resortu wobec opozycji, poczynajàc od 13 grudnia? 

¸ukasz Kamiƒski – Moim zdaniem element ciàg∏oÊci przewa˝a nad elemen-
tem zmiany. Stan wojenny nie stanowi∏ tutaj jakiejÊ istotnej cezury w kwestii
przede wszystkim taktyki podejÊcia do opozycji. Dokument, który cytuj´, pocho-
dzi z lipca 1982 r. z Wroc∏awia. Jako jedno z g∏ównych zadaƒ SB pojawia si´ nie
likwidacja Regionalnego Komitetu Strajkowego, lecz „operacyjne opanowanie
sytuacji oraz ukszta∏towanie jej w kierunku wyboru Êrodków wspó∏dzia∏ania
z w∏adzami (popieranie tendencji umiarkowano-liberalnych w RKS)”. 

Antoni Dudek – W tym kontekÊcie pojawia si´ pytanie o genez´ Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç” oraz zakres kontroli nad TKK.

Andrzej Friszke – To jest daleko idàca sugestia.

Antoni Dudek – Ja tylko pytam, dlaczego w∏aÊnie tej strukturze uda∏o si´ sta-
nàç na czele solidarnoÊciowego podziemia, a wczeÊniejsze próby si´ nie powio-
d∏y? Co o tym przesàdzi∏o? Gdy czytam w tekÊcie ¸ukasza Kamiƒskiego, ˝e le-
gendarna ucieczka zatrzymanego na poczàtku 1983 r. Zbigniewa Bujaka odby∏a
si´ pod kontrolà kontrwywiadu, to musz´ zadaç pytanie, w jakim stopniu TKK
by∏a infiltrowana, nadzorowana, czy wr´cz kontrolowana.

Henryk G∏´bocki – Byç mo˝e podobnie jak podczas I Krajowego Zjazdu Dele-
gatów „SolidarnoÊci” w 1981 r., gdy SB poleci∏a swej agenturze wsparcie wyboru
Wa∏´sy na przewodniczàcego Zwiàzku (jako mniejszego radyka∏a ni˝ ktoÊ inny),
tak samo w latach osiemdziesiàtych uwa˝ano prawdopodobnie w MSW, ˝e ktoÊ ta-
ki jak Bujak i podporzàdkowane mu struktury podziemia jest znacznie mniej rady-
kalny i niebezpieczny ni˝ np. Kornel Morawiecki i „SolidarnoÊç Walczàca”. To by-
∏oby logiczne z punktu widzenia przyk∏adów posuni´ç operacyjnych i rozgrywania
ró˝nych Êrodowisk opozycyjnych, które znamy nawet z lat siedemdziesiàtych.

Andrzej Friszke – MyÊl´, ˝e nawet bez szczególnej wnikliwoÊci widaç, ˝e ca∏y
okres lat osiemdziesiàtych dzieli si´ na dwa etapy. Do 1984 i po 1984, a zw∏asz-
cza po 1986 r. (lata 1984–1986 to okres poÊredni). W pierwszym okresie moim
zdaniem jednak chodzi o ca∏kowite zniszczenie struktur i przywódców. Ca∏a po-
lityka, jej niezwyk∏a represyjnoÊç wskazuje, ˝e chodzi nie tylko o z∏amanie kr´go-
s∏upa opozycji, ale tak˝e o zastraszenie ogromnej wi´kszoÊci ludzi, którzy chcieli-
by si´ anga˝owaç w ruch oporu. OczywiÊcie to jest gra rozpisana na wiele ró˝nych
dzia∏aƒ. W ich ramach pierwsze jest to, ˝e dà˝y si´ do zlikwidowania tych skraj-
nie radykalnych nurtów, które grozi∏y przerodzeniem si´ w akcje byç mo˝e nawet
zbrojne czy sabota˝owe, a co by∏o ca∏kiem realnym zagro˝eniem wobec metod,
jakich u˝ywa∏a w∏adza. Oni oczywiÊcie to tnà zdecydowanie, ∏agodniej traktujà
Êrodowiska przykoÊcielne, które sà mniej represjonowane, a nawet cieszà si´ pew-
nymi koncesjami, np. prawem docierania z pomocà humanitarnà do wi´zieƒ
i obozów. W∏adza dà˝y do zniszczenia opozycji, choç przecie˝ oni nie mogà wie-
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rzyç, ˝e zniszczà wszystko totalnie. Wolà wi´c, je˝eli resztka tego podziemia po-
zostanie, aby to by∏o podziemie niestwarzajàce wielkich zagro˝eƒ politycznych
czy z zakresu bezpieczeƒstwa – teraz bez cudzys∏owu. Przebieg negocjacji w 1984 r.
z udzia∏em strony koÊcielnej, starych cz∏onków KOR, przedstawiciela ONZ, wo-
kó∏ zwolnienia „jedenastki” pokazuje, ˝e zaczyna si´ nowe myÊlenie. Na tym koƒ-
cz´, boj´ si´ za daleko pójÊç w interpretacji przy tak nik∏ej dokumentacji.

Antoni Dudek – Negocjacje z 1984 r. dotyczy∏y g∏ównie wyjazdu „jedenast-
ki” za granic´ i w moim przekonaniu nie stanowi∏y jeszcze ˝adnej jakoÊciowej
zmiany w polityce w∏adz wobec opozycji.

Andrzej Friszke – Ale nie tylko. Tam jest równie˝ zak∏adany taki wariant, ˝e-
by oni wstrzymali si´ od dzia∏alnoÊci publicznej; a w koƒcu ju˝ i z tego rezygnu-
jà. Wi´c to wskazuje na to, ˝e decyzja, by doprowadziç do zwolnienia, jest naj-
wa˝niejsza, a potem sà targi o to, ˝eby przy tej okazji jak najwi´cej uzyskaç.

Jerzy Eisler – Powiem coÊ bardzo przewrotnego. Czy przypadkiem nie jest
tak, ˝e od po∏owy lat osiemdziesiàtych nie trzeba ju˝ by∏o pokonywaç „Solidar-
noÊci”, zwyci´˝aç jej, ale nale˝a∏o pomyÊleç raczej o tym, by wygraç Polsk´ dla
siebie? Czy przypadkiem nie jest tak, ˝e od po∏owy lat osiemdziesiàtych du˝a
cz´Êç oficerów resortu spraw wewn´trznych tak naprawd´ przestaje si´ na serio
zajmowaç wyp∏ywajàcà znów na powierzchni´ ˝ycia publicznego „Solidarno-
scià”? OczywiÊcie oni do koƒca Êledzà, pods∏uchujà, kontrolujà, inwigilujà, pro-
wokujà, ale tak naprawd´ to nie tylko W∏adys∏aw Po˝oga z Jerzym Urbanem
i Stanis∏awem Cioskiem s∏a∏ te memoria∏y polityczne. MyÊl´, ˝e nawet gen. Kisz-
czak w jakimÊ stopniu sam móg∏ myÊleç o „wygraniu Polski dla siebie”. 

Antoni Dudek – Czy masz na myÊli tak˝e uw∏aszczenie nomenklatury?

Jerzy Eisler – Te˝.

Andrzej Friszke – Od którego roku chcesz to datowaç?

Jerzy Eisler – MyÊl´, ˝e tak naprawd´ to od amnestii z 1986 r.

¸ukasz Kamiƒski – Mo˝na zapytaç inaczej. Czy tak naprawd´ amnestia
z 1986 r. na pewien czas wyczerpuje pomys∏y w∏adzy na to, co zrobiç z opozy-
cjà? Czy tak naprawd´ do 1988 r. oni nie majà konkretnego pomys∏u, co zrobiç
z opozycjà? Jest jak jest. OczywiÊcie jest te˝ ten element, ˝e opozycja jest de fac-
to ju˝ w tym momencie bardzo s∏aba i coraz s∏absza. Czy raczej to nie jest tak, ˝e
oni tracà pomys∏? To jest te˝ dla mnie zastanawiajàce, ˝e w sierpniu, wrzeÊniu
1988 r. nagle wpadajà na ten pomys∏, ˝e b´dziemy rozmawiaç. OczywiÊcie to
by∏o ju˝ projektowane. 

Jerzy Eisler – Rozmawiali ju˝ przed pierwszymi strajkami z wiosny 1988 r.

Andrzej Friszke – Ale to dlatego, ˝e majà ju˝ poczucie kryzysu.

¸ukasz Kamiƒski – Dlaczego np. prze∏amujà barier´ delegalizacji Zwiàzku?
Oni wracajà po prostu do scenariusza lat siedemdziesiàtych.

Jerzy Eisler – Czyli obudowaç agenturà, obudowaç pods∏uchami i niech si´
ch∏opcy bawià ze sobà. Z jednà wszak˝e istotnà zmianà: funkcjonariusze myÊlà
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te˝ o sobie. W tym sensie, ˝e myÊlà, co b´dzie za rok, za dwa, trzy czy pi´ç lat.
Nikt mnie te˝ nie przekona, ˝e towarzysze w resorcie ju˝ w 1978, 1979 r. my-
Êleli o Okràg∏ym Stole, cokolwiek mog∏oby to wtedy oznaczaç.

¸ukasz Kamiƒski – Ale czy oni myÊlà o sobie w sensie prywatnych interesów?
Czy mówià o sobie jako o grupie i szukajà pomys∏ów na przed∏u˝enie swojej w∏a-
dzy? 

Jerzy Eisler – Prywatnych interesów, ale te˝ – moim zdaniem – wp∏ywów
w nowej Polsce.

¸ukasz Kamiƒski – Czy mog´ na chwil´ wróciç do wàtku stanu wojennego?
Nie zgodzi∏bym si´ z tym, co powiedzia∏ Andrzej Friszke, ̋ e dopiero gdzieÊ w 1984
czy 1985 r. zaczynajà myÊleç w innych kategoriach ni˝ zniszczenie podziemia. Weê-
my przyk∏ad – jak post´powano z wroc∏awskim Regionalnym Komitetem Strajko-
wym. OczywiÊcie ten problem jest mi najlepiej znany, dlatego z niego korzystam.
W∏adys∏aw Frasyniuk by∏ obserwowany od poczàtku wrzeÊnia 1982 r., a areszto-
wano go tu˝ przed delegalizacjà „SolidarnoÊci” z konkretnym celem operacyjnym.
Póêniej Piotra Bednarza aresztowano tu˝ przed zaplanowanym strajkiem general-
nym. Nast´pnie jest Józef Pinior. Jest on d∏ugo obserwowany. Nawet na posiedze-
niach TKK musieli gubiç jego „ogon”. Nie jest od razu zwijany. Nie wiemy, czy to
by∏o miesiàc, dwa, czy d∏u˝ej. Ale jest zwini´ty – w momencie kiedy jest du˝a szan-
sa, ˝e tajny wspó∏pracownik stanie na czele RKS, i to prawie si´ dokona∏o. Tak na-
prawd´ Marek Muszyƒski musia∏ stworzyç nowà struktur´ wroc∏awskiego RKS,
bo de facto na czele starego o ma∏o nie stanà∏ tajny wspó∏pracownik, który po pa-
ru miesiàcach si´ ujawni∏, z∏o˝y∏ oÊwiadczenie. 

Grzegorz Waligóra – Czy chodzi tu o osob´ wyznaczonà przez Piniora na wy-
padek, gdyby on zosta∏ aresztowany?

¸ukasz Kamiƒski – Tak. I w tym momencie, gdy by∏a pewnoÊç sukcesji, cho-
dzi o to w∏aÊnie, ˝eby ca∏kowicie kontrolowaç t´ struktur´, nawet opanowujàc
ca∏kowicie kierownictwo. Wydaje mi si´, ̋ e ta gra „na opanowanie” by∏a w 1982 r.
Bo to by∏o przydatne. W ka˝dej sytuacji, jakkolwiek by si´ ona rozwin´∏a, by∏o
dobrze w jak najwi´kszym stopniu kontrolowaç np. potencjalnego partnera do
rozmów. Bo tego te˝ na pewno do koƒca nie wykluczano. Wydaje mi si´, ˝e pr´-
dzej w 1985 r. wykluczono jakiekolwiek rozmowy.

Henryk G∏´bocki – Trzeba tu zadaç pytanie, w którym momencie w takim ra-
zie strona rzàdowo-resortowa przesz∏a od „operacyjnej kontroli” do – u˝ywajàc
terminu prof. Andrzeja Paczkowskiego – „kooptacji”, tzn. ewidentnych prób se-
lekcjonowania sk∏adu i urabiania strony, z którà zamierzano prowadziç negocja-
cje polityczne. 

Andrzej Friszke – Kooptacji kogo? To jest wa˝ne pytanie. Moim zdaniem jest
tak, ˝e ta kooptacja zmienia swój charakter. W zasadzie od po∏owy lat osiemdzie-
siàtych w∏adza myÊli o kooptacji ró˝nych Êrodowisk opozycyjnych, a przy tym
ich „rozbrojeniu”. To jest te˝ element dzielenia opozycji. Gdy powo∏ujà Rad´
Konsultacyjnà, to si´ zwracajà do szeregu osób, ale z góry wykluczajà osoby iden-
tyfikowane wprost z „SolidarnoÊcià”. Wkrótce formu∏a kooptacji poszerza si´
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o niektórych ludzi „SolidarnoÊci”, o ile nie b´dà wyst´powaç pod takim sztanda-
rem. Nie represjonuje si´ towarzystw przemys∏owych, legalizuje „Res Publik´”,
ale im to si´ chyba wymyka z ràk, bo te „koncesje” nie dajà si´ przetworzyç
w poparcie tych Êrodowisk dla re˝imu. Wysy∏anie sygna∏ów gotowoÊci do koop-
tacji czy rozmów do ró˝nych Êrodowisk ma s∏u˝yç podzia∏owi ruchu solidarno-
Êciowego, ale to si´ Êrednio udaje.

Antoni Dudek – Na pytanie Henryka G∏´bockiego o moment rozpocz´cia re-
alizacji scenariusza kooptacyjnego nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie tylko
dlatego, ˝e tam chodzi∏o o ró˝ne osoby i ró˝ne Êrodowiska, jak s∏usznie zauwa-
˝y∏ Andrzej Friszke. By∏o te˝ kilka faz dojrzewania ekipy Jaruzelskiego. Pierwsza
mia∏a miejsce w koƒcu 1986 r., kiedy przystàpiono do tworzenia Rady Konsul-
tacyjnej przy Przewodniczàcym Rady Paƒstwa. Po kilku miesiàcach w dokumen-
tach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa znalaz∏a si´ ocena, ˝e eksperyment z Radà Konsul-
tacyjnà nie do koƒca si´ powiód∏. Wprawdzie sam Jaruzelski by∏ do niego
przekonany i na ró˝nych posiedzeniach kierownictwa PZPR chwali∏ si´, ˝e
cz∏onkowie Rady przedstawili mu takie czy inne Êwiat∏e pomys∏y, jednak w po-
wszechnej opinii (tak˝e ludzi z aparatu w∏adzy) Rada Konsultacyjna pe∏ni∏a rol´
dekoracyjnà. Druga faza dojrzewania nastàpi∏a dopiero w 1988 r. Zachowa∏ si´
unikalny, dwustustronicowy stenogram posiedzenia Sekretariatu KC z koƒca
kwietnia tego roku. Jego lektura pokazuje, jak Jaruzelski zmaga si´ sam z sobà
w sprawie ewentualnego rozpocz´cia rozmów z Wa∏´sà przez wicepremiera
Zdzis∏awa Sadowskiego. Na poczàtku posiedzenia jest temu przeciwny, póêniej
zaÊ stwierdza: „tutaj ja koryguj´ to, co mówi∏em, nawet idàc na pewien kompro-
mis”. Ostatecznie jednak nast´puje decyzja o pacyfikacji strajku w Nowej Hucie
i wszystko si´ cofa. Jaruzelski po raz kolejny zmienia zdanie. 

Po lekturze tego stenogramu oraz wielu innych dokumentów nie wierz´
w koncepcj´ jakiegoÊ makiawelicznego planu. Wierz´ natomiast w wahania, doj-
rzewanie. Wierz´ te˝, ˝e ró˝ni ludzie grali o ró˝ne rzeczy. Nie mo˝emy ca∏ego
obozu w∏adzy, zw∏aszcza w drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych, traktowaç jako
monolitu. Tam ró˝ne oÊrodki i grupy gra∏y o swoje interesy. OczywiÊcie ostatnie
s∏owo w sprawach strategicznych mia∏ Jaruzelski, który co najmniej do jesieni
1989 r. by∏ g∏ównym rozgrywajàcym w Polsce. Wszystkie najbardziej poufne
sprawy kierowane by∏y do genera∏a i on je rozstrzyga∏. Natomiast nie zmienia to
faktu, ˝e i na Jaruzelskiego oddzia∏ywa∏y bardzo ró˝ne oÊrodki, które stopniowo
si´ autonomizowa∏y. Ilustruje to np. ciekawy casus Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Zwiàzków Zawodowych. Od pewnego bowiem momentu Jaruzelski zaczà∏
mówiç o grupie Alfreda Miodowicza jako o sile, nad którà nie panuje, z którà
nie wiadomo co zrobiç, która wyrwa∏a si´ spod kontroli. Takich si∏ by∏o wi´cej,
choç oczywiÊcie OPZZ by∏ najbardziej spektakularny. 

Sàdz´, ˝e trzeba byç bardzo ostro˝nym przy porównaniu polityki w∏adz wobec
opozycji w koƒcówce lat osiemdziesiàtych z wczeÊniejszym okresem. Ca∏a struktu-
ra w∏adzy na prze∏omie 1988 i 1989 r. zaczyna trzeszczeç i p´kaç w szwach. Sà
s∏u˝by, które funkcjonujà sprawnie, natomiast inne zaczynajà wykonywaç ró˝ne
niekontrolowane ruchy. Czy to si´ da ogarnàç badaniami historycznymi? W bar-
dzo ograniczonym stopniu. Dysponujemy tylko dokumentami na papierze, i to nie
wszystkimi. A co ze sprawami za∏atwianymi telefonicznie lub w ciszy gabinetów?
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Henryk G∏´bocki – Chcia∏bym jeszcze wróciç do innego, niedostatecznie na-
Êwietlonego zagadnienia. Chodzi mi o wczeÊniejsze ni˝ w 1988 r. próby porozu-
miewania si´ czy kontaktów mi´dzy w∏adzà a opozycjà. Sprawa, jak wspomnia-
∏em, jest nadal kontrowersyjna. Dzisiaj traktowana jakoÊ szalenie wstydliwie,
wyciszana albo sprowadzana do absurdu, je˝eli ktoÊ o to pyta. Znane sà przyk∏a-
dy, jak próby rozgrywania TKK czy Bujaka. Kiszczak w swoich wspomnieniach
opowiada o tym, ˝e zg∏asza∏ propozycje ujawnienia czy przesy∏a∏ je otoczeniu Bu-
jaka. Zdaniem Kiszczaka, kiedy odmówiono, wtedy dosz∏o do aresztowania. In-
ny przyk∏ad – przed demonstracjami majowymi w 1982 r. by∏y próby MSW za-
proszenia przedstawicieli TKK, w∏aÊciwie Bujaka, na jakieÊ spotkanie w celu
podj´cia rozmów. Bujak podobno odebra∏ to jako typowà prowokacj´, zmierza-
jàcà do tego, ˝eby nie dopuÊciç do jakichkolwiek dzia∏aƒ w maju, wi´c nie przy-
jà∏ propozycji. 

Te przyk∏ady sà znane, jakoÊ potwierdzone we wspomnieniach. Sà tak˝e bar-
dziej kontrowersyjne epizody. W tomie dokumentów wydanym przez Instytut
Historii Uniwersytetu Wroc∏awskiego (pod redakcjà prof. Wojciecha Wrzesiƒ-
skiego) znajduje si´ raport z archiwów Stasi znaleziony przez Wojciecha Sawic-
kiego. Jest to doniesienie agenta Stasi ze spotkania ze Stanis∏awem Cioskiem.
Ciosek relacjonuje z kolei przedstawicielowi s∏u˝b enerdowskich swojà rozmow´
z Bronis∏awem Geremkiem w grudniu 1981 r., w której Geremek mia∏ propono-
waç szybkie wprowadzenie stanu wojennego w celu wyeliminowania radyka∏ów
ze Zwiàzku. Wydaje mi si´, ˝e jakaÊ inna wersja tego dokumentu by∏a og∏oszona
na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych przez Tomasza Mianowicza. Wzbudzi∏o to
wiele kontrowersji, prof. Geremek zaprzeczy∏ wszystkiemu. OczywiÊcie mo˝na
uznaç, ˝e jest to wytwór fantazji, ale myÊl´, ˝e jest to Êlad, który nale˝y zbadaç. 

I drugi przyk∏ad z kr´gu tej problematyki. Znalaz∏ si´ on w wydanym niedaw-
no tomie Opozycja ma∏opolska w dokumentach. Jest to informacja operacyjna
tajnego wspó∏pracownika ps. „Tomek”, czyli Les∏awa Maleszki, z lipca 1977 r.
Dotyczy planów dzia∏aczy KOR, formu∏owanych natychmiast po ich wyjÊciu
z wi´zienia, po wydarzeniach z maja 1977 r.2 Jest tam dodatkowa informacja na
temat rozmów w Warszawie. Maleszka w ten sposób opisuje sytuacj´: „W dniu
28.7.77 r. w parku, niedaleko miejsca zamieszkania Kuronia obok Cytadeli
w godz. dopo∏udniowych spotkali si´ L[udwik] Dorn, S[tefan] Kawalec, J[anusz]
Zemer, L[es∏aw] Maleszka, S[ergiusz] Kowalski i J[acek] Kuroƒ. W trakcie tego
spotkania Jacek Kuroƒ szeroko omawia∏ dzia∏alnoÊç opozycji w Polsce. M.in.
stwierdzi∏, ˝e dzieƒ po zwolnieniu z aresztów cz∏onków KOR-u do prof. [Edwar-
da] Lipiƒskiego przyszed∏ v-ce premier [Kazimierz] Secomski z goràcà proÊbà,
aby cz∏onkowie KOR-u zgodzili si´ powstrzymaç o 3 dni z wydaniem oÊwiadcze-
nia nt. ich zwolnienia. Wg Kuronia proÊba ta zwiàzana by∏a z aktualnà wizytà
E[dwarda] Gierka w Moskwie. V-ce premier Secomski m.in. mia∏ stwierdziç, ˝e
o porozumieniu ideologicznym mi´dzy rzàdem a opozycjà nie ma mowy, ale
mo˝liwe sà realne obustronne kompromisy, które ka˝demu wyjdà na dobre. Dal-
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szy ciàg b´dzie z nimi prowadzi∏ socjolog Jan Szczepaƒski, który nie jest z nikim
formalnie zwiàzany, nie jest oficjalnym przedstawicielem rzàdu, ale mo˝e byç ne-
gocjatorem w tych sprawach”. Dalej jest wzmianka o przedstawieniu przez Ku-
ronia programu dzia∏ania opozycji. Nast´puje informacja zapisana przez Malesz-
k´ – wyrwana nieco z kontekstu: „W wym[ienionym] parku ok. godz. 13.00
cz´Êç z tych osób wraz z Kuroniem uda∏a si´ do Milanówka, jak stwierdzili, »na
dalsze pertraktacje z przedstawicielem rzàdu«”. Wieczorem tego samego dnia
Maleszka relacjonuje w kontekÊcie bankietu w mieszkaniu Andrzeja Celiƒskiego
w Warszawie: „J[acek] Kuroƒ do Celiƒskiego przyjecha∏ z Milanówka i na wst´-
pie oÊwiadczy∏ zebranym: »...pragn´ was wszystkich, jak tu jesteÊcie, prosiç, aby-
Êcie kategorycznie zapomnieli o tym, ˝e by∏y jakieÊ rozmowy z przedstawiciela-
mi rzàdu, a gdyby ktoÊ o to pyta∏, prosz´ mówiç, ˝e nic nie wiecie, poniewa˝ tego
wymaga dobro sprawy, je˝eli chcemy, aby te rozmowy toczy∏y si´ dalej...«. ˚ad-
nych szczegó∏ów rozmów w Milanówku nie ujawni∏”.

Antoni Dudek – Dodajmy gwoli prawdy, ˝e o tym póêniej napisa∏ Leszek Mo-
czulski w „Opinii”, o co by∏y do niego ogromne pretensje. 

Henryk G∏´bocki – Moczulski wielokrotnie oskar˝a∏ Jacka Kuronia o kontak-
ty z elità w∏adzy, z tym ˝e zwykle chyba pojawia∏o si´ nazwisko Stanis∏awa Kani. 

Antoni Dudek – By∏bym bardzo ostro˝ny przy formu∏owaniu jakichÊ dalej
idàcych wniosków na podstawie dokumentu przytoczonego przez Henryka G∏´-
bockiego. Oczywiste jest, ˝e kontakty tego typu by∏y. Niedawno znalaz∏em no-
tatk´ pochodzàcà z sierpnia 1988 r., kiedy Jacek Kuroƒ zosta∏ wezwany do De-
partamentu III MSW. Zamierzano przeprowadziç z nim rozmow´ w zwiàzku ze
strajkami w kopalniach, ostrzegajàc, ˝eby przypadkiem nie jecha∏ na Âlàsk, bo
zostanie zatrzymany. W trakcie tej rozmowy Kuroƒ przedstawi∏ z w∏asnej inicja-
tywy bardzo rozbudowany projekt zawarcia uk∏adu politycznego z w∏adzami,
∏àcznie z powo∏aniem wspólnego rzàdu. Ale co z tego wynika? Dla mnie jest
oczywiste, ˝e ta umiarkowana cz´Êç opozycji, która nie twierdzi∏a, ˝e dyktatur´
komunistów trzeba si∏à zlikwidowaç, wchodzi∏a z w∏adzami w kontakty. Tylko
dla mnie nic z tego nie wynika. Co wynika z tego, ˝e Kuroƒ czy ktoÊ inny z jego
Êrodowiska rozmawia∏? Przecie˝ oni ca∏y czas pisali, ̋ e dialog jest potrzebny. Sam
Kuroƒ pisa∏ o scenariuszu finlandyzacji PRL. Od lat siedemdziesiàtych ca∏e to
Êrodowisko puka∏o do drzwi w∏adz, aby z nimi rozmawiaç. Kuroƒ to nie lider
„SolidarnoÊci Walczàcej” Kornel Morawiecki. Gdyby si´ okaza∏o, ˝e Kornel Mo-
rawiecki w stanie wojennym prowadzi∏ w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
jakieÊ negocjacje, to by∏oby dla mnie zaskakujàce. Natomiast korowska cz´Êç
opozycji mówi∏a ca∏y czas o kompromisie. W zwiàzku z tym nic dziwnego, ˝e
szuka∏a wszelkiego mo˝liwego kontaktu z w∏adzami. Ten moment nastàpi∏ jed-
nak dopiero w 1988 r., a i wówczas ekipa Jaruzelskiego d∏ugo zmaga∏a si´ z wi-
zjà Kuronia i Michnika zasiadajàcych przy okràg∏ym stole. Tak naprawd´ rozmo-
wy w∏adz z opozycjà, które przynios∏y jakiÊ wymierny efekt, nastàpi∏y dopiero
wtedy. WczeÊniej by∏y tylko sonda˝e, z których nic po prostu nie wynika. 

Henryk G∏´bocki – Ja nie rozumiem powodów Twojej filipiki. JeÊli istotnie
jest tak, jak twierdzisz, to dziwiç si´ nale˝y tylko temu, ˝e dzisiaj nikt nie chce
o tym g∏oÊno mówiç. Temu si´ w∏aÊnie dziwi´. Tym bardziej ˝e ostatnio jest moda
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na odbràzawianie historii Polski, zw∏aszcza tej najnowszej. Je˝eli twierdzisz, ˝e to
milczenie w tej sprawie nie jest dziwne, to my si´ kompletnie nie rozumiemy.

Andrzej Friszke – Wówczas i póêniej zosta∏ z tego wykuty argument zdrady
przeciwko tym ludziom, którzy próbowali z w∏adzà rozmawiaç. Jak wiadomo,
nawet w obr´bie KOR istnia∏o skrzyd∏o, które uwa˝a∏o, ˝e pr´dzej czy póêniej
trzeba b´dzie z komunistami zawieraç jakieÊ kompromisy. I istnia∏o skrzyd∏o bez-
kompromisowe, które powiada∏o, ˝e ka˝da rozmowa z komunistami jest zdradà,
a co najmniej rzeczà haniebnà. Antoni Macierewicz zawsze mówi∏, ˝e wszelkie
próby rozmawiania z komunistami sà niedopuszczalne, Wojciech Ziembiƒski te˝
tak mówi∏. Artyku∏ o finlandyzacji, który Kuroƒ napisa∏ na poczàtku 1977 r.,
a który po prostu jest przejawem myÊlenia politycznego, spowodowa∏ dzikà
awantur´. Oznacza∏o to, ˝e po stronie cz´Êci dzia∏aczy opozycyjnych istnia∏o te˝
– ja bym powiedzia∏ – myÊlenie w znacznej cz´Êci naiwne czy apolityczne, dyk-
towane wy∏àcznie pryncypiami moralnymi. Bo przecie˝ jak mo˝na by∏o zmieniaç
sytuacj´ w Polsce w sposób naprawd´ zasadniczy bez jakichkolwiek kontaktów
z komunistami? To by∏ przeciwnik, wróg, ale te˝ liczono na zachowanie przez
niego pewnych regu∏ gry, nieuciekanie si´ do nagiej przemocy. W dalszej konse-
kwencji istnia∏a perspektywa jakichÊ kompromisów jako podstawy do dalszych
rewindykacji. To by∏ przecie˝ proces politycznych przemian, które uruchamia∏a
opozycja, a w tym procesie w∏adza te˝ musia∏a graç pewnà istotnà rol´, jak choç-
by – o czym wspomnia∏em – przestrzegaç regu∏ gry i nie wejÊç w skór´ Sowie-
tów, którzy dysydentów sadzali na dziesi´ç lat. 

Z tej filozofii wynik∏y porozumienia sierpniowe, które zmienia∏y sytuacj´
w Polsce radykalnie, ale te˝ by∏y obustronnym kompromisem. Wielki kompro-
mis musi byç nieraz wypracowany w kuluarowych rozmowach, a te zwykle by∏y
przez cz´Êç ruchu traktowane skrajnie podejrzliwie. Na przyk∏ad w koƒcu paê-
dziernika 1980 r. negocjacje kuluarowe wokó∏ zapisów w statucie „Solidarno-
Êci”. Przecie˝ te rozmowy si´ toczy∏y, ustalano jakieÊ kompromisy, ale to by∏a nie-
s∏ychanie wielka tajemnica. Nikt by si´ do niczego nie przyzna∏, bo by zosta∏
oskar˝ony o zdrad´. 

Henryk G∏´bocki – Ale nie uwa˝a chyba Pan jak Antoni Dudek, ˝e w zwiàz-
ku z tym te rozmowy z lipca 1977 r. nie majà ˝adnego znaczenia? 

Andrzej Friszke – Prawd´ mówiàc, niemal nic na ten temat nie wiem, poza
faktem, ˝e by∏ jakiÊ kontakt z prof. Secomskim. Próby rozmów by∏y elementem
gry politycznej doÊç rzadko podejmowanym ze wzgl´du na obaw´ przed oskar-
˝eniem o zdrad´ czy nielojalnoÊç. Ale równie˝ z tej przyczyny, ˝e po tamtej stro-
nie by∏a podobna sytuacja. Przyznanie si´ przez jakiegokolwiek wybitniejszego
dzia∏acza partyjnego, ˝e on ma jakiekolwiek kontakty z opozycjà, by∏oby kom-
promitujàce. Stàd np. zamiast normalnie „Biuletyn Informacyjny” KOR czy np.
„Opini´” rozes∏aç na rozdzielnik dla cz∏onków Biura Politycznego, przetwarza-
no zawarte w nim niektóre teksty w postaç materia∏ów z MSW. Wyciàgni´cie
w najwy˝szym gronie partyjnym jakiejÊ bibu∏y na stó∏ i jej czytanie czy dyskuto-
wanie by∏o niemo˝liwe. Podwa˝a∏oby bowiem fundamentalne stanowisko PZPR,
˝e opozycjoniÊci to grupki bez znaczenia, a w dodatku na obcym ˝o∏dzie. Powa˝-
ne traktowanie opozycji, a rozmowy by∏yby tego Êwiadectwem, oznacza∏oby
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rewizj´ istotnych dogmatów PZPR. To si´ wszystko odbywa∏o w gruncie rzeczy
w takim klinczu. 

Henryk G∏´bocki – Istotnie, to by∏ niewàtpliwie element uprawiania gry po-
litycznej. Zmienia to jednak wyraênie tak˝e obraz elit opozycji. Do tej pory we
wspomnieniach dzia∏aczy KOR tego okresu, jak nie˝yjàcego Jana Józefa Lipskie-
go czy Jacka Kuronia, g∏ównà cechà dzia∏alnoÊci opozycyjnej by∏a pewna etycz-
na postawa. OpozycyjnoÊç polegaç mia∏a zgodnie z tym kanonem na sprzeciwie
wobec zastanej rzeczywistoÊci, wobec PRL. Natomiast zwykle w tym uj´ciu nie
pojawia∏ si´ ten element, ˝e ówczesne posuni´cia, wypowiedzi, dzia∏ania opozy-
cyjne by∏y wynikiem pewnej kalkulacji politycznej, polegajàcej na tym, ˝e chcia-
no w ten sposób jakby zepchnàç w∏adz´ do naro˝nika albo przydeptaç w∏adzy
„ogon”. Przy ca∏ym szacunku dla tego, co ci ludzie robili, dla ich postaw, których
nie jesteÊmy dziÊ w stanie zrozumieç, nie ˝yjàc w tamtych czasach, wydaje mi si´,
˝e jest ju˝ pora, ˝eby mówiç o ówczesnych dzia∏aniach opozycyjnych, u˝ywajàc
mo˝e mniej terminów etycznych, a bardziej w kategoriach politycznej kalkulacji,
op∏acalnoÊci pewnych posuni´ç. 

Antoni Dudek – Chcia∏bym jeszcze wróciç do mojego sporu z Henrykiem
G∏´bockim. Staram si´ oddzieliç niewielkie historyczne znaczenie sonda˝owych
kontaktów mi´dzy w∏adzami a opozycjà przed 1988 r. od aktualnego kontekstu
tych spraw, zwiàzanego z walkà politycznà toczonà ju˝ w III Rzeczpospolitej. Nie
zgadzam si´ te˝ ze stwierdzeniem, ˝e ten temat stanowi jakieÊ tabu. Problem po-
lega na tym, ˝e Henryk walczy z mitem wykreowanym przez Kuronia, Lipskiego
i par´ innych osób na temat Êrodowiska korowskiego. W powa˝nych dzie∏ach
historycznych jest mowa o ró˝nych od∏amach opozycji, o tym, ˝e jej cz´Êç by∏a
nastawiona kompromisowo czy wr´cz ugodowo wobec w∏adz, inna zaÊ by∏a ra-
dykalna i niepodleg∏oÊciowa. Jest oczywiste, ˝e skoro Jacek Kuroƒ pisa∏ o finlan-
dyzacji PRL, to chcia∏ te˝ z kimÊ rozmawiaç o tej finlandyzacji. Natomiast zga-
dzam si´ z Henrykiem G∏´bockim, ˝e zosta∏a wykreowana pewna legenda, która
nie wytrzymuje konfrontacji z faktami wynikajàcymi z dokumentów SB czy
PZPR. Rozumiem jednak, ˝e prowadzimy teraz dyskusj´ naukowà na temat po-
lityki w∏adz PRL wobec opozycji, a nie mówimy o kreowaniu mitów na temat
opozycji w III Rzeczypospolitej.

Henryk G∏´bocki – Antku, sà jednak i ksià˝ki naukowe podtrzymujàce te mity...

Andrzej Friszke – Ad vocem. „Rozmawiaç o finlandyzacji”. Jacek Kuroƒ nie
by∏ taki wariat, ˝eby myÊleç, ˝e w 1977 r. ktoÊ z w∏adz b´dzie z nim rozmawia∏
o finlandyzacji Polski. Chodzi∏o o to, ˝eby budowaç pewne myÊlenie polityczne
po stronie opozycyjnej. Natomiast ten element moralnego sprzeciwu wobec PRL
by∏ mocno obecny i odegra∏ wa˝nà rol´, przeciwdzia∏a∏ szukaniu takich ma∏ych
kompromisów, w jakie np. wik∏a∏ si´ tzw. neo-Znak czy doÊç liczni przedstawi-
ciele Êrodowisk intelektualnych. To myÊlenie moralne by∏o niezb´dne dla zane-
gowania systemu i stylu zachowaƒ wobec w∏adz w PRL, dla odrzucenia ich j´zy-
ka, stworzenia w∏asnego kodeksu zachowaƒ przyzwoitych itd. Nie sàdz´ jednak,
˝eby myÊlenie moralne i myÊlenie polityczne by∏y nie do pogodzenia. Moralny
sprzeciw wobec PRL by∏ bardzo silnà cechà konstytuujàcà opozycj´. Mo˝na
jednak by∏o na tym poprzestaç, a mo˝na by∏o – wychodzàc z negacji systemu
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politycznego PRL – próbowaç myÊleç i dzia∏aç politycznie, ˝eby to zmieniç. Mo-
czulski w swoich memoria∏ach te˝ o tym myÊla∏. 

Grzegorz Waligóra – W kontekÊcie „finlandyzacji” Jacka Kuronia chcia∏em
zaznaczyç jednà rzecz. Praktycznie ten program zosta∏ b∏´dnie odczytany przez
wi´kszoÊç opozycji jako zastàpienie niepodleg∏oÊci „finlandyzacjà”. W zasadzie
w publicystyce Jacek Kuroƒ przedstawi∏ jà w dwóch artyku∏ach, zaznaczajàc, ˝e
jest to etap na drodze do niepodleg∏oÊci. To po prostu by∏a pewna ewolucyjna
myÊl Kuronia. Przedstawiajàc jà argumentowa∏, ˝e program ten mo˝na uznaç za
wsteczny, je˝eli uznamy, ˝e panujàcy ustrój w Polsce jest bardziej posuni´ty w de-
mokracji ni˝ ustrój w Finlandii, czym stara∏ si´ zdyskontowaç przeciwników.
Nigdy Jacek Kuroƒ nie przedstawi∏ ostatecznej tezy, ˝e zast´pujemy PRL „finlan-
dyzacjà” i na tym poprzestajemy. By∏ to pewien program ewolucyjny, który za-
k∏ada∏ stopniowe ograniczanie ingerencji Zwiàzku Radzieckiego w sprawy polskie
i w konsekwencji, w dalszym perspektywicznym celu – dojÊcie do niepodleg∏o-
Êci. W zasadzie jedynà konstruktywnà polemik´ podjà∏ z nim Leszek Moczulski
w Rewolucji bez rewolucji; przedstawi∏ poglàd, ˝e „finlandyzacja” jest odwrot-
nym etapem ni˝ ten, o którym mówi∏ Kuroƒ – etapem do podleg∏oÊci, czyli ˝e
najpierw nast´puje etap „finlandyzacji”, a potem zniewolenie. To by∏a zasadni-
cza ró˝nica mi´dzy Moczulskim a Kuroniem w podejÊciu do tego problemu. 

Chcia∏bym si´ jeszcze odnieÊç do tego spotkania, o którym pisa∏ Maleszka,
i do pomini´cia go we wspomnieniach dzia∏aczy Êrodowiska korowskiego. Trze-
ba pami´taç, ˝e mamy do czynienia na razie z jednym fragmentem dotyczàcym
takiego spotkania, przytoczonym w cytowanej wypowiedzi Maleszki. Jest to byç
mo˝e bardzo drobny element, któremu tutaj nadaje si´ takie znaczenie, jakby te
rozmowy by∏y czymÊ normalnym, powszechnym. Byç mo˝e by∏ to jeden z nie-
wielu epizodów. Byç mo˝e by∏o ich wi´cej, w tej chwili tego nie wiemy. Mo˝li-
we, ˝e wtedy dla Kuronia nie mia∏ on wi´kszego znaczenia, choç to te˝ jest spra-
wa otwarta. Wystarczy przecie˝ wziàç publicystyk´ Kuronia z tamtego okresu,
gdzie otwarcie pisa∏ o szukaniu porozumienia z reformatorskim skrzyd∏em par-
tii. Te dzia∏ania w ˝aden sposób nie odbiegajà od jego ówczesnych poglàdów.
Na tym polega∏y praktycznie ró˝nice programowe ca∏ej opozycji przedsierpnio-
wej – nie na myÊli KOR, ROPCiO czy RMP, lecz w∏aÊnie na stosunku do partii.
Z jednej strony by∏a postrewizjonistyczna grupa lewicy korowskiej, opierajàca
si´ w swoim programie na partyjnych pragmatykach, z drugiej zaÊ Êrodowiska
negujàce jakàkolwiek mo˝liwoÊç dialogu z w∏adzà. W tej kwestii poglàdy Anto-
niego Macierewicza, Piotra Naimskiego, Ludwika Dorna, czyli tzw. prawej cz´-
Êci KOR, w niczym nie odbiega∏y od poglàdów Andrzeja Czumy czy Aleksandra
Halla.

Andrzej Friszke – O ten Milanówek mi chodzi. Je˝eli jest tak, ˝e zwalniajà
dzia∏aczy KOR z wi´zienia – to by∏ przecie˝ niesamowity moment. Wydawa∏o
si´, ˝e coÊ wielkiego si´ dzieje, nast´puje jakiÊ prze∏om. CzegoÊ podobnego nie
mo˝na by∏o si´ spodziewaç. W zwiàzku z tym rozumiem, ˝e po stronie opozycyj-
nej te˝ by∏a ch´ç dowiedzenia si´, po co w∏adza to zrobi∏a, co ma byç dalej. Czy
coÊ jest planowane, jakieÊ reformy, czy coÊ chcà og∏osiç. Wyobra˝am sobie, ˝e te-
go typu spotkanie z osobà z obrze˝a w∏adzy – pad∏o nazwisko Kazimierza Secom-
skiego – by∏o doÊç naturalne. Zresztà jego znajomoÊci z niektórymi ludêmi opo-
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zycji wynika∏y z funkcjonowania w jednym Êrodowisku naukowym. W zwiàzku
z tym to nie by∏o tak, jakby ktoÊ z KOR si´ spotka∏ z jakimÊ sekretarzem KC.

Henryk G∏´bocki – Ale to chyba naturalne, ˝e to w∏aÊnie ktoÊ taki zwykle po-
Êredniczy∏.

Andrzej Friszke – OczywiÊcie, ale wydaje mi si´, ˝e by∏o naturalne, ˝eby si´
dowiedzieç, co to w∏aÊciwie ma znaczyç. 

Henryk G∏´bocki – Jacek Kuroƒ ewoluowa∏, je˝eli chodzi o stosunek do nie-
podleg∏oÊci Polski. Nie jestem egzegetà jego tekstów, ale – o ile sobie przypomi-
nam – najpierw pad∏o has∏o finlandyzacji, a nast´pnie za rok czy dwa, po ostrej
krytyce Kuronia ze strony ROPCiO za propozycje „finlandyzacji”, u˝y∏ on poj´-
cia „niepodleg∏oÊç” – to dla porzàdku. Co do ca∏ego tego sporu, to nie chodzi∏o
mi o wywo∏anie wra˝enia odkrywania jakiegoÊ spisku. Wydaje mi si´ natomiast,
˝e czternaÊcie lat po 1989 r. naprawd´ przyszed∏ ju˝ czas, by o historii najnow-
szej Polski mówiç w kategoriach naukowych, a nie w kategoriach mitów, które
ze wzgl´dów towarzyskich lub z powodu politycznych sympatii czy antypatii
podtrzymuje si´ albo usi∏uje si´ obalaç. 

Jerzy Eisler – Wynotowa∏em sobie – nie wiem, czy si´ ze mnà zgodzicie – czte-
ry zakresy tematów w jakimÊ stopniu b´dàcych tabu. Moim zdaniem znakomita
ksià˝ka Andrzeja Friszke o opozycji, w ogóle wszystko, co napisano na temat
Êrodkowego PRL z lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych, nie porusza tych
czterech spraw, które teraz wymieni´. Agentura – w naszej dyskusji wymienili-
Êmy nazwiska zaledwie dwóch czy trzech agentów, z których jedno zna ka˝dy,
kto czyta polskie gazety – Les∏aw Maleszka. Nie jest to imponujàce jak na wiel-
kà dyskusj´ historyków w pó∏roczniku Instytutu Pami´ci Narodowej. 

Drugie – kontakty z drugà stronà, obozem w∏adzy. Zgadzam si´, ˝e „finlan-
dyzacja” jest poj´ciem tak samo zmistyfikowanym, jak np. nieszcz´sna „gruba
kreska” Tadeusza Mazowieckiego. Co innego powiedzia∏, ale dzisiaj ˝yje to ab-
solutnie w∏asnym ˝yciem i Tadeusz Mazowiecki mo˝e zapewniaç, ˝e chodzi∏o mu
o coÊ innego, a i tak wielu ludzi (wi´kszoÊç?) uwa˝a, i˝ chodzi∏o mu o „odpusz-
czenie win” ludziom dawnego systemu. Tak samo nie wiemy, co Kuroƒ myÊla∏
25 lat temu, a pytanie go o to dzisiaj prowadzi donikàd. A zatem kontakty z dru-
gà stronà sà tematem bardzo delikatnym. Powiem wi´cej – jak tutaj zauwa˝y∏ An-
drzej Friszke, dotyczy∏o to obu stron. Stanis∏aw Ciosek czy Józef Czyrek te˝ nie
za bardzo chwalili si´ tym, ˝e spotkali si´ z kimÊ z opozycji. Nieprzypadkowo
notatki ze spotkaƒ Stanis∏awa Kani z abp. Bronis∏awem Dàbrowskim opubliko-
wa∏ Peter Raina, a nie któryÊ z historyków z Akademii Nauk Spo∏ecznych. 

Trzecia rzecz – oblicze moralne opozycji. Henryk G∏´bocki trafnie apelowa∏,
by nie ujmowaç tym ludziom wielkoÊci. S∏usznie, tylko ˝e potraktowaliÊmy ich
troch´ tak, jak propaganda peerelowska potraktowa∏a wielkich Polaków. Adam
Mickiewicz w tym uj´ciu musia∏ byç nie tylko wybitnym poetà, ale przyk∏adnym
ojcem, dobrym m´˝em, patriotà, byç absolutnie post´powy itp., itd. Czy ktoÊ
z nas czyta∏ ksià˝ki mówiàce o tym, ilu z ludzi opozycji by∏o np. pijakami czy al-
koholikami? A to wychodzi w materia∏ach MSW. Jest tam te˝ mowa o zdradza-
niu wspó∏ma∏˝onków. Czy ktoÊ z nas pisa∏ lub czyta∏ o tym w obiegu nauko-
wym? 
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Czwarty wàtek, który prawie nie wyst´puje w naszej dyskusji, choç paradok-
salnie jednak si´ pojawia, to animozje personalne. Zadajemy sobie trud, by pró-
bowaç odpowiadaç na pytanie, czym ideowo ró˝ni∏ si´ Ruch Obrony Praw
Cz∏owieka i Obywatela od Komitetu Obrony Robotników, a znacznie rzadziej,
dlaczego Jacek Kuroƒ tak strasznie nienawidzi∏..., pomin´ (z oportunizmu) kogo,
i ten ktoÊ tak strasznie nie cierpia∏ Kuronia. A to w materia∏ach MSW jest wi-
doczne. Nie mówi si´ j´zykiem pe∏nym najgorszych obelg i inwektyw o kimÊ, dla
kogo ma si´ odrobin´ szacunku, sympatii, przyzwoitych ludzkich uczuç. A tu
mówi si´ j´zykiem gorszym ni˝ o wrogach z SB. Z tych czterech tabu w tej dys-
kusji – mówi´ to z ˝alem i bólem – ˝adnego tak naprawd´ nawet nie spróbowa-
liÊmy prze∏amaç.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. O ludziach opozycji przedsierpniowej dotych-
czas w∏aÊciwie nikt nie mówi∏ dobrze. Oni sami nie robili tego przez skromnoÊç;
po prostu – niezale˝nie od tego, czy by∏oby to prawdà, czy nie – nie wypada∏o im
mówiç o sobie: byliÊmy wspaniali, byliÊmy odwa˝ni, mamy zas∏ugi dla sprawy
wolnoÊci, niepodleg∏oÊci i demokracji w Polsce. Propaganda peerelowska z oczy-
wistych powodów, jeÊli w ogóle o nich pisa∏a, to w sposób tendencyjny i k∏amli-
wy. Odmawiano im kompetencji i czystoÊci intencji. Gdy w Polsce zmieni∏ si´
ustrój i nim ktokolwiek wypowiedzia∏ s∏owo „dzi´kujemy”, dosz∏o do g∏´bokich
podzia∏ów w szeroko rozumianym obozie „SolidarnoÊci”. Niedawni koledzy
i przyjaciele stali si´ nagle jeÊli nie wrogami, to co najmniej politycznymi przeciw-
nikami. Znów pod adresem ludzi opozycji przedsierpniowej pada∏y rozmaite
– prawdziwe i nie – zarzuty. I teraz my, historycy, pos∏ugujàc si´ skrajnie tenden-
cyjnymi materia∏ami wytworzonymi przez s∏u˝by specjalne i aparat represji PRL,
mamy pisaç o nich ca∏à prawd´ i tylko prawd´? Ale jaka to b´dzie prawda? 

Henryk G∏´bocki – Chcia∏bym dodaç do tej listy, z którà ca∏kowicie si´ zga-
dzam, ˝e oprócz animozji osobistych mówi si´, ale wydaje mi si´, ˝e za ma∏o,
o walce o wp∏ywy w Êrodowiskach opozycji. Zarówno pomi´dzy poszczególny-
mi strukturami i grupami, jak równie˝ w ramach tych struktur. Wi´cej si´ mówi
o tym na przyk∏adzie „SolidarnoÊci”, zw∏aszcza w koƒcu lat osiemdziesiàtych.
Znacznie mniej wiemy natomiast o tym z wczesnego okresu dzia∏ania podziemia,
TKK, najmniej zaÊ o prawdziwych realiach rywalizacji politycznej przed sierp-
niem 1980 r. 

¸ukasz Kamiƒski – MyÊl´, ˝e rozmawialiÊmy o wielu kwestiach. Wcià˝ pozo-
staje wiele pytaƒ w zawieszeniu. Najwa˝niejsze jednak jest pytanie, na które
oczywiÊcie cz´Êciowo nie jesteÊmy w stanie odpowiedzieç, bo chocia˝by nie zna-
my êróde∏ sowieckich. Moim zdaniem g∏ówne pytanie, które winniÊmy mieç na
uwadze w dalszych badaniach, to: dlaczego pozwolono na ten „polski ekspery-
ment”, o którym tu mówiliÊmy. Wszystkie inne zagadnienia, o których mówili-
Êmy, to sà elementy taktyki, strategii, one ewoluowa∏y. Bardziej jednak przewa˝a
ciàg∏oÊç ni˝ zmiana. Dlaczego nie uderzono w 1976 r., dlaczego w 1977 r. wy-
cofano si´ z uderzenia? Dlaczego stanu wojennego nie doprowadzono do koƒca?
Dlaczego Jaruzelski nie okaza∏ si´ Gustávem Husákiem PRL i nie zrobi∏ czystki
„do dna”? Tam zadzia∏a∏o, byç mo˝e tutaj by∏oby podobnie. Polska tak napraw-
d´ nigdy nie doÊwiadczy∏a takiej skali represji, jak chocia˝by Czechos∏owacja po
1969 r. To sà tak˝e pytania, które stawia Antoni Dudek – czy rzeczywiÊcie ten
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nasz komunizm by∏ inny, czy to by∏a ró˝nica spo∏eczeƒstwa. OczywiÊcie pozosta-
wiamy te pytania w zawieszeniu. Nie b´dziemy o tym dyskutowaç. Ale mo˝na je
postawiç pod kàtem przysz∏ych badaƒ. Obecnie nie mamy mo˝liwoÊci êród∏o-
wych formu∏owania odpowiedzi na powy˝sze pytania. 

Grzegorz Waligóra – Ja bym chcia∏ nawiàzaç do tego, co powiedzia∏ Jerzy
Eisler. O tym wewn´trznym stosunku opozycji wzgl´dem samej siebie, to znaczy
wewn´trznych relacjach pomi´dzy opozycjonistami czy choçby – jak tu te˝ wspo-
mnia∏ Henryk G∏´bocki – ma∏o znanej rywalizacji pomi´dzy ró˝nymi grupami
Êrodowisk opozycyjnych, zw∏aszcza w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych.
Niewàtpliwie one istnia∏y i pojawia∏y si´ na wielu p∏aszczyznach.

Z drugiej strony nadrz´dnym celem SB by∏a dezintegracja i dà˝enie do mak-
symalnego sk∏ócenia poszczególnych grup opozycji. Jednak fakt braku wspó∏pra-
cy pomi´dzy nimi lub pojawiajàce si´ roz∏amy nie Êwiadczà jeszcze o tym, i˝ by∏y
one wynikiem dzia∏aƒ operacyjnych. Byç mo˝e nast´powa∏y w wyniku procesów
w du˝ym stopniu niezale˝nych. Trzeba bowiem pami´taç, ˝e Êrodowiska opozy-
cyjne tworzyli ludzie cz´sto o silnych osobowoÊciach, nierzadko konfliktowi, po-
siadajàcy w∏asne, odmienne wizje dalszego dzia∏ania. W du˝ym stopniu o braku
znalezienia p∏aszczyzny porozumienia decydowa∏y wewn´trzne animozje. By∏y
one w mniejszym lub wi´kszym stopniu podsycane przez SB. Nie da si´ oczywi-
Êcie wykluczyç, ˝e nie dosz∏oby do nich, gdyby nie prowadzono dzia∏aƒ opera-
cyjnych. Uwa˝am jednak, ˝e nie mo˝na demonizowaç S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
OczywiÊcie wiedzia∏a ona bardzo du˝o, jednak mówienie o sterowaniu opozycjà
to opinia dosyç przesadzona.

Henryk G∏´bocki – Bardzo si´ ciesz´, ˝e nareszcie o tych sprawach mo˝na
w ogóle mówiç, i to nie na zasadzie pomówieƒ, wzajemnego obrzucania si´ b∏o-
tem, tylko mówiç na podstawie dokumentów archiwalnych. ˚e choç z oporami,
zaczyna si´ je wreszcie od ubieg∏ego roku udost´pniaç badaczom, tak˝e spoza
IPN, wbrew zwolennikom ich spalenia czy zalania betonem, jak to jeszcze nie-
dawno proponowa∏ redaktor najwi´kszego dziennika w Polsce. Wiadomo, ˝e sà
one u∏omne, podobnie jak my i warsztat, którym si´ pos∏ugujemy w celu ich we-
ryfikacji, ale na tym polega urok pracy historyka. Nie wyjaÊnimy ˝adnej z poru-
szonych tu kwestii, jeÊli ze wzgl´dów politycznych czy jakichkolwiek innych doj-
dzie do sytuacji, w której te archiwa zostanà praktycznie przymkni´te, zamkni´te
czy z innych powodów zostanie ograniczony do nich dost´p. Ubolewaç mo˝na,
˝e ze wzgl´du na sposób zniszczenia tych materia∏ów oraz sposób – przedziwny,
musz´ przyznaç – kwalifikowania ich dost´pnoÊci znaczna cz´Êç dokumentów
wcià˝ nie jest dost´pna. Sà traktowane jako „tajne specjalnego znaczenia”, tak˝e
przez dzisiejsze s∏u˝by. 

Z tego wzgl´du wydaje mi si´, ˝e wielkà rol´ odgrywajà materia∏y archiwal-
ne znajdujàce si´ poza granicami Polski. Gratuluj´ Instytutowi Studiów Politycz-
nych PAN, który og∏osi∏ kilka ciekawych tomów na tematy sowieckie z materia-
∏ami z lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych XX wieku. Dziwi mnie natomiast, jak
stosunkowo ma∏o wobec wzgl´dnej otwartoÊci archiwów enerdowskiej Stasi
opublikowano dokumentów dotyczàcych spraw Polski z zasobów niemieckich.
W ciàgu ostatnich czternastu lat znacznie wi´cej opublikowano dokumentów
z trudno dost´pnych archiwów posowieckich. Nie chc´ tutaj sugerowaç ˝adnych
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spiskowych teorii, ale trudno ukryç zdumienie. Charakterystyczne, ˝e na szerszà
skal´ materia∏y dotyczàce spraw polskich z archiwów by∏ej Stasi wprowadzajà
w obieg naukowy dopiero m∏odzi badacze, jak Wojciech Sawicki, autor tomu do-
kumentów wydanego w tym roku, czy Ewa Matkowska, która w tym roku wy-
daje w „Arcanach” ksià˝k´ na temat dzia∏alnoÊci Stasi opartà na kwerendach
w materia∏ach enerdowskiej policji politycznej. Dlaczego historycy muszà tam
docieraç jedynie na zasadzie „wolnych strzelców”, dlaczego nie powsta∏ jakiÊ
program (przynajmniej ja nie znam ˝adnego du˝ego programu, prosz´ sprosto-
waç, jeÊli si´ myl´), który pozwala∏by prowadziç kwerendy i kopiowaç te mate-
ria∏y z archiwów wschodnich i zachodnich? Na wschodzie takim wyjàtkiem by∏y
wieloletnie kwerendy polskiej komisji wojskowo-archiwalnej, ograniczone jed-
nak tematycznie. Dlaczego ludzie, którzy majà wp∏yw na organizowanie takich
badaƒ czy przygotowywanie takich programów, do tej pory nie pomyÊleli o tym?
W ostatecznym rachunku to od dost´pnoÊci zasobów archiwalnych zale˝eç b´-
dzie post´p w badaniach nad historià najnowszà Polski i odpowiedê na szereg po-
stawionych w tej dyskusji pytaƒ. 

Andrzej Friszke – Chcia∏em si´ przy∏àczyç do tego, co mówi∏ pan Waligóra.
Materia∏y, które teraz czytamy, sà rzeczywiÊcie szalenie wa˝ne. Nie tylko dla
stwierdzenia faktu, ˝e opozycja by∏a kontrolowana, ale tak˝e dla doÊç dok∏adne-
go wejrzenia w kulisy wewn´trznej historii opozycji. RzeczywiÊcie wiedza SB by-
∏a dosyç pot´˝na. Natomiast z drugiej strony przestrzega∏bym przed zach∏yÊni´-
ciem si´ tym materia∏em i przecenieniem mo˝liwoÊci dalszego wykorzystywania
przez s∏u˝by zebranej dokumentacji. Jeszcze raz chc´ podkreÊliç to, co mówi∏em
na poczàtku. Moim zdaniem nie jest tak, ˝e posiadanie okreÊlonej wiedzy prze-
k∏ada si´ od razu na zdolnoÊci operowania tà wiedzà. Stàd postulowa∏bym wiel-
kà, mimo wszystko, ostro˝noÊç w budowaniu pewnych hipotez, m.in. dotyczà-
cych tego, co dziÊ pad∏o w naszej dyskusji, to znaczy sterowania dzia∏alnoÊcià
opozycyjnà. Co do posiadania przez w∏adze ogromnej wiedzy o planowanych
dzia∏aniach opozycji, istniejàcych podzia∏ach, dyskusjach, to bym si´ zgodzi∏,
przynajmniej w zakresie kluczowych Êrodowisk. By∏bym jednak bardzo sceptycz-
ny w ocenie mo˝liwoÊci prowokowania przez SB poczynaƒ ugrupowaƒ opozy-
cyjnych, kanalizowania ich w mniej groênym dla w∏adz kierunku. Konieczne jest
badanie czy ocenianie, jaka by∏a strategia w∏adz wobec opozycji, czyli tego, co
jest w∏aÊciwie przedmiotem dzisiejszego naszego zebrania. To jest jeden z wa˝-
niejszych wàtków historii drugiej po∏owy PRL.

Antoni Dudek – Dzi´kuj´ Panom za udzia∏ w dyskusji.

ANTONI DUDEK (ur. 1966) – naczelnik Wydzia∏u Badaƒ Naukowych Biura
Edukacji Publicznej IPN oraz adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Sto-
sunków Mi´dzynarodowych Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Autor i wspó∏au-
tor kilkunastu ksià˝ek z zakresu historii najnowszej Polski. Ostatnio opubliko-
wa∏ wraz z Ryszardem Gryzem KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce 1945–1989
(Kraków 2003).

Dyskusja

66



JERZY EISLER (ur. 1952) – profesor w Instytucie Historii PAN w Warszawie
oraz dyrektor Oddzia∏u IPN w Warszawie. Specjalizuje si´ w historii najnow-
szej Francji oraz dziejach PRL po 1956 r. Autor monografii poÊwi´conych
wydarzeniom marcowym 1968 r. (Marzec 1968. Geneza – przebieg – konse-
kwencje, Warszawa 1991) oraz rewolcie grudniowej 1970 r. (Grudzieƒ 1970.
Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2000). Ostatnio opublikowa∏
Czerwiec 1976 w materia∏ach archiwalnych (Warszawa 2001).

ANDRZEJ FRISZKE (ur. 1956) – docent w Instytucie Studiów Politycznych PAN
w Warszawie, redaktor miesi´cznika „Wi´ê” oraz cz∏onek Kolegium IPN. Zaj-
muje si´ dziejami Polski w XX wieku, jest m.in. autorem ksià˝ek: Opozycja
polityczna w PRL 1945–1980 (Londyn 1994) i Ko∏o Pos∏ów Znak w Sejmie
PRL (1957–1976) (Warszawa 2002). Ostatnio opublikowa∏ syntez´ Polska.
Losy paƒstwa i narodu 1939–1989 (Warszawa 2003).

HENRYK G¸¢BOCKI (ur. 1967) – adiunkt w Instytucie Filologii Wschodnios∏o-
wiaƒskiej Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz redaktor dwumiesi´cznika „Arca-
na”. Zajmuje si´ dziejami stosunków polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku
oraz historià PRL. Opublikowa∏ m.in. ksià˝ki: Studencki Komitet SolidarnoÊci
w Krakowie 1977–1980 (Warszawa 1994) oraz Fatalna sprawa: kwestia pol-
ska w rosyjskiej myÊli politycznej (1856–1866) (Kraków 2000).

¸UKASZ KAMI¡SKI (ur. 1973) – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
Wroc∏awskiego oraz kierownik Referatu Badaƒ Naukowych Oddzia∏owego
Biura Edukacji Publicznej IPN we Wroc∏awiu. Autor ksià˝ek: Strajki robotni-
cze w Polsce 1945–1948 (Wroc∏aw 1999) oraz Polacy wobec nowej rzeczywi-
stoÊci 1944–1948 (Toruƒ 2000). Redaktor Studiów i materia∏ów z dziejów
opozycji i oporu spo∏ecznego.

GRZEGORZ WALIGÓRA (ur. 1975) – doktorant w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Wroc∏awskiego. Przygotowuje rozpraw´ poÊwi´conà historii Ruchu
Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela.
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