
8. TOTALNA WOJNA INFORMACYJNA W GIERKOWSKIEJ DEKADZIE

8.1. Walka informacyjna po 1968 roku i na początku gierkowskiej dekady

Opisana  wyżej  informacyjna  walka  o  władzę,  która  toczyła  się  między 
rywalizującymi ze sobą frakcjami w PZPR i państwowym aparacie władzy - zwłaszcza 
zaś aparacie MSW i wojsku, stworzyła dla opozycji  w PRL zupełnie nową sytuację. 
Zarówno  Liga  Narodowo-Demokratyczna  jak  i  środowiska  liberalno-wolnomularskie 
miały  teraz  większe  możliwości  oddziaływania;  mogły  one  nawet  pokusić  się  o 
wygrywanie w pewnym stopniu tych walk.

W  pierwszej  połowie  lat  sześćdziesiątych  LND  musiała  stosować  daleko 
posunięte środki ostrożności. Wyciągnięto wnioski z pierwszego okresu działalności - 
1958-1960 r. - rezygnując na razie z szybkiego szkolenia w większym gronie. Spotkania 
szkoleniowe i  organizacyjne  odbywały się  w zasadzie  w gronach  dwu lub  najwyżej 
trzech  osób,  gdyż  każda  próba  organizowania  spotkań  w  szerszym  gronie  mogła 
skończyć się wpadką - o czym przekonało się kilku działaczy LND, zaś M. Barański za 
próbę  tworzenia  nowej  organizacji  młodzieżowej  został  w  1965  r.  aresztowany  i 
przesiedział  kilka  miesięcy  w więzieniu.  Próby  szerszego  oddziaływania  na  terenie 
Kościoła były również  bardzo  ryzykowne ze względu na silną penetrację  środowisk 
katolickich  przez  agenturę  SB,  szczególnie  środowiska  reżimowych  katolików były 
bardzo silnie kontrolowane.

Dlatego też w tym okresie LND zajmowała się szkoleniem kadry, obserwacją i 
analizą sytuacji politycznej. Każdy odpowiednio przygotowany działacz LND miał za 
zadanie szkolić indywidualnie kilku adeptów, obserwując wraz z nimi i analizując to co 
działo  się  w życiu  społeczno-politycznym.  W trakcie  szkolenia  opierano  się  w tym 
czasie głównie na literaturze przedwojennej (dzieła R. Dmowskiego, J. Giertycha, A. 
Doboszyńskiego, F. Konecznego, R. Rybarskiego i innych) dostępnej w bibliotekach i 
antykwariatach oraz na wybranych pozycjach wydanych już w PRL. Przygotowywano 
też  nowe opracowania  w formie  maszynopisów -  była  to  wówczas  jedyna  możliwa 
forma edycji takich pozycji. Obowiązywała nadal zasada, że osoby szkolone na niższym 
szczeblu nie powinny wiedzieć o tym, że istnieje wyższy stopień szkolenia, ani też o 
szkoleniach równoległych na tym samym poziomie. Dzięki tym środkom ostrożności 
struktura LND była bardzo trudno uchwytna dla namiarów SB. O każdej stwierdzonej 
próbie rozpracowywania przez SB ludzi związanych z LND - nie tylko członków, ale 
również osób objętych szkoleniem a nie będących członkami Ligi, które nie wiedziały o 
istnieniu  właściwej  organizacji  -  mieli  oni  informować  osoby  ich  szkolące,  aby 
zastosować określone niezbędne pociągnięcia kontrwywiadowcze.

Podejmowano też próby wpływania na sytuację w partii i aparacie władzy PRL 
- polegały one na obserwacji tych członków PZPR i innych oficjalnych struktur, którzy 
przejawiali inklinacje narodowe, docieraniu do nich i próbach uświadamiania. Z tymi 
ludźmi pracowano tylko indywidualnie, zachowując maksimum ostrożności.



Obserwowano  też  i  starano  się  docierać  do  dysydentów  partyjnych  i 
młodzieżowych, spośród których można było wytypować osoby podatne na ideologię 
narodową i ewentualnie włączyć je w system szkolenia.

W  miarę  możliwości  działacze  LND  starali  się  też  podsycać  antagonizmy 
miedzy frakcjami wewnątrz obozu władzy PRL.

Działania  w  obrębie  Kościoła  prowadził  osobiście  Walenty  Majdański  - 
zasadniczym  ich  elementem  było  organizowanie  walki  w  obronie  życia  dzieci 
nienarodzonych i przeciwdziałanie spadkowi urodzeń oraz rozkładowi rodziny.

Na wszystkich powyższych odcinkach  walki,  publiczne  oddziaływanie  LND 
było  w  tym  okresie  całkowicie  niemożliwe.  Nie  było  wówczas  żadnej  oficjalnie 
działającej  organizacji  ani instytucji,  gdzie taką działalność możnaby było prowadzić 
oficjalnie.

Sytuacja  ta  zaczęła  się  trochę  zmieniać  już  w  drugiej  połowie  lat 
sześćdziesiątych.  PRL-owskie  organy  walki  informacyjnej  więcej  uwagi  poświęcać 
musiały dysydentom komunistycznym. Można więc było wówczas przejść do szkolenia 
w małych grupach.

Niebezpieczne  natomiast  stały  się  wszelkie  kontakty  z  komunistycznymi 
dysydentami.  Doświadczył  tego  J.  Kossecki,  który  kontaktował  się  z  Ludwikiem 
Hassem,  zajmującym  się  już  wówczas  naukowym  badaniem  historii  masonerii.  J. 
Kossecki w marcu 1965 r. przypadkowo był z wizytą u L. Hassa w chwili gdy do tegoż 
zjawił  się  Jacek  Kuroń  -  jak  potem się  okazało  przyniósł  on  wówczas  egzemplarz 
maszynopisu  swego  wspólnego  z  K.  Modzelewskim  �Listu  otwartego  do  partii�.  J. 
Kossecki był potem w związku z tym przesłuchiwany i zrobiono u niego rewizję.

Po wypadkach 1968 r. sytuacja zmieniła się radykalnie, gdyż oficjalna walka ze 
syjonizmem (a faktycznie z tzw. żydokomuną) oraz walki o władzę między frakcjami w 
PZPR,  stworzyły  dogodne  warunki  do  działań  LND,  która  umiejętnie  je 
wykorzystywała. Nie tylko można już było przejść do regularnego szkolenia i pracy w 
małych grupach - i to nie tylko wśród osób bezpartyjnych, ale nawet wśród członków 
PZPR i aparatu władzy PRL, ale można było nawet opracować pewną - z oczywistych 
względów okrojoną - wersję programu LND, która mogła być głoszona jawnie, w tym 
również w oficjalnych publikacjach. Opracowano nawet specjalną wersję przeznaczoną 
do  indoktrynacji  ludzi  z  PZPR i  aparatu władzy PRL,  którzy wykazywali  inklinacje 
narodowe - zarówno z grupy zwolenników Moczara jak i Gierka. Stosowano przy tym 
zasadę stopniowania indoktrynacji i propagandy.

Program tej stopniowej indoktrynacji narodowej opracował J. Kossecki, który 
został  skierowany  na  ten  odcinek  pracy  LND.  W  okresie  gierkowskim,  gdy 
kierownictwo PZPR postawiło na masowy wzrost  liczebności  szeregów partyjnych  i 
zaprzestano sprawdzania kandydatów do partii w kartotekach MSW, J. Kossecki - po 
upływie okresu, gdy z mocy prawa jego karalność uległa zatarciu (10 lat według nowego 
kodeksu karnego) i mógł w ankiecie podać, że nie był karany - wstąpił do PZPR (na 
wszelki wypadek pod koniec 1974 r. złożył papiery w organizacji  partyjnej  PZPR w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, gdzie w 1973 r. podjął pracę, gdyż tam było 
mało prawdopodobne by ktoś mógł wiedzieć o jego  tajnej  działalności  politycznej  i 
procesie, a ponadto w kieleckiej organizacji partyjnej silne były w tym czasie tendencje 
patriotyczne), od 1975 r. był już oficjalnie członkiem PZPR, co bardzo ułatwiało mu 
realizację zadań, które miał do wykonania. Z czasem J. Kossecki stał się nieoficjalnym 
głównym ideologiem nacjonalizującego skrzydła w PZPR.
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Narodowe  szkolenie  działaczy  PZPR  i  aparatu  państwowego  PRL,  według 
opracowanej  przez  J.  Kosseckiego  koncepcji,  opierało  się  na  następujących 
podstawowych elementach:

1.  Wskutek drastycznego spadku urodzeń,  który nastąpił  w Polsce  po  1957 
roku, w wyniku zasugerowanej przez Zachód antynatalistycznej polityki poprzedniego 
kierownictwa  partyjnego,  zagrożona  jest  egzystencja  biologiczna  naszego  narodu, 
stwarza  to  oczywiście  również  niebezpieczeństwo  dla  dalszego  rozwoju  gospodarki 
socjalistycznego  państwa.  Odwrócenie  tej  niebezpiecznej  tendencji  poprzez  politykę 
prorodzinną i ograniczenie przerywania ciąży powinno być najważniejszym zadaniem 
polityki partyjno-państwowej.

2.  Wrogiem państwa  socjalistycznego  nie  jest  Kościół  katolicki  lecz  kręgi 
uprawiające politykę według założeń ideologii liberalno-wolnomularskiej, stanowiącej 
faktycznie religię współczesnego kapitalizmu - z której wywodzi się neomaltuzjanizm i 
związana z  nim polityka  depopulacyjna,  która  jest  przy tym całkowicie sprzeczna z 
marksizmem-leninizmem.  W  związku  z  tym  partia  powinna  szukać  nie  tylko 
porozumienia,  ale  nawet  współpracy z  Kościołem katolickim,  zwłaszcza  na odcinku 
polityki ludnościowej1.
 J. Kossecki na początku lat siedemdziesiątych przekonał do swych koncepcji 
ówczesnego  zastępcę  kierownika  Wydziału  Prasy  KC  PZPR  i  dzięki  temu  mógł 
opublikować szereg  propagujących  jego  koncepcje  artykułów w tygodnikach  �Walka 
Młodych� i �Prawo i Życie�, a następnie również w samej �Trybunie Ludu�, w latach 1971 - 
1972 występował też w TVP.

Koncepcje powyższe - stanowiące poszerzenie i pogłębienie haseł głoszonych 
przez moczarowców - znalazły w tym czasie wśród działaczy PZPR wielu zwolenników, 
z  których  w  latach  siedemdziesiątych  powstała  nacjonalizująca  frakcja  w  partii  i 
aparacie  państwowym. Umożliwiło to  Lidze  Narodowo-Demokratycznej  przejście  do 
szerszej  niż w poprzednim okresie infiltracji  aparatu partyjno-państwowego PRL - w 
tym również wojska, MSW i aparatu PZPR.

W tej sytuacji możliwe stało się przejście od działań z zakresu kontrwywiadu 
defensywnego  do  kontrwywiadu  ofensywnego.  Po  wprowadzeniu  pierwszej  wtyczki 
LND do struktury MSW, która mogła mieć dostęp do materiałów Biura �C�, okazało się, 
że na podstawie znajomości materiałów z tego Biura nie można rozszyfrować czynnych 
tajnych współpracowników SB - jak wspominaliśmy wyżej,  o  tym kto spośród  osób 
notowanych w kartotekach Biura  �C� jest tajnym współpracownikiem a kto figurantem 
wiedział  tylko  oficer  prowadzący  (przynajmniej  odnośnie  czynnych  tajnych 
współpracowników) oraz  jego  bezpośredni przełożony i  w jego  szafie  znajdował się 
klucz do tej tajemnicy (wydaje się, że do dziś nie wiedzą o tym nasi antykomunistyczni 
lustratorzy). Trzeba było opracować skuteczne metody namiaru agentury SB - pomocne 
okazały się tu metody cybernetyki społecznej, które zresztą umożliwiły również namiar 
agentów zagranicznych wywiadów i w ogóle obcych kanałów wpływu.

Kierownictwo LND musiało w tym okresie rozstrzygnąć problem: czy można w 
szeregi  Ligi  przyjmować  ludzi  z  aparatu  partyjnego  i  państwowego  PRL  (w  tym 
zwłaszcza funkcjonariuszy MSW i wojskowych). Ostatecznie problem ten rozwiązano 

1 Por. J. Kossecki, Socjodynamiczna metoda badania procesów demograficznych, �Polska 2000�, nr 3/1971, s. 
316-322, 436-496.
J. Kossecki, Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.
J. Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, Warszawa 1978.
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przyjmując  zasadę,  że  członkiem  LND  może  być  tylko  taki  funkcjonariusz,  który 
przedtem  został  odpowiednio  przygotowany  i  przyjęty  w  poczet  członków  Ligi,  a 
dopiero potem wprowadzony do aparatu, natomiast ludzie, którzy najpierw pracowali w 
aparacie, a potem dopiero zostali zindoktrynowani narodowo, nie tylko nie mogą być 
członkami  LND,  ale  nawet  nie  mają  prawa  wiedzieć  o  jej  istnieniu  -  wobec  nich 
działacze  LND  i  jej  cisi  współpracownicy  występowali  jako  przedstawiciele 
patriotyczno-narodowego skrzydła  PZPR.  Zasada  ta  bardzo  dobrze  sprawdziła  się  w 
działaniu.

Działalność  katolicko-narodową w Kościele  prowadził  i  kierował  nią  aż  do 
swej  śmierci  w  1972  r.  Walenty  Majdański.  Potem  zaś  wychowani  przez  niego 
następcy2.

Zewnętrzna działalność w sposób ukryty inspirowana przez LND rozwijała się 
również na polu nauki i kultury. W dziedzinie kultury można tu wymienić działalność 
teatralną i filmową grupy aktorów skupionych wokół Ryszarda Filipskiego oraz grupy 
dziennikarzy i publicystów kulturalnych skupionych wokół redakcji tygodnika �Ekran�.

Na  polu  naukowym dzięki  współpracy  J.  Kosseckiego  z  genialnym twórcą 
polskiej  cybernetyki  profesorem  Marianem  Mazurem,  powstała  polska  szkoła 
cybernetyki  społecznej,  w ramach  której  udało  się  opracować  nowoczesny  język  i 
metody  skutecznego  działania  odpowiednie  dla  epoki  rewolucji  informacyjnej3. 
Cybernetykę  społeczną jako  przedmiot  obowiązkowy udało  się  na przełomie 1972 i 
1973 r. wprowadzić do programu studiów nauk politycznych i dziennikarstwa - przez 
kilkanaście  lat  na  Wydziale  Dziennikarstwa  i  Nauk  Politycznych  wykładał  ją  J. 
Kossecki, który od 1974 r. w WSP w Kielcach kierował jedynym w Polsce Zakładem 
Cybernetyki  Społecznej  i  Metodologii  Nauk  Społecznych.  Nauka  porównawcza  o 
cywilizacjach F. Konecznego - która w klasycznym wydaniu była bardzo ciężko strawna 
dla  ludzi  wychowanych  w  PRL,  zwłaszcza  zaś  działaczy  partyjnych,  została  teraz 
przetłumaczona na nowoczesny język cybernetyki i w tej formie była upowszechniana 
oficjalnie.

W tym okresie  krystalizuje  się  wyraźnie  w kręgu LND nowoczesna  polska 
doktryna  narodowa  epoki  rewolucji  informacyjnej  -  J.  Kossecki  nazwał  ją 
nacjokratyzmem zaś  niektórzy  działacze  LND  woleli  ją  nazywać  naukowym 
nacjonalizmem. Nacjokratyzm ma cztery źródła:

1.  Polska  ideologia  narodowa  stworzona  przez  R.  Dmowskiego,  J. 
Popławskiego i Z. Balickiego, a następnie rozwinięta przez J. Giertycha, R. Rybarskiego 
i A. Doboszyńskiego.

2. Nauka porównawcza o cywilizacjach F. Konecznego, połączona z nauką o 
normach społecznych L. Petrażyckiego i H. Piętki (syntezę tą opracował J. Kossecki i 

2 Zgodnie  z przyjętą  w LND zasadą  każdy jej  działacz na  zewnątrz występował zawsze tylko  w swoim  
imieniu, nigdy zaś w imieniu Ligi, której istnienie miało być utajone przed wszystkimi osobami nie będącymi 
jej członkami; bez podawania szczegółów organizacyjno-personalnych można było co najwyżej mówić o tym  
w trakcie spowiedzi spowiednikowi uznanemu przez LND za osobę godną zaufania (trzeba się było liczyć z  
istnieniem księży współpracujących z IV Departamentem MSW, a także z masonerią i obcymi wywiadami).  
Chociaż sprawy, o których tu piszę mają dziś charakter historyczny, jednak podaję tu tylko nazwiska osób, 
których działalność w LND stała się już publicznie znana - np. w związku z procesem w 1961 r. i procesem 
rehabilitacyjnym  w 1992  r.  Innych  nazwisk  bez  zgody  osób  zainteresowanych  lub  -  w  wypadku  osób  
nieżyjących ich rodzin - ze względów etycznych nie podaję.
3 Por. J. Kossecki, Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.
J. Kossecki, Cybernetyka społeczna, Warszawa - I wydanie 1975, II wydanie 1981.
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wydał w 1969 r. w formie maszynopisu, dopiero po latach mogła ona zostać normalnie 
wydana w 1996 roku przez Wydział Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach, jako 
książka pt. Podstawy nauki porównawczej o cywilizacjach).

3.  Nauka  społeczna  Kościoła  katolickiego  -  a  zwłaszcza  teologia  narodu 
Kardynała S. Wyszyńskiego. (J. Kossecki wraz z kilku działaczami LND był przyjęty na 
tajnej  audiencji  przez  prymasa  kardynała  Wyszyńskiego,  podczas  której  zreferował 
katastrofalny stan polskiej  humanistyki, a zwłaszcza nauk społecznych i politycznych 
oraz uzasadnił konieczność nowoczesnego kształcenia polskiej elity politycznej, mówił 
też o podejmowanych w tej dziedzinie przez LND wysiłkach).

4. Polska szkoła cybernetyki społecznej (M. Mazur, J. Kossecki) - czyli nauki o 
procesach sterowania społecznego.

Nacjokratyzm  postulował  organiczne  połączenie  walki  o  pełne  wyzwolenie 
narodowe z walką o wyzwolenie społeczne. We współczesnym świecie kosmopolityczny 
imperializm naokolonialny, którego narzędziem jest zarówno międzynarodowy system 
bankowy i  popkultura  jak  też  postmarksistowska  oraz  demoliberalna  pseudonauka, 
opiera  się  na  przestarzałych  aksjomatach  liberalno-wolnomularskiej  filozofii  XVIII 
wieku. Kosmopolityczny imperializm zwalcza poczucie narodowe, rozkłada rodzinę i 
religię,  w  praktyce  doprowadza  do  pauperyzacji  większości  narodów  i  dobrobytu 
nielicznych.  Część  zagrabionego  za  granicą  dochodu  przeznacza  na  przekupywanie 
własnych społeczeństw, stąd bierze się dobrobyt nielicznych narodów (wyzyskujących) 
kosztem pauperyzacji większości narodów (wyzyskiwanych). Dlatego tradycyjna walka 
klasowa wewnątrz  poszczególnych  narodów -  którą  postulują  marksiści  a  zwalczają 
zwolennicy systemu kapitalistycznego - straciła  dziś  społeczną rację  bytu  i  stała  się 
anachronizmem.  We  współczesnej  nam epoce  zasadnicze  przeciwieństwa  społeczne 
przeniosły się na płaszczyznę międzynarodową i  zrosły w jedną organiczną całość z 
przeciwieństwami  interesów  narodowych  -  narodów  wyzyskujących  i  narodów 
wyzyskiwanych. Elity krajów wyzyskiwanych są przekupywane i stają się we własnych 
krajach kanałami wpływów międzynarodowych - mają więc charakter kompradorski a 
nie samodzielny. Dlatego też walka o wyzwolenie socjalno-narodowe staje się znakiem 
czasu w rozpoczynającej się epoce. Główną bronią w tej walce staje się informacja - a 
ściśle  mówiąc  jej  tworzenie,  zdobywanie,  upowszechnianie  i  wykorzystywanie.  Tą 
sztukę musi opanować polski ruch nacjokratyczny, a narzędziem jej  jest cybernetyka 
społeczna.

LND  rozwinęła  w  tym  czasie  zewnętrzne  działania  zarówno  na  forum 
konspiracyjnym jak i oficjalnym.

Lidze  udało  się  nawet  w  latach  siedemdziesiątych  pozyskać  jako  cichego 
współpracownika zastępcę szefa kancelarii E. Gierka, który umożliwił wydanie w 1978 
roku  książki  J.  Kosseckiego  pt.  Tajemnice  mafii  politycznych,  która  stała  się 
podręcznikiem szkolenia ludzi związanych z Ligą zarówno na forum oficjalnym jak i 
nieoficjalnym. Książka ta doczekała się wielu recenzji nie tylko w kraju, ale również za 
granicą w Londynie zrecenzowała ją �Myśl Polska�.

W  tym  okresie,  zaś  w  jeszcze  większym  stopniu  w  drugiej  połowie  lat 
siedemdziesiątych, rozwijała się też dynamicznie zewnętrzna konspiracyjna działalność 
inspirowana przez LND, o której będzie mowa w dalszym rozdziale, powstał w związku 
z tym problem koordynacji działania obydwu skrzydeł Ligi: działającego w strukturach 
oficjalnych i w strukturach podziemnych. Przyjęto zasadę, że działacze obu skrzydeł nie 
kontaktowali się ze sobą bezpośrednio (poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy było to 
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konieczne), a ponadto utrzymywano w mocy zasadę, że każdy działacz Ligi wie tylko o 
tym co dzieje się na jego poziomie organizacyjnym i ewentualnie poziomach niższych, o 
tym co działo się w organizacji  powyżej jego poziomu nie miał prawa wiedzieć nic.  
Było to ważne - mimo, że atmosfera oficjalna była w tym czasie dla działań narodowych 
stosunkowo  przychylna  -  gdyż  Liga  rozpoczęła  wówczas,  budowę  kanałów  swego 
oddziaływania  za  granicą,  w tym również  na  Wschodzie,  co  wymagało  zachowania 
szczególnej ostrożności.

Wpływy  narodowe  w  PZPR  zostały  mimo  wszystko  zauważone  przez 
głównego przeciwnika LND jakim były środowiska liberalno-wolnomularskie. Dawniej 
nie próbowały one otwartej walki z PZPR-em, i komunizmem, co najwyżej walczyły o 
tzw. socjalizm z ludzką twarzą.  W okresie po 1968 r.  środowiska te przechodzą na 
jawny antykomunizm, zarzucając wszelkiego rodzaju zmodyfikowane wersje ideologii 
komunistycznej (z trockizmem włącznie), by w drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
przejść do organizowania nowej fali otwartej opozycji antykomunistycznej. Powstanie 
tej opozycji poprzedziły pewne zmiany organizacyjne wolnomularstwa polskiego oraz 
ożywienie jego działalności.

Do 1968 roku zachodnie publikatory oddziałujące na polskie społeczeństwo - 
podobnie zresztą jak publikatory krajowe - prawie nic nie wspominały o współczesnej  
masonerii. W lipcu 1968 r. radio francuskie nadało audycję, w której omawiano dzieje  
polskiej  loży  wolnomulaskiej  �Kopernik�,  działającej  na  emigracji.  W  audycji  tej 
stwierdzono m. in.:

�Macierzysta  Loża  Polska  KOPERNIK  przeniesiona  na  jesieni  1939  r.  z 
Warszawy  do  Paryża,  ma  za  zadanie  utrwalić  i  przekazać  następcom  historyczne 
tradycje wolnomularstwa polskiego, (...).  Pracom tej loży przewodniczył w Paryżu w 
roku  1939-1940  ś.p.  Tadeusz  Tomaszewski,  późniejszy  premier  rządu  polskiego  w 
Londynie. (...)

W roku 1950,  prace  loży KOPERNIK mogły zostać  podjęte  na nowo jako 
normalnego warsztatu polskiego. (...)

Zapewnienie  ciągłości  i  rozwoju  prac  wolnomularskich,  dbałość  o 
nieprzerwany udział Polaków-wolnomularzy w światowym ruchu wolnomularskim - oto 
niektóre z naszych zadań na wychodźstwie, aby ogień dawnych tradycji nie wygasł ale - 
jak  to  było  w okresie po-powstaniowym - kiedyś  w kraju  odżył.  Loża  KOPERNIK 
działa legalnie w ramach Wielkiej Loży Francji jako jednostka suwerenna polska i trwać 
będzie aż znowu, jak przed laty los pozwoli jej wrócić do Warszawy i Krakowa�4.

W  grudniu  1969  r.  Radio  Wolna  Europa  ogłosiło  obszerne  fragmenty  z 
deklaracji  loży  �Kopernik�.  Deklaracja  ta,  opracowana  z  okazji  pięćdziesięciolecia 
istnienia  Macierzystej  Loży  Polskiej,  zawierała  obszerną  liberalno-wolnomularską 
wykładnię zasad demokracji politycznej i społecznej, która powtarzana była następnie w 
dokumentach  programowych  różnych  ugrupowań  opozycyjnych  w  Polsce  w  latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Audycje  te  stanowiły  istotne  elementy  przygotowania  propagandowego, 
poprzedzającego  zmiany  organizacyjne  i  ożywienie  działalności  polskiego 
wolnomularstwa.  Wkrótce  też  powstała  nowa  struktura  wolnomularstwa  polskiego  - 
Społeczność  Wolnomularzy  Polskich.  W  wydanym  następnie  Biuletynie  SWP 
zamieszczono artykuł programowy Stefana Łaniewskiego (Jerzego Langroda), w którym 
czytamy:
4 Społeczność Wolnomularzy Polskich, Biuletyn 1 (1970).
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�Społeczność  Wolnomularzy  Polskich  powstała  w  lutym  1970  roku  na 
Wschodzie Paryża w celu wspólnej pracy dla dobra ludzkości i Polski, aby zapewnić 
trwałą  łączność  między  Wolnomularzami  Polakami  na  obu  półkulach  do  czasu  aż 
skończy się obecny okres uśpienia Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Inicjatywa  ta  stanowi  odpowiedź  na  wielokrotnie  wyrażane  życzenia  braci 
Polaków rozproszonych po świecie ale odczuwających naglącą konieczność utrzymania 
wzajemnych kontaktów aby w ten sposób zapewnić istnienie pomostu między dawnymi 
a nowymi czasy. (...) chcemy w ten sposób zapewnić i umocnić wzajemne zaufanie i 
stworzyć nieformalną płaszczyznę porozumienia i współpracy.

Do SWP mogą należeć wolnomularze Polscy lub poczuwający się do związków 
z polskością - bez względu na ich przynależność do takich czy innych lóż i obediencyj,  
bez  względu  na  obrządki  i  rytuały  oraz  na  stan  oficjalnych  stosunków  między 
wchodzącymi w grę obediencjami.

Chcemy zamanifestować wobec świata, że mimo tragicznej sytuacji istniejącej 
w kraju od roku 1939, Wolnomularstwo Polskie trwa, rośnie i chce się umocnić aby 
przetrwać do lepszych czasów, które idą. Podkreślając to co nas łączy a nie to co nas 
może  dzielić,  idziemy  po  linii  wskazanej  «ustawą  Wielkiego  Wschodu  Królestwa 
Polskiego i W. X. Litewskiego z 26 lutego 1784» w poczuciu jedności naszej wspólnej 
podbudowy ideologicznej i naszego przywiązania do wielkiej tradycji Wolnomularstwa 
Polskiego�5.

Motyw  czekania  �lepszych  czasów,  które  idą� powtarzany  był  w  latach 
siedemdziesiątych  w  publikacjach  różnych  ugrupowań  demokratycznej  opozycji  w 
Polsce.  Jako  adres  sekretariatu  SWP podano  adres  loży  �Kopernik�,  która  od  dawna 
stanowiła  intelektualne  zaplecze  działań  zmierzających  do  zmiany komunistycznego 
totalizmu w system liberalno-demokratyczny.

Ani  w  Biuletynach  SWP,  ani  też  w  innych  publikacjach  masońskich  nie 
podawano  żadnych  danych  personalnych  wolnomularzy  działających  w  Polsce,  co 
zresztą  jest  zupełnie  zrozumiałe,  jeżeli  się  zważy,  że  wolnomularstwo  było  w tym 
okresie w naszym kraju organizacją nielegalną. Dopiero po śmierci  �braci� publikowane 
były ich nazwiska. Np. w numerze czwartym Biuletynu SWP (z 1976 r.) opublikowano 
kilka  nazwisk wolnomularzy zmarłych  w Polsce,  a  wśród  nich  nazwiska  Antoniego 
Słonimskiego,  Jana  Wolskiego  oraz  Stefana  Zbrożyny.  Słonimski  był  ideowym 
wychowawcą  Adama  Michnika,  a  Wolski  i  Zbrożyna  czynni  byli  w  środowiskach 
stanowiących ideowo-moralne zaplecze marcowych �komandosów�.

Wprawdzie redaktorzy Biuletynu SWP skarżyli się na �uśpienie� Wielkiej Loży 
Narodowej Polski, ale w gruncie rzeczy taki stan rzeczy był wygodny dla środowisk 
wolnomularskich  funkcjonujących  na  Zachodzie,  gdyż  wolnomularze  w kraju,  jako 
zmuszeni  do  stosowania  bardzo  ścisłej  konspiracji,  mogli  działać,  ale  nie  mogli 
podejmować zasadniczych decyzji organizacyjnych, a więc w sensie decyzyjnym byli 
podporządkowani  swemu  zachodniemu  ośrodkowi.  Wspomniana  w  poprzednim 
rozdziale  warszawska  loża  �Kopernik� zbierała  się  wprawdzie,  ale  ograniczała  się  w 
praktyce do przyjmowania nielicznych nowych członków i wygłaszania referatów oraz 
dyskutowania nad ich treścią.

Niektórzy  polscy  wolnomularze  skarżyli  się  nawet  na  to,  że  Społeczność 
Wolnomularzy Polskich stworzona została do sterowania wolnomularstwem polskim nie 
tylko  na  obczyźnie,  ale  przede  wszystkim w kraju.  Wskazywali  również  na  to,  że 
5 Tamże.
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paryska loża �Kopernik� jak również SWP, znajdują się pod silnym wpływem określonych 
ośrodków amerykańskich, które wykorzystują je do swoich celów. Ponieważ zaś w kraju 
masoni zmuszeni do ścisłej konspiracji mogli skupiać się tylko w małym gronie i działać 
indywidualnie,  wielu zaś  starych polskich masonów było  �uśpionych�, zatem zachodni 
ośrodek  mógł  - w zależności  od  sytuacji  -  jednych uciszać,  a  innych pobudzać  do 
określonych działań, wszystkimi centralnie sterując.

Jak  można  wnioskować  z  publikacji  zamieszczanych  w Biuletynach  SWP, 
ośrodki  wolnomularskie  starały się  wpływać na  to  co  działo  się  w Polsce  w latach 
siedemdziesiątych.  Np.  numer  2  Biuletynu  SWP  (z  1971  r.)  opublikował  notatkę 
zawierającą informację o uroczystościach ku czci Andrzeja Struga, które odbyły się w 
Polsce.  Jeżeli  weźmiemy pod  uwagę,  że  przywódca  polskiego  wolnomularstwa  w 
okresie dwudziestolecia międzywojennego, Andrzej Strug, na przełomie lat 1918 i 1919 
redagował  tygodnik  �Rząd i  Wojsko�,  który odgrywał  wiodącą  rolę  w inspirowaniu i 
propagowaniu federalistycznych koncepcji realizowanych przez J. Piłsudskiego i jego 
obóz,  wówczas  można  zauważyć,  że  proces  erozji  komunizmu  w  Polsce  był  już 
wówczas  w  toku,  zaś  w  samym  PZPR  toczyła  się  walka  między  tendencją 
kryptonarodową i tendencją kryptomasońską. O ożywieniu działalności wolnomularstwa 
w Polsce świadczy też fakt, że o ile w okresie od 1963 do 1971 r. do warszawskiej loży 
�Kopernik� nie przyjęto ani jednej osoby, to w 1972 r. przyjęto aż sześć6.

We  wrześniu  1970  roku  w  Londynie  odbył  się  Kongres  Kultury  i  Nauki 
Polskiej na Obczyźnie, w którym wzięło udział 11 wolnomularzy Polaków.

�W czasie kongresu odbyło się dn.  12.  9 w Londynie zebranie Społeczności 
Wolnomularzy  Polskich,  w którym  uczestniczyli  bracia  z  Anglii,  Francji,  Włoch  i 
Kanady.

Przewodniczył brat Jan Kord z Londynu, sekretarzował brat Stefan Łaniewski z 
Paryża.

Zebrani dyskutowali nad programem prac Społeczności w roku 1971 i ustalili 
tegoż linie przewodnie�7.

Wolnomularstwo zajmowało się oddziaływaniami w sferze ideowo-moralnej, 
niezależnie od tego w sferze totalnej wojny informacyjnej działały też - a nawet przede 
wszystkim - wyspecjalizowane organy walki informacyjnej.  W 1970 roku odbyły się 
tajne ćwiczenia sztabowe NATO pod kryptonimem �Hilex IV�, w trakcie których służby 
walki informacyjnej  dokonały wyboru Polski jako poligonu tej walki przeciw krajom 
Układu Warszawskiego, a następnie opracowały koncepcję działań, których celem było 
doprowadzenie do stałego wzrostu wpływu wybranych krajów NATO (zwłaszcza RFN i 
USA) na polską gospodarkę.

Istotną przeszkodę na drodze do realizacji tych planów stanowił W. Gomułka, 
który nie dopuszczał do zadłużenia Polski. Również walczące o władzę frakcje PZPR - 
Moczara i Gierka - miały zamiar odebrać władzę Gomułce. Okazja usunięcia Gomułki 
nadarzyła się w grudniu 1970 r. podczas wydarzeń na Wybrzeżu. �(...) Bezpośrednią ich 
przyczyną była podwyżka cen artykułów żywnościowych, zwłaszcza mięsnych o około 
25-30% uchwalona przez Radę Ministrów 12 grudnia 1970 r. Miała ona obowiązywać 
od dnia następnego. Celem jej  była zmiana struktury spożycia i dostosowanie cen do 
podaży  towarów  na  rynku.  Obciążała  jednak  w poważnym stopniu  budżety  rodzin 

6 Por. L. Hass, Masoneria polska XX wieku, Warszawa 1996, s. 106.
7 Społeczność Wolnomularzy Polskich, Biuletyn 1 (1970).
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pracowniczych, szczególnie tych o niskich dochodach, nie zapewniała wystarczającej 
rekompensaty.

Decyzja o podjęciu przygotowań do reformy cen w 1970 r. została - według 
tzw.  raportu  Władysława  Kruczka  z  15  czerwca  1971  r.  -  podjęta  bez  wstępnej  i 
swobodnej dyskusji w Biurze Politycznym. W rezultacie członkowie Biura Politycznego 
jeszcze we wrześniu publicznie zapewniali, że poważna zmiana cen nie jest planowana. 
Decyzja  o  zmianie  cen  została  podjęta  w  wąskim  gronie  osób  tzw.  ścisłego 
kierownictwa. Biuro Polityczne w listopadzie,  na posiedzeniu poświęconym regulacji 
cen,  stanęło  w  obliczu  uzgodnionego  poprzednio  stanowiska.  Rozważało  pewne 
zasadnicze  sprawy  związane  z  tą  operacją.  Zgłoszono  wówczas  postulat,  aby 
przeanalizować  skutki  regulacji  cen  dla  różnych  grup  dochodowych  i  przewidzieć 
niezbędną rekompensatę.

Na  tymże  posiedzeniu  Biura  Politycznego,  w  trosce  o  warunki  rodzin 
niskozarabiających  i  wielodzietnych  przedstawiono  ogólny  wniosek  o  ustalenie 
rekompensacyjnych  dodatków  rodzinnych.  Już  po  posiedzeniu  Biura  Politycznego 
ustalono dopłatę do dodatków rodzinnych w wysokości tylko 15-25 zł, co przekształciło 
słuszną ideę w karykaturę, przedmiot drwin i jedynie potęgowało rozgoryczenie.

Taką wysokość rekompensaty podawał zupełnie serio list Biura Politycznego 
do organizacji partyjnych z 12 grudnia, odczytywany tegoż dnia po południu w ramach 
konsultacji społecznej. Mimo negatywnych wyników konsultacji, wieczorem tego dnia 
radio zapowiedziało podwyżkę, a w niedzielę prasa podała szczegółowy komunikat.

W  poniedziałek  14  grudnia  załoga  Stoczni  Gdańskiej  ogłosiła  strajk 
protestacyjny.  Tego  dnia  odbywało  się  VI  Plenum  KC,  na  którym  nawet  nie 
wspomniano ani o wynikach konsultacji,  ani o strajkach na Wybrzeżu, aczkolwiek w 
kuluarach członkowie KC żywo komentowali tę kwestię. Jeszcze tego samego dnia udał 
się  do  Gdańska  członek  Biura  Politycznego,  wicepremier,  były  I  sekretarz  KW  w 
Gdańsku, Stanisław Kociołek.

Następnego dnia, we wtorek 15 grudnia, w gmachu KC podjęte zostały ważne 
decyzje w sprawie wydarzeń na Wybrzeżu, m. in. o użyciu broni palnej. (...) Według 
relacji Gomułki powołano na jego wniosek ośrodek polityczno-operacyjny w składzie: z 
ramienia  Biura  Politycznego  -  Stanisław  Kociołek,  z  ramienia  wojska  -  Grzegorz 
Korczyński, z ramienia MSW - Henryk Słabczyk, I sekretarz KW w Gdańsku Alojzy 
Karkoszka oraz komendant wojewódzki MO. (...)

Niezależnie  od  tego  z  własnej  inicjatywy wyjechali  tam członkowie  Biura 
Politycznego Zenon Kliszko i Ignacy Loga-Sowiński. Przyjazd ich do Gdańska naruszał 
w praktyce kompetencje powołanego sztabu, Kliszkę bowiem potraktowano tam jako 
głównego przedstawiciela I sekretarza.  Przyczyniło się to do pogłębienia chaosu i do 
wydawania sprzecznych decyzji. Tak np. gdy w środę wieczorem, 16 grudnia, Kociołek 
w przemówieniu radiowo-telewizyjnym wzywał stoczniowców do pracy, to jednocześnie 
inny,  niezależny  od  niego  ośrodek  dyspozycji,  nakazał  zablokowanie  stoczni  i  nie 
dopuszczenie do niej robotników. Wskutek tego udający się 17 grudnia rano do stoczni 
robotnicy  zostali  ostrzelani  na  przystanku  Gdynia  Stocznia.  W  Gdyni  nie  było 
wandalizmu,  nikt  nie  atakował  budynków publicznych.  Załoga  Stoczni  im. Komuny 
Paryskiej  zastrajkowała,  odbyła  wiec,  wyłoniła  Komitet  Strajkowy,  zachowując 
porządek i dyscyplinę. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jan Mariański uznał 
Międzyzakładowy  Komitet  Strajkowy.  W  nocy  ze  środy  na  czwartek  aresztowano 
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legalnie obradujący MKS, a dostęp do stoczni obsadzono wojskiem i zablokowano. W 
tych okolicznościach doszło do krwawych starć pod bramami stoczni i w całym mieście.

Stanisław  Kociołek  w wywiadzie  dla  czasopisma  «Czas» (nr  49  z  dnia  7 
grudnia 1980 r.) stwierdza, że tragedia gdańska w czwartek 17 grudnia była wynikiem 
zderzenia się dwóch różnych koncepcji,  dwóch kierunków działania, istniały bowiem 
wówczas co najmniej dwa, trzy, a może nawet i więcej różnych ośrodków dyspozycji. 
(...)

19  grudnia  został  ogarnięty strajkiem powszechnym Szczecin.  W tym dniu 
rozpoczął się także strajk w zakładach im. Nowotki w Warszawie, a na poniedziałek 21 
grudnia wiele innych załóg zapowiedziało podjęcie strajku�8.

W  tym czasie  odbywały  się  już  zakulisowe  rozmowy na  temat  zmiany na 
stanowisku I sekretarza KC. Edward Gierek w następujący sposób relacjonuje ówczesną 
sytuację:

�Na informacje nałożono ścisłe embargo i wiedziałem jedynie to, co koledzy 
powiedzieli mi na podstawie informacji radia zagranicznego bądź skĄpych wiadomości 
z  Wybrzeża.  Gdy  wyjeżdżałem  z  Warszawy,  nie  miałem  żadnych  oficjalnych 
wiadomości  o  tym,  co  dzieje  się  w  Trójmieście.  O  rozruchach  nie  zostało 
poinformowane  ani  plenum Komitetu  Centralnego,  ani  Biuro  Polityczne  tegoż  KC. 
Kilka dni później o rozmiarach tragedii i przybliżonej liczbie ofiar dowiedziałem się od 
wiceministra  spraw  wewnętrznych,  Franciszka  Szlachcica.  W  czasie  rozmowy 
telefonicznej był on w takim szoku, że wręcz płakał.  Autentycznie.  Następnego dnia 
przybył  do  mnie  do  Katowic  wraz  ze  Stanisławem  Kanią,  wówczas  kierownikiem 
Wydziału  Administracyjnego  KC.  Nadzorował  on  z  ramienia  partii  bezpieczeństwo, 
wojsko i  sprawy kościelne.  Obaj  towarzysze po  zreferowaniu tragicznych wydarzeń, 
jeden przez drugiego zaczęli mówić, że Gomułka musi ustąpić, że prowadzi on kraj na 
skraj przepaści oraz że jedynym człowiekiem, który może uratować Polskę, jestem ja. 
Musicie dać się wybrać pierwszym sekretarzem. Ja na to odpowiedziałem im spokojnie, 
że nie oni o tym stanowią, że decyzję podejmie Biuro Polityczne Komitetu Centralnego 
partii. Po tej rozmowie wyjechali szybko do Warszawy�9.

�Na VII  Plenum KC PZPR (20 grudnia 1970 r.)  dokonano zmian w składzie 
Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR. Plenum zwolniło Władysława Gomułkę ze 
stanowiska I sekretarza KC PZPR, powierzając je Edwardowi Gierkowi. Zwolniło ono 
także  z  obowiązków  członków  Biura  Politycznego  i  Sekretariatu  KC:  Bolesława 
Jaszczuka, Zenona Kliszkę i Ryszarda Strzeleckiego oraz z obowiązków członka Biura 
Politycznego  Mariana  Spychalskiego.  Do  składu  Biura  Politycznego  powołano: 
Edwarda Babiucha, Piotra Jaroszewicza, Mieczysława Moczara, Stefana Olszowskiego i 
Jana  Szydlaka.  Na  zastępców  członków  Biura  Politycznego  wybrano:  Wojciecha 
Jaruzelskiego,  Henryka  Jabłońskiego  i  Józefa  Kępę.  W  skład  Sekretariatu  KC 
powołano: Edwarda Babiucha, Kazimierza Barcikowskiego i Stanisława Kociołka�10.

Sytuację, w jakiej obejmował władzę, ocenił Edward Gierek następująco:
�Miałem świadomość,  że  tamten  dzień  odmienił  Polskę.  Przejmując  władzę 

wiedziałem, że partia  znalazła się na krawędzi bankructwa ideowego,  politycznego i 
moralnego. (...)�11.
8 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 145-148.
9 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 53-54.
10 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 151.
11 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, wyd. cyt., s. 58.

105



Z punktu widzenia ośrodków walki informacyjnej krajów NATO był to więc 
wielki sukces. Odszedł Gomułka, który był nieufny wobec Zachodu i nie dopuszczał do 
zaciągania  długów,  przyszedł  na  jego  miejsce  Gierek,  który  wychowywał  się  na 
Zachodzie, był wolny od uprzedzeń i chciał prowadzić politykę otwartych drzwi.

Ekipa  Gierka  zastosowała  tzw.  strategię  przyspieszonego  rozwoju,  musiała 
więc w szerokim zakresie korzystać z usług różnego rodzaju doradców. Powstała więc 
koniunktura  dla  inspiratorów błędnych  decyzji  (nie  zawsze  zresztą  musieli  oni  być 
związani  z  zachodnimi  ośrodkami  walki  informacyjnej,  niejednokrotnie  działali  w 
dobrej wierze, a błędy mogły wynikać z ich niewiedzy). Rzecz jasna skorzystały z tego 
zachodnie  ośrodki  walki  informacyjnej,  stosując  chwyty  socjotechniczne  opisane  w 
poprzednich rozdziałach.

Zachodnia, a zwłaszcza amerykańska, propaganda socjologiczna, mogła teraz 
bez  przeszkód  upowszechniać  w  Polsce  zachodni  styl  życia  -  zwłaszcza  zaś 
konsumpcjonizm,  odpowiednie  stereotypy  kulturowe,  paradygmaty  naukowe  itp., 
wytwarzając, w właściwie pogłębiając u ludności naszego kraju przychylne nastroje w 
stosunku do wszystkiego co pochodzi  z  Zachodu (szczególnie z USA), wreszcie - a 
właściwie  przede  wszystkim  -  wysterowując  zapotrzebowanie  na  różne  zachodnie 
towary.  Następnie  bazując  na  tych  nastrojach  i  wykorzystując  odpowiednie  kanały 
wpływu starano się związać polską gospodarkę z Zachodem. Gdy to się udało upadek 
komunizmu był już nieuchronny.

Inspirowanie  błędnych  decyzji  miało  skomplikowany  charakter,  z  jednej 
bowiem  strony  funkcjonowały  odpowiednie  zachodnie  kanały  wpływu,  działające 
świadomie i planowo, z drugiej jednak strony w PRL wychowano już całe pokolenie 
ignorantów, którzy byli ofiarami niszczenia nauki w okresie stalinowskim i pauperyzacji  
inteligencji. PRL-owscy ignoranci niejednokrotnie działając w dobrej wierze doradzali 
błędne decyzje, nie zdając sobie sprawy z ich skutków.

Np. decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1972 r. podjęto prace 
nad  pierwszym  Państwowym  Systemem  Informatycznym  dla  potrzeb  sterowania 
systemem  inwestycji.  W  dniu  26  maja  1972  r.  zaczął  działać  system  WEKTOR. 
Powołano Komisję Ekspertów, w skład której weszło 100 osób. Przewodniczącym tej  
komisji został docent Andrzej Targowski (w owym czasie młody trzydziestokilkoletni 
naukowiec o dobrych powiązaniach rodzinnych z elitą władzy PRL), drugą zaś bardzo 
dynamiczną  osobą,  która  w charakterze  specjalisty  współpracowała  z  Komisją,  był 
Stefan Bratkowski (również posiadający dobre relacje z PRL-owską elitą władzy).

S. Bratkowski od dawna jest specjalistą od bardzo wielu spraw - zajmował się 
naukoznawstwem, informatyką,  bankowością,  cybernetyką  itp.  A.  Targowski  skupiał 
swe  zainteresowania  głównie  na  informatyce.  Już  w  1963  roku  został  dyrektorem 
warszawskiego  ośrodka  obliczeniowego  ZOWAR, potem w 1971  r.  był  inicjatorem 
Programu Rozwoju Minikomputerów w Polsce, był też inicjatorem, współorganizatorem 
i  współrealizatorem  systemów  informatycznych  w przemyśle,  systemów  rządowych 
(WEKTOR  -  inwestycje,  MAGISTER  -  kadry),  dla  Sejmu  (FORUM),  obliczeń 
abonenckich  (CYFRONET,  POLRAX),  bibliotecznych  (INFONET),  zainicjował  i 
przygotował  pierwszy  zatwierdzony  kompleksowy  Program  Rozwoju  Informatyki 
(1971-1975) w Polsce oraz wysunął koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego, 
był  wreszcie referentem informatyki na II  Kongresie Nauki Polskiej  w 1973 r. 12.  Po 
okresie dynamicznej działalności Targowskiego i jego kolegów pozostał nam w spadku 
12 Por. A. Targowski, Informatyka modele systemów i rozwoju, Warszawa 1980.
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zły stan polskiej informatyki, w dodatku mało lub źle wykorzystanej - co oczywiście nie 
było winą Targowskiego, lecz decydentów PRL-owskich.

Sfrustrowany  Targowski  wyjechał  do  Ameryki,  gdzie  już  od  szeregu  lat 
przebywa. Błąd Targowskiego i jego przyjaciół  polegał przede wszystkim na tym, że 
usiłowali rozwijać w Polsce informatykę na użytek partyjno-państowej biurokracji, która 
była  w swej  masie  niechętna  innowacjom (zwłaszcza  w sferze  informacji)  i  wolała 
stosować  prymitywne  metody  przetwarzania  i  blokowania  informacji,  których  się 
nauczyła  i  do  których  miała zaufanie.  Komputery mogły być  dla  ówczesnych PRL-
owskich  biurokratów  dekoracją  w  gabinecie  ale  nie  podstawowym  codziennym 
narzędziem pracy.  Ten  stan rzeczy był  zresztą  bardzo  korzystny dla  Zachodu,  gdyż 
uniemożliwiał  powstanie  w  Polsce  ośrodka  automatyki,  elektroniki  i  informatyki 
mogącego stanowić konkurencję dla analogicznych ośrodków zachodnich; a warto przy 
tym  odnotować,  że  Polska  w  tym  okresie  kształciła  bardzo  zdolne  kadry  w 
wymienionych dziedzinach, ich pełne wykorzystanie w kraju mogło stanowić wielki atut 
w walce konkurencyjnej w dziedzinach decydujących o postępie gospodarczym, do tego 
zaś  zachodnie  ośrodki  walki  informacyjnej  nie  mogły  dopuścić.  Starano  się  więc 
sprzedawać  Polsce  zachodnie  -  bynajmniej  nie  najnowsze  ani  też  najlepsze  - 
rozwiązania, a równocześnie kaperowano najzdolniejszych ludzi (zarówno wśród kadry 
naukowej  jak  i  inżynierskiej),  z  których  bardzo  wielu  pozostawało  na  Zachodzie 
(zwłaszcza w USA).

Niemniej  dynamicznie  działali  doradcy  w  dziedzinie  ekonomii.  Grupa 
ekonomistów skupiona  wokół  profesora  Kaleckiego  już  od  dawna  lansowała  teorię 
dynamicznego  wzrostu  gospodarki,  opartej  na  znanej  formule  matematycznej 
Kaleckiego, który zapewniał, że wyznacza ona tempo wzrostu dochodu narodowego i 
ma zastosowanie przy analizie dynamiki gospodarki socjalistycznej. Wywodził on, że 
przy  względnie  stałych  takich  parametrach  jak  współczynnik  kapitałochłonności 
wytwarzania  jednostki  przyrostu  dochodu  narodowego,  współczynnik  wyrażający 
względny ubytek dochodu narodowego z tytułu fizycznego i moralnego zużycia kapitału 
i  współczynnik  wyrażający  względny  przyrost  dochodu  narodowego  z  tytułu 
pozainwestycyjnych  usprawnień,  wzrost  dochodu  narodowego  jest  tym  większy  im 
większy jest udział inwestycji w dochodzie narodowym.

Zgodnie  z  tą  formułą  w  latach  siedemdziesiątych  podnoszono  udział 
akumulacji  w dochodzie narodowym. Doradca  najwyższych władz  w owym czasie - 
wówczas docent SGPiS - Zdzisław Rurarz postulował podnoszenie udziału akumulacji 
w dochodzie narodowym do 40%. Miało to pewne uzasadnienie w konieczności budowy 
nowych miejsc pracy dla powojennego wyżu demograficznego,  który w tym okresie 
wchodził  w wiek produkcyjny.  Wzrost  inwestycji  i  modernizacja  naszego przemysłu 
miała się odbywać głównie w oparciu o kredyty z państw kapitalistycznych. 8 sierpnia 
1972 r. w Urzędzie Rady Ministrów odbyła się narada w sprawie intensyfikacji handlu z 
krajami kapitalistycznymi. Referował profesor i zarazem znany polityk (wicepremier) 
Mieczysław Jagielski.

W  tym  samym  czasie  służby  walki  informacyjnej  krajów  NATO  nie 
próżnowały. Starały się one maksymalnie wykorzystać sytuację.

�W roku 1972 odbyły się kolejne ćwiczenia sztabowe oznaczone kryptonimem 
"Hilex  V".  Założeniem  planu  NATO  było  doprowadzenie  do  stworzenia  trudności 
gospodarczych  w  Polsce.  Postanowiono  wówczas  przeprowadzić  ściśle  uzgodnioną 
akcję kapitalistycznych kół gospodarczych w celu kierowanego obciążenia kredytami 
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polskiej  gospodarki.  Autorzy  tego  planu  przewidywali,  że  tego  rodzaju  działania 
doprowadzą  do  trudności  gospodarczych  i  poczucia  niepewności  w  polskim 
społeczeństwie�13.

Pod koniec okresu rządów Gomułki Polska była praktycznie bez długów, w 
1971 r. zadłużenie PRL osiągnęło wysokość 966 mln dol., w 1972 r. wynosiło 1245 mln 
dol., w 1973 r. 2625 mln dol., w 1974 r. 5244 mln dol., zaś w 1975 r. 8388 mln dol.14.

Na początku lat siedemdziesiątych Polska płaciła od swego zadłużenia odsetki 
w wysokości 5-6% średniorocznie, a np. w 1972 r. banki komercyjne USA oferowały 
Polsce  kredyty oprocentowane dość  nisko:  przeciętnie w skali  rocznej  w wysokości 
5,75%15.

�Pod  koniec  1973  r.  przekroczono  barierę  dopuszczalnego  globalnego 
zadłużenia. W 1974 r.  koszty obsługi długów zagranicznych osiągnęły 24% wartości 
eksportu,  a  w  1980  r.  101%.  Większość  uzyskanych  pożyczek  zagranicznych 
przeznaczono na konsumpcję, przede wszystkim na zakup zbóż i pasz, na wyrównanie 
niedoborów własnej produkcji rolnej�16. W późniejszym okresie - praktycznie właściwie 
już od 1973 r.  - kredyty średnio- i długoterminowe w coraz większym stopniu były 
wykorzystywane na pokrycie płatności kapitałowych i odsetek.

�Ogółem w ciągu 8 lat, w których prowadzono szeroką działalność kredytową, 
66,2% kwoty wykorzystywanych kredytów zostało przeznaczone na obsługę zadłużenia. 
Równolegle przyrost zadłużenia odpowiadał prawie 88% obsługi zadłużenia, a zatem 
poszedł - praktycznie biorąc - w całości na tę obsługę. Same tylko płatności odsetek 
pochłonęły 34,3% przyrostu zadłużenia w II obszarze płatniczym�17.

Równolegle do działań gospodarczych w wyniku których Polska coraz bardziej 
uzależniała się od Zachodu, rozpoczęto działania propagandowo-polityczne. W lipcu 
1972 r. wyszedł jubileuszowy numer paryskiej  �Kultury� z okazji dwudziestopięciolecia 
jej  istnienia,  w którym sformułowano wyraźnie nowy program działania  opozycji  w 
Polsce,  jak  również  samej  �Kultury�.  W  programie  tym  stwierdzono,  że  głównym 
taktycznym celem działań �Kultury� powinno być doprowadzenie do powstania w Polsce 
grup  opozycyjnych.  Jako  jedno  z  najważniejszych  zadań  wymieniono  dotarcie  do 
inteligencji  pracującej,  która  mogłaby  zapewnić  jakiś  kontakt  z  robotnikami. 
Postulowano  także  rozpoczęcie  wydawania  w  Polsce  różnych  niecnezurowanych 
materiałów,  przy  czym  paryska  �Kultura� miałaby  być  zapleczem  tego  ruchu 
wydawniczego.

W tym samym roku ukazał się w �Kulturze� artykuł Aleksandra Zabrzeskiego pt. 
�Patologia opozycji�, w którym autor stwierdził:

�Myślę, że jest czas po temu, by działać infiltrując partię, lecz stosując nowe, 
lepsze  i  bogatsze  metody.  Zmieńmy  wreszcie  taktykę  ciągłego  wyczekiwania  na 
niespodzianki,  na  zmiany powstające  irracjonalnie.  (...)  Niechaj  walczący zażarcie  z 
sowietyzmem przedstawiciele różnych ideologii i grup politycznych wykażą umiejętność 
porozumienia się między sobą�.

13 M. Reniak, KPN kulisy fakty dokumenty, Warszawa 1982, s. 133.
14 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 157.
15 Konferencja prasowa rzecznika rządu, �Rzeczpospolita�, nr 39, 1988.
16 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 157.
17 S. Długosz, W. Szczepaniec,  Problemy zadłużenia wolnodewizowego na tle  stosunków gospodarczych  
między Polską a rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi w latach 1970-1980, Warszawa 1980, s. 39.
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Dalej  Aleksander  Zabrzeski  proponuje  utworzenie  Frontu  Ludowego,  który 
mógłby: �Przyczynić się, by doświadczenia przyszłości (...) budowały wzór autentycznej 
opozycji,  nie  skłóconej  i  rozbitej,  chociaż  wzajemnie  kontrolującej  się  w działaniu. 
Samą  zaś  techniczną  stronę  tworzenia  Frontu  Ludowego  -  motywy  walki  i  jej  
organizację - powinniśmy przenieść na wszystkie warstwy w społeczeństwie - obojętnie, 
czy orientują się one na katolicyzm, nacjonalizm, antysocjalizm itp. (...) Sądzę, że wielu 
członków partii poparłoby szeroki front antyustrojowy�18.

W  latach  1973-1974  paryska  �Kultura� wspierała  swymi  publikacjami  różne 
tendencje  opozycyjne  w Polsce.  Toczyła  się  też  na  jej  łamach  dyskusja  na  temat 
działania antykomunistycznej opozycji w naszym kraju. Na przykład w numerze �Kultury
z listopada 1974 r. opublikowany został artykuł pt.  �Polityczna opozycja w Polsce�, w 
którym  przedstawiono  długofalową  koncepcję  działania  opozycji  w  naszym  kraju. 
Zgodnie z tą koncepcją winna ona mieć charakter antytotalitarny i niepodległościowy, 
działać  zaś  w sposób  zakamuflowany,  ale  nie  sprawiający  wrażenia  konspiracji.  W 
artykule  znajdujemy  wyraźne  elementy  wolnomularskich  koncepcji  walki  z 
totalitaryzmem  w  imię  wyzwolenia  jednostki  oraz  zalecenia  stosowania  typowo 
mafijnych  socjotechnik  działania.  Przez  opozycję  rozumie  się  przy  tym wszystkich 
ludzi,  �którzy  czynnie,  w  sposób  zamierzony,  przeciwstawiają  się  podstawowym 
zasadom ustroju narzuconego przez władzę państwową�19.

Podstawowym  programem  działania  opozycji,  zalecanym  w  cytowanym 
artykule, była działalność wychowawcza zmierzająca do upowszechnienia i utrwalenia 
propagowanych  przez  �Kulturę� paryską,  typowo  liberalno-wolnomularskich,  zasad 
ideowych.  Droga  do  tego  celu wieść powinna poprzez  organizowanie samorządnych 
grup inicjatywnych, które mają stać się zalążkiem pluralizmu politycznego. Zaleca się 
przy tym wykorzystywanie legalnego piśmiennictwa i legalnych form działania.

Po swojej linii pracowały też nadal służby walki informacyjnej NATO.
�Celem następnych ćwiczeń sztabowych NATO «Hilex VI» w roku 1974 - było 

doprowadzenie  w  Polsce  do  stabilizacji  sił  niezależnych  od  PZPR,  a  tym  samym 
stworzenie  perspektyw  stopniowego  przygotowania  przejęcia  władzy  w kraju  przez 
opozycję polityczną�20.

�Do  realizacji  tych  koncepcji  konieczne  było  stworzenie  organizacji,  które 
mogłyby wcielać je w życie. W maju 1975 r. doszło w Genewie do konspiracyjnego 
spotkania kilkunastu przedstawicieli emigracji  politycznej  z krajów komunistycznych. 
Uczestniczyli  w nim również  emisariusze  z  Polski,  którzy  oficjalnie  przebywali  na 
terenie Szwajcarii jako turyści�. Podczas tego spotkania omówiono plany utworzenia w 
kilku  krajach  komunistycznych  opozycyjnych  ugrupowań  o  charakterze 
antykomunistycznym  oraz  problem  rozdziału  pomiędzy  te  ugrupowania  funduszy 
pochodzących  z  zachodnich  ośrodków  zajmujących  się  wspomaganiem  walki 
informacyjnej  z  komunistycznym totalizmem.  �Na  tym właśnie  spotkaniu  omówiono 
konkretnie także problem zorganizowania odpowiednich ugrupowań opozycyjnych w 
Polsce�21.

W tego rodzaju konwentyklach i działaniach Liga Narodowo-Demokratyczna 
nie uczestniczyła, gdyż - jak ustaliła jej komórka kontrwywiadu ofensywnego - były one 
18 �Kultura�, 1972, nr 3, s. 35-36.
19 �Kultura�, 1974, nr 11, s. 3.
20 M. Reniak, KPN kulisy fakty dokumenty, wyd. cyt., s. 133.
21 J. Kossecki, Korzenie polityki, Warszawa 1992, s. 72.
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infiltrowane przez  służby specjalne  PRL,  a  prawdopodobnie  również  innych krajów 
komunistycznych.  Z podobnych powodów LND konsekwentnie  unikała  kontaktów z 
ośrodkiem paryskiej �Kultury� i innymi emigracyjnymi ośrodkami politycznymi.

Również  w  maju  1975  r.  otwarty  został  w  paryskiej  �Kulturze� dział 
zatytułowany  �Co  robić?�,  w  którym  drukowano  różne  wypowiedzi  dotyczące 
długofalowego  programu działania  antykomunistycznej  opozycji  w Polsce.  Pierwszą 
wypowiedzią wydrukowaną w ramach tego działu był artykuł podpisany pseudonimem 
Marian Kowalski, pt.  �O potrzebie programu�. Motywem przewodnim tego artykułu był 
problem współdziałania emigracji politycznej z siłami opozycji antykomunistycznej w 
kraju. Autor uważał, że emigracja powinna zastępować rodaków w kraju we wszystkim 
tym, czego w kraju robić nie wolno lub nie można. �W związku z tym emigracja winna 
zachowywać ciągłość instytucji narodowych, zbierać i dostarczać krajowi informacje, 
których  w kraju  uzyskać  nie  można,  publikować  teksty,  których  druk  w kraju  jest 
niemożliwy,  dyskutować  tematy,  które  są  w  kraju  zakazane  i  wypracowywać 
alternatywne koncepcje ideowopolityczne i związane z nimi programy działania�. Autor 
wysoko ocenił  wkład emigracji  politycznej  w uaktywnianie opozycji  w Polsce,  przy 
czym najwyższą ocenę uzyskały u niego �Kultura� paryska i Radio Wolna Europa. �Ludzi 
sprawujących  w Polsce  władzę  określił  jako  reprezentantów orientacji  prorosyjskiej 
(tzn,  innej  niż  reprezentowana przez  emigrację),  zalecał  jednak w stosunku do  nich 
elastyczną taktykę. Społeczeństwo w kraju winno aktywnie włączać się w działalność 
administracji  państwowej  z  myślą  o  stworzeniu  nowej  administracji  po  uzyskaniu 
niepodległości�22.

Przy  programowaniu  zmian  sytuacji  w  Polsce  należy  -  zdaniem  autora  - 
pamiętać,  że zmiana radykalna i trwała wymaga przesunięć na utrwalonej  w Jałcie i 
Poczdamie mapie podziału świata na strefy wpływów. Licząc na rozpoczęcie się kryzysu 
w  krajach  komunistycznych,  zaproponował  uwzględnienie  możliwości  �finlandyzacji� 
Polski.

W 1976 roku została utworzona nowa, stosująca pewne elementy socjotechniki 
mafijnej23,  organizacja pod nazwą Polskie Porozumienie Niepodległościowe. W lipcu 
1976  r.  paryska  �Kultura� opublikowała  �Program  Polskiego  Porozumienia 
Niepodległościowego w Kraju�, stwierdzając przy tym:  �otrzymujemy z kraju program 
Polskiego  Porozumienia  Niepodległościowego.  Nie  trzeba  tłumaczyć  wagi  tego 
dokumentu;  wystarczy  powiedzieć,  że  jest  pierwszym  poważnym  programem 
alternatywnym jaki powstał w Polsce od końca wojny�24. W programie tym czytamy:

�Wiele przejawów wskazuje na to, że rośnie w naszym kraju poczucie potrzeby 
programu,  który  nie  tylko  wyraziłby  niezadowolenie  społeczeństwa,  ale  zawarłby 
konkretne  postulaty  i  wskazał  dalekosiężne  cele.  Coraz  powszechniej  i  silniej 
odczuwana  jest  potrzeba  wyjścia  poza  doraźne  protesty  i  jasnego  sformułowania 
pozytywnych dążeń większości narodu.

22 Tamże, s. 72-73.
23 Określenie  �socjotechnika  mafijna� nie  jest  w  niniejszej  pracy  używane  w  stereotypowym  znaczeniu 
negatywnym,  lecz tylko  stosujemy je dla  określenia  działań  polegających  na  ukrywaniu  swej  struktury i 
niewidocznym przenikaniu do innych organizacji w celu ich inspirowania. Tego rodzaju socjotechnika była 
wymuszona warunkami, które istniały w PRL, a stosowała ją również Liga Narodowo-Demokratyczna - i to w 
większym stopniu niż PPN.
24 �Kultura�, 1976,  nr 7-8,  s.  99.  Cytowane stwierdzenie świadczy,  że jego autor  nie wiedział o istnieniu 
programu LND, który powstał  kilkanaście lat  wcześniej  i  w latach siedemdziesiątych  był  już w pewnym 
stopniu realizowany.
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Ogłaszając niniejszy program dajemy wyraz naszym głębokim i przemyślanym 
przekonaniom. Wzywamy do rozważenia go,  a  przede  wszystkim do podejmowania, 
przy każdej sposobności, działań zmierzających do jego realizacji. (...)

Ogłaszając  nasz  program  chcemy  dostarczyć  ogólnych  podstaw  do  oceny 
postępowania poszczególnych polityków i ugrupowań, a także oceny zmieniającej  się 
sytuacji wewnątrzkrajowej i międzynarodowej. (...)

Kraje  tak  zwanego  «obozu  socjalistycznego»,  (...)  znajdują  się  w  stanie 
ciągłego,  chociaż  ukrywanego  kryzysu.  (...)  Kryzys  ten  musi  nieuchronnie  przybrać 
formy otwarte, zarówno wewnętrznie, jak i międzynarodowo. (...)

Nie można przewidzieć chwili, kiedy kryzys wybuchnie z pełną ostrością. (...) 
Może  rozpocząć  się  od  Polski.  Musimy być  na  tę  chwilę  przygotowani  i  posiadać  
świadomość nie tylko dezaprobaty dla naszej obecnej sytuacji, ale również celów, które 
chcemy osiągnąć. Tylko wówczas będziemy zdolni wybierać odpowiednie środki�25.

W dalszym ciągu programu czytamy, że:
�Polskiemu  Porozumieniu  Niepodległościowemu  przyświecają  następujące 

ogólne cele:
1. Odzyskanie przez Polskę rzeczywistej suwerenności.
2.  Uczynienie  wszystkich  Polaków  współgospodarzami  naszej  Ojczyzny, 

umożliwienie im uczestnictwa w jej rządzeniu.
3. Wprowadzenie w życie swobód obywatelskich, zgodnych z duchem naszej 

przeszłości i rozwojem wolnych krajów Europy.
4.  Stworzenie ram prawnych i  organizacyjnych,  gwarantujących  powstanie i 

trwałość wielopartyjnej demokracji w Polsce.
5.  Dobrobyt  mierzony  poczuciem  ludzi,  nie  naciąganymi  przekroczeniami 

wydumanych planów; postęp gospodarki narodowej bez ciągłego wymagania poświęceń 
i wyrzeczeń od wielomilionowych rzesz pracujących.

6. Swobodny i wszechstronny rozwój kultury i nauki polskiej.
7. Szerokie otwarcie okien na świat, swoboda poruszania się, wymiany myśli i 

wiadomości�26.
Powyższe podstawowe założenia zostały szczegółowo rozpisane w 26 punktach 

programu.
Od  samego  początku  swej  publicznej  działalności  PPN  przyjęło  zasadę 

nieujawniania  swego składu  osobowego.  Publikując  program PPN,  redakcja  �Kultury
paryskiej stwierdziła:

�O autorach  drukowanego niżej  tekstu  nie  wolno nam nic  powiedzieć,  poza 
jedną informacją, użyteczną być może dla przyszłych dyskutantów: reprezentując różne 
poglądy  polityczne  na  wspólnej  płaszczyźnie  Porozumienia  Niepodległościowego, 
wiekiem nie wykraczają poza pięćdziesiąt pięć lat�27.

Jak z tego wynika, PPN zastosowało elementy mafijnej socjotechniki działania, 
polegające  na  nieujawnianiu  swego  składu  osobowego  i  skupianiu  ludzi  o  �różnych 
poglądach  politycznych�,  co  oczywiście  stwarza  możliwość  ukrytego  przenikania  do 
różnych środowisk i organizacji oraz manipulowania czy tajnego sterowania nimi. Ta 
socjotechnika była zresztą konieczna, jeżeli się chciało realizować skutecznie takie cele, 

25 �Kultura�, 1976, nr 7-8, s. 99-102.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 100.
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jakie postawiło przed sobą PPN, w państwie komunistycznym. Jak wykazały późniejsze 
wypadki, socjotechnika PPN okazała się skuteczna.

PPN od początku poprzez różne publikacje reklamowało swoją działalność, a 
równocześnie stosowało metodę ukrytej infiltracji nie tylko w stosunku do ugrupowań 
opozycyjnych, ale również i w stosunku do oficjalnych instytucji i organizacji w PRL. 
Koncepcja  PPN  to  �wprowadzenie  tysiąca  zdolnych  i  ambitnych  ludzi  na  miejsce 
posłusznych  miernot  i  partyjnych  potakiwaczy�.  Jak  z  tego  wynika,  nie  chodziło  tu 
bynajmniej tylko o formalnych członków PPN - tych z konieczności musiało być bardzo 
niewielu - lecz o ludzi chcących realizować program PPN. Była to w tym względzie 
analogiczna  socjotechnika,  jaką  w tym czasie  już  od  kilkunastu  lat  stosowała  Liga 
Narodowo-Demokratyczna.

Powyższa socjotechnika działania była z żelazną konsekwencją przestrzegana 
przez PPN. Zrobiono jednak dwa wyjątki. Pierwszy stanowiło podanie do publicznej 
wiadomości  nazwisk  mężów  zaufania  PPN,  których  zadaniem  było  poręczanie 
autentyczności  tekstów publikowanych  przez  tę  organizację.  Tymi  mężami  zaufania 
zostali:  Gustaw  Herling-Grudziński  -  czołowy  publicysta  paryskiej  �Kultury�,  zięć 
Benedetto Croce,  sztandarowego filozofa liberalizmu; Maria Winowska - publicystka 
katolicka, związana z ugodowymi wobec wolnomularstwa, a jak twierdzili narodowcy 
wręcz  promasońskimi  tendencjami  w  Kościele  katolickim;  Jerzy  Lerski  -  profesor 
historii na Uniwersytecie w Kaliforni, szara eminencja różnych komisji konkursowych, 
przyznających  najrozmaitsze  nagrody  twórcom  polskim,  krajowym  i  zagranicznym; 
Leszek Kołakowski - jeden z uczniów profesora Schaffa, który wyemigrował na Zachód 
po wypadkach 1968 r. Drugi wyjątek to ujawnienie nazwiska członka-założyciela PPN 
Zdzisława Najdera (który pisywał pod różnymi pseudonimami w �Kulturze� paryskiej) w 
momencie,  gdy po wyjeździe na Zachód,  objął  w 1982 r.  stanowisko szefa polskiej  
sekcji Radia Wolna Europa28.

Jeżeli  porównamy  program  PPN  z  ogłaszanymi  w  późniejszym  okresie 
koncepcjami KOR i innych pomniejszych organizacji tego nurtu ideologicznego, a także 
z  koncepcjami  Ruchu  Obrony  Praw  Człowieka  i  Obywatela,  Konfederacji  Polski 
Niepodległej  i innych ugrupowań nurtu neopiłsudczykowskiego, wówczas nasuwa się 
uzasadnione  przypuszczenie,  że program PPN (a  być  może i  ukryci  jego  działacze) 
stanowił w pewnym stopniu inspirację działalności wszystkich tych ugrupowań. Można 
też w związku z tym uważać PPN za inspiratora nie tylko powstających w Polsce w 
drugiej  połowie  lat  siedemdziesiątych  ugrupowań  głoszących  hasła  liberalno-
wolnomularskie, ale również i tych, które głosiły hasła neopiłsudczykowskie29.

Oprócz ideologii istotną cechą nurtu liberalno-wolnomularskiego było szerokie 
stosowanie  pewnych  elementów  mafijnych  socjotechnik  działania,  z  których 
najważniejsze i najczęściej stosowane to:

- Nieujwanianie ludziom z zewnątrz rzeczywistych celów (wszystkich lub ich 
części) oraz najważniejszych metod działania i sterowania ludźmi (zwłaszcza technik 
manipulacji)  stosowanych  przez  organizację.  Dostęp  do  tego  rodzaju  informacji 
uzależniony jest od pozycji poszczególnych ludzi w strukturze organizacyjnej.

-  Ogólnikowe  formułowanie  założeń  ideowo-programowych  organizacji,  co 
ułatwia dostosowywanie ich do różnych sytuacji.

28 Por. J. Kossecki, Korzenie polityki, wyd. cyt., s. 76-77.
29 Por. tamże, s. 77-78.
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-  Nieujawnianie  pełnego  kręgu  członków  i  zwolenników,  a  w  pewnych 
wypadkach zatajanie wobec społeczeństwa nawet faktu swego istnienia.

-  Ukryte  (częściowo  lub  całkowicie)  przenikanie  do  różnych  organizacji  i 
sterowanie lub wręcz manipulowanie nimi zgodnie z interesem, i rzeczywistymi celami 
organizacji.  Poszczególni  ludzie,  stanowiący obiekt  tego  rodzaju  oddziaływań,  mogą 
czasami  nawet nie zdawać sobie sprawy nie tylko z rzeczywistych ich celów, ale często  
nawet  z  samego  faktu  podlegania  manipulacjom,  wyobrażając  sobie  np.  że  działają 
spontanicznie i całkowicie samodzielnie.

-  Stopniowa  indoktrynacja  ludzi  wciąganych  w sferę  wpływów organizacji, 
polegająca  na  stosowaniu bardzo  elastycznej  argumentacji  dostosowanej  do  systemu 
pojęć  i  przekonań  poszczególnych  osób,  organizacji  czy  środowisk  (ogólnikowe 
formułowanie założeń ideowo-programowych znakomicie ułatwia takie oddziaływania), 
a także na wyrabianiu w indoktrynowanych osobach poczucia wyższości wobec swego 
otoczenia  z  racji  �wyższego  stopnia  wtajemniczenia�,  �specjalnej  misji� itp.,  które  w 
pewnych wypadkach może się nawet przeradzać w pogardę dla otoczenia.

- Bezwzględne popieranie  �swoich� i bojkotowanie  �obcych� oraz zwalczanie nie 
tylko  rzeczywistych  przeciwników,  ale  także  wszystkich  tych,  którzy  nie  chcą  się 
poddać sterowaniu organizacji.

- Występowanie na zewnątrz poszczególnych członków organizacji z różnych, 
pozornie  niezależnych,  pozycji,  co  wzmacnia  siłę  ich  oddziaływania  na  ludzi 
niewtajemniczonych.

Liberalno-wolnomularska  zasada,  uznająca  prawo  jednostki  do  posiadania 
własnych  poglądów  i  szacunek  dla  ludzi  inaczej  myślących,  stanowi  doskonałą 
nadbudowę ideologiczną dla opisanych wyżej  działań.  W imię tej  zasady można do 
jednej  organizacji  przyjmować  ludzi  należących  do  różnych  partii  i  obozów 
politycznych,  różnych  wyznań  religijnych,  różnych  klas  społecznych,  narodów  itp., 
ucząc ich wzajemnej solidarności, wzajemnego poszanowania, przy tym wytwarza się u 
nich  poczucie  wyższości  wobec  �nieoświeconej� i  �niewtajemniczonej� reszty 
społeczeństwa.

Stopniowa  indoktrynacja  wytwarza  u  adeptów  tego  rodzaju  organizacji 
przekonanie,  że  ponad  wszelkimi  zobowiązaniami  i  poczuciem  solidarności  wobec 
rodziny,  narodu,  państwa  itp.  stawiać  należy  zobowiązania  i  poczucie  solidarności 
wobec  swej  organizacji,  która  stanowi  elitę  ludzkości.  W  tego  rodzaju 
socjotechnicznych  oddziaływaniach  celowało  wolnomularstwo  i  niektóre  inne 
parawolnomularskie struktury.

Zachowywanie odpowiedniej bariery tajemnicy wobec otoczenia, odpowiednie 
programowanie  swych  członków  i  przenikanie  do  różnych  organizacji,  znakomicie 
ułatwia ewentualne inspirowanie zmian rządów i przewrotów. Członkowie tego rodzaju 
organizacji  mogą wówczas przenikać zarówno do aparatu władzy, jak i do opozycji, 
występując w sposób pozornie niezależny. Działający w obrębie aparatu władzy będą 
torpedować wszelkie próby reform mogących rozładować napięcia społeczne, atakować 
tych ludzi w aparacie władzy, którzy mogliby uzyskać poparcie społeczeństwa, popierać 
natomiast  wszelkiego  rodzaju  miernoty  i  jednostki  zdemoralizowane,  którym  mogą 
doradzać  podsuwając  im  błędne  decyzje,  przyczyniające  się  do  wzrostu  napięcia 
społecznego.  Natomiast  członkowie  organizacji  działający  w opozycji  będą  w tym 
czasie wykorzystywać błędy władz (za które oczywiście obwinia się decydentów, a nie 
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ich doradców) i powstające napięcia społeczne, dążąc do przejęcia steru państwa drogą 
pokojową lub - w zależności od sytuacji - drogą krwawego przewrotu.

Organizacje związane z nurtem liberalno-wolnomularskim miały duże wpływy 
w Polsce okresu międzywojennego. Po drugiej wojnie światowej w PRL nurt liberalno-
wolnomularski  działał  w  sposób  zakamuflowany,  występując  raczej  jako  pewien 
kierunek ideologiczny związany z różnymi ośrodkami zachodnimi, takimi jak paryska 
�Kultura�,  a  w  niektórych  tylko  okresach  -  zwłaszcza  zaś  w  drugiej  połowie  lat 
siedemdziesiątych - przybierając pewne formy organizacyjne i występując jawnie, jak 
KSS KOR w latach 1976-1981.

Charakterystyczne  też  było  w  tym  czasie  przenikanie  nurtu  liberalno-
wolnomularskiego zarówno do różnych instytucji państwowych - zwłaszcza do nauki, 
kultury i dziennikarstwa, jak i do środowisk katolickich30.

Opisane wyżej metody działania okazały się niezwykle skuteczne w walce z 
komunistycznym totalizmem. Cały niezwykle rozbudowany aparat walki informacyjnej 
państwa komunistycznego okazał się wobec nich nieskuteczny i wręcz bezradny. Choć 
warto  stwierdzić,  że  niektóre  elementy  mafijnej  socjotechniki  działania  próbowały 
stosować organy PRL-owskiej SB i oczywiście różne wywiady zachodnie. Przyczyniły 
się  one  jednak  w ten  sposób  do  przeniesienia  procesów  gnilnych  z  PRL-owskiego 
aparatu władzy do opozycji  - co wystąpiło w całej  okazałości po 1989 roku, gdy ta 
opozycja przejęła władzę w Polsce.

Dowodem  nieudolności  PRL-owskich  służb  walki  informacyjnej  i  ich 
dysponentów mogą być zmiany, jakie w tych służbach - w nowej sytuacji społeczno-
politycznej - zostały w latach siedemdziesiątych dokonane.

�Umocnieniu  resortu  służyła  decyzja  rządu  z  30  VII  1971  roku 
podporządkowująca Wojska Ochrony Pogranicza Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 
Równocześnie rozpoczęto rozbudowę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, które w 
latach siedemdziesiątych liczyły prawie 20 tys. żołnierzy, czyli zbliżyły się do wielkości 
rozformowanego  przez  Gomułkę  Korpusu  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  (KBW). 
(...)�31.

�Zarządzeniem nr 09/71  z  25  VI 1971  roku wprowadzono dla kierownictwa 
MSW nowy zakres podległości (...). (...) Szczególna rola przypadła pionowi III Służby 
Bezpieczeństwa,  w  którego  komórkach  grupowały  się  niemal  wszystkie  sprawy 
dotyczące  spraw  wewnętrznych  państwa  (z  wyjątkiem  Kościoła).  Zarządzeniem  nr 
00145/71  z  4  XI  1971  roku  wprowadzono  w  tym  departamencie  nową  strukturę 
organizacyjną, która przedstawiała się następująco:

- kierownictwo departamentu;
- inspektorat przy kierownictwie departamentu;
-  grupa  do  zadań  specjalnych  "D"  (celem  jej  było  prowadzenie  zadań 

dezinformacyjnych w środowiskach opozycyjnych i antykomunistycznych);
- wydział I (opracowywał instrukcje i analizy polityczno-operacyjne);
- wydział II (zwalczał zorganizowaną działalność antypaństwową, w tym grup i 

osób  o  poglądach  dogmatycznych,  socjaldemokratycznych,  trockistowskich  i 
nacjonalistycznych  oraz  rozpracowywał  osoby  i  grupy  wywodzące  się  z  byłego 
podziemia);

30 Por. tamże, s. 55-58.
31 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL (1944-1990), wyd. cyt., s. 240.
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-  wydział  III  (zwalczał  dywersję  ideologiczną  i  polityczną  Radia  "Wolna 
Europa", ośrodków syjonistycznych i nacjonalistycznych);

-  wydział  IV  (prowadził  walkę  z  elementami  rewizjonistyczno-liberalnymi, 
ochraniał  środowiska naukowe, twórcze,  kulturalne i  organizacje  młodzieżowe przed 
dywersją i penetracją "Kultury" paryskiej);

-  wydział  V  (ochraniał  rolnictwo,  przemysł  rolno-spożywczy,  żeglugę, 
rybołóstwo i związany z nimi handel zagraniczny i krajowy);

- wydział  VI (ochraniał  gospodarkę narodową,  kluczowe gałęzie przemysłu, 
handlu zagranicznego, komunikacji i zaplecza ekonomiczno-przemysłowego, łączności, 
placówki naukowo-techniczne i kadrę wybitnych naukowców).

W poszczególnych  wydziałach mogły być  tworzone w miarę  potrzeb  grupy 
obiektowo-zadaniowe. Regulamin Departamentu III podkreślał, że niektórzy pracownicy 
mogą być delegowani i ulokowani tajnie w przedsiębiorstwach, instytucjach naukowych 
i kulturalnych, środkach masowego przekazu w celu prowadzenia rozpoznania. (...)�32.

Departament III MSW w następnych latach rozrastał się coraz bardziej.
�(...) 15 VI 1979 roku zarządzeniem 0025/79 utworzono nowy pion operacyjny 

SB  w  Departamencie  III  -  "A".  Pionowi  temu  powierzono  ochronę  gospodarki 
narodowej. (...)�33.

�W 1981 roku w strukturze MSW powołano nową jednostkę - Departament V i 
jego  odpowiedniki  w  terenie;  powierzono  mu  ochronę  komunikacji  i  łączności,  w 
okresie  późniejszym  departament  ten  przejął  pod  ochronę  gospodarkę  narodową, 
równocześnie  Departament  III  "A"  uległ  likwidacji.  (...)�34.  W  1984  r.  utworzono 
Departament VI,  który zajmował się ochroną operacyjną rolnictwa, leśnictwa, całego 
pionu  gospodarki  żywnościowej,  przemysłu  drzewnego,  ochrony  środowiska, 
gospodarki wodnej �przed wrogą działalnością podejmowaną «z powodów politycznych i 
z pozycji "prawicy ludowej"». Zadaniem tego pionu było także podejmowanie działań 
przeciwdziałających opanowaniu wiejskich organów społecznych i zawodowych przez 
prawicę ruchu ludowego oraz opozycję�35.

�W centrali MSW w 1971 roku zatrudnionych było aż 8 tys. osób (czyli prawie 
10 proc. całego stanu MSW). W ostatnich latach sprawowania władzy przez Gomułkę 
liczba zatrudnionych w Centrali wzrosła o 2700 osób, głównie w jednostkach usługowo-
gospodarczych. (...)�36.

�(...) Tymczasem wykształcenie kadry u progu lat siedemdziesiątych miało wiele 
do życzenia.  Jeszcze na początku 1973 roku 25% ogółu funkcjonariuszy resortu (24 
031)  miało  zaledwie  podstawowe  wykształcenie,  a  wykształcenie  podstawowe  plus 
dwuletnie zawodowe miało 24,8% funkcjonariuszy SB i 63,7% funkcjonariuszy MO. W 
tym czasie 2475 oficerów nie posiadało wymaganego średniego wykształcenia. Na stan 
ten  wpłynęły  dawna  polityka  kadrowa,  jak  i  trudności  w  naborze  odpowiednio 
wykształconych kandydatów. (...)�37.

Cały ten aparat w coraz większym stopniu korzystał z techniki operacyjnej.

32 Tamże, s. 241.
33 Tamże, s. 248.
34 Tamże, s. 252.
35 Tamże, s. 255.
36 Tamże, s. 242.
37 Tamże, s. 245.
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�Były minister Szlachcic pisze, że w latach 1970-1990 z aparatury podsłuchowej 
i  podglądowej  korzystano  masowo.  Każdy  funkcjonariusz  SB  chciał  jak  najwięcej 
wiedzieć  o  interesujących  go  ludziach,  z  rozmów bezpośrednich  niewiele  mógł  się 
dowiedzieć. Dlatego oficerowie SB bardzo chętnie korzystali z techniki. Każdego ranka 
przynoszono im materiały z podsłuchów telefonicznych czy pokojowych, czytali  je  i 
analizowali, było to im potrzebne do prowadzenia spraw. Zastępca Cz. Kiszczaka - gen. 
W. Pożoga twierdzi, że podsłuchiwano wszystkich, którzy mieli coś do powiedzenia, a 
nie stali  po stronie partyjno-rządowej,  w tym także biskupów, a wśród nich biskupa 
Bronisława Dąbrowskiego i prymasa Józefa Glempa. «Często zastępowałem ministra w 
czasie jego nieobecności - pisze Pożoga. - Dokumentację z podsłuchów przynoszono do 
mojego gabinetu. Oprócz podsłuchów przynoszono również sterty donosów z różnych 
ministerstw. To były obrzydliwe sprawy. Szefowie pisali na podwładnych i odwrotnie. 
Donoszono o najintymniejszych sprawach».

Warto wspomnieć jeszcze o jednym ważnym pionie operacyjnym stanowiącym 
warsztat pracy SB, mianowicie Biurze "C" i jego odpowiednikach - wydziałach "C" w 
KW MO, przechowujących dokumentację operacyjną. W 1973 roku zasób archiwalny 
tych jednostek liczył około 2 miliony teczek akt (oprócz kartotek osobowych), w tym 
blisko milion teczek akt operacyjnych i 315  tys.  teczek akt osobowych zwolnionych 
funkcjonariuszy.  Teczki  akt  zajmowały wtedy 23  kilometry półek.  Uporządkowane, 
zewidencjonowane  w  kartotekach  alfabetycznych,  zagadnieniowych  i  w  ewidencji 
statystycznej  służyły  funkcjonariuszom  SB  w  ich  codziennej  pracy.  (...)� Teczek 
personalnych wyeliminowanych agentów MO było 55 tys.,  teczki personalne i teczki 
pracy  wyeliminowanych  agentów  SB  liczyły  313  486  sztuk,  zaś  teczki  spraw 
operacyjnych, śledczych i obiektowo-zagadnieniowych - 514 769 sztuk.

�W latach  1970-1990  w pracy operacyjnej  SB w dalszym ciągu  bezcennym 
środkiem byli agenci (nazywani wówczas tajnymi współpracownikami - tw). Zarówno 
zakres pracy agentów, jak i metody ich werbunku pozostały również nie zmienione, co 
najwyżej  nieco  je  udoskonalono.  W  dalszym  ciągu  kładziono  nacisk  na  liczbę 
werbunków. Minister Czesław Kiszczak wydał polecenie, aby każdy funkcjonariusz SB 
pracował co najmniej z 12 agentami. Instrukcja 006/70 z 1970 roku podkreślała, że tajni 
współpracownicy stanowią podstawowy środek pracy SB. W 1971 roku liczba agentów 
wzrosła - w Departamencie III o 14%, Departamencie II o 40%. Referujący te sprawy 
płk  B.  Jedynak  poinformował,  że  praca  agentury  daje  coraz  lepsze  wyniki.  (...) 
Powołując  się  na  wspomnianą  instrukcję,  podkreślił,  że  rozpracowywanie  członków 
partii  przez  agentów może się  dokonywać,  jeżeli  ujawnione  zostaną  fakty zagrożeń 
płynących ze strony tych  osób.  Warto  podkreślić,  że  Departament  III  w tym czasie 
opracował  zasady  sprawdzania  i  udzielania  informacji  dla  instancji  partyjnych  o 
osobach typowanych na stanowiska nomenklatury KC i KW PZPR. W 1974 roku liczbę 
czynnych agentów szacowano na około 50 tys. osób. (...) Wydana w styczniu 1986 r. 
instrukcja 002/86 o gospodarce finansowej funduszu operacyjnego, ponad 70 procent 
funduszy kierowała na wynagrodzenie tajnych współpracowników. (...)

Wyodrębnioną grupę tajnych współpracowników stanowili nadal agenci celni 
zwerbowani przez SB i służbę więzienną w zakładach karnych. (...)�38.

W latach siedemdziesiątych pewnym reorganizacjom uległy również wojskowe 
służby  walki  informacyjnej.  Pod  koniec  1972  r.  minister  obrony  narodowej  gen. 
Wojciech Jaruzelski mianował gen. Czesława Kiszczaka szefem wywiadu wojskowego, 
38 Tamże, s. 261-162.
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który  wprowadził  wiele  reform  w  strukturze  Zarządu  II  Sztabu  Generalnego  WP, 
porządkując ją i czyniąc bardziej przejrzystą.

�Wywiad  od  czasu  Kiszczaka  dzielił  się  na  pięć  wydziałów,  w  tym  trzy 
zasadnicze  (wywiad  strategiczny,  naukowo-informacyjny  i  wywiad  operacyjny),  na 
czele każdego z nich stał jeden z trzech zastępców szefa.

Tylko  jedna  sekcja  zarządu  zajmowała  się  prowadzeniem  bezpośredniej 
działalności wywiadowczej na terenie Polski (sekcja wydziału operacyjnego, składająca 
się z sześciu pododdziałów).

W  sumie  cały  wywiad  wojskowy  liczył  ponad  3  tysiące  pracowników 
merytorycznych i pomocniczych oraz żołnierzy podległych mu jednostek wojskowych.

Najważniejsza  część  wywiadu,  to  wywiad  strategiczny (pion  operacyjny), 
którego  szefem  od  przyjścia  Kiszczaka  był  płk  W.  Jagielnicki,  zastąpiony  przez 
ściągniętego z WSW MON płk. Poradkę (po nim był płk Misztal). Generał  Poradko 
został później szefem wywiadu wojskowego, następnie - po Kiszczaku - szefem WSW 
MON, a zakończył karierę jako ambasador w Afganistanie.

Pion  informacyjny  zajmował  się  gromadzeniem i  analizowaniem informacji 
wywiadowczych.  Korzystał  z  pięciu  sekcji  (anglo-amerykańskiej,  niemieckiej, 
francuskiej,  werbunków  i  zabezpieczenia  technicznego)  zajmujących  się  głównie 
działaniami operacyjnymi,  analizą  informacji,  szkoleniem oficerów -  kandydatów na 
attaché wojskowych oraz pomocą językową dla innych jednostek II ZWSzG.

Oprócz tego w pionie I było jeszcze Archiwum i Kartoteka Personalna.
Wydział  operacyjny  prowadził  również  okresowe  kursy  specjalne  dla  tzw. 

Jednostki  2000.  Przygotowywano  tu  oficerów  wyjeżdżających  do  attachatów  i  na 
różnego rodzaju misje (pierwotnie mieli uczestniczyć w Komisji Rozjemczej po wojnie 
koreańskiej).

Wykładano głównie przedmioty wywiadowcze, na przykład legalne i nielegalne 
metody prowadzenia wywiadu, metody zbierania informacji i prowadzenia obserwacji, 
szyfry, kody, tajnopisy. Ale także języki obce, zasady protokołu dyplomatycznego�39.

�Pion drugi  to  wydział  naukowo-informacyjny,  na którego czele stanął  płk 
Iwańciow (po nim płk Woźniecki).  Iwańciow, artylerzysta z zawodu, był  wyjątkowo 
zdolnym i  pracowitym oficerem.  W  czasie  okupacji  należał  do  AK i  był  krewnym 
założyciela  Armii  Krajowej  generała  Karaszewicza-Tokarzewskiego.  (...)  Był  to 
najliczniejszy  pion  w strukturze  wywiadu,  grupujący  m.in.  dwie  redakcje  naukowe 
zajmujące się przetwarzaniem zdobytych przez wywiad danych (np. technologicznych) 
oraz ich oceną. Tutaj też znajdowała się biblioteka specjalna, laboratorium fotograficzne 
i kartoteka celów wojskowych państw NATO.

Informacje były wymieniane z wywiadami państw Układu Warszawskiego, a 
później także Kuby i Nikaragui�40.

�W  wydziale  II  zdobyte  dokumenty  przetwarzano  i  pion  ten  ściśle 
współpracował z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Specjalnością  polskiego  wywiadu  wojskowego  była  penetracja  problemów 
technologicznych.  W  pewnym  okresie  ukształtował  się  tak  dobry  zespół  agentury, 
wywiad wypracował takie dotarcia, że sprawy technologiczne dominowały.

Bywało jednak tak, że wywiad zdobywał informacje i technologie, których nie 
potrafił  wykorzystać  nawet  przy  zaangażowaniu  wszystkich  -  również  cywilnych  - 
39 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 47.
40 Tamże, s. 49.
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uczonych. W przeciwieństwie bowiem do wywiadu MSW, który w dodatku zajmował 
się w dużej mierze polityką, naukowcy nie odsuwali się od współpracy z wywiadem 
wojskowym. Tak  zresztą  jak  we wszystkich krajach,  bo  właśnie  w tych  wywiadach 
koncentrują  się  rzeczy  najatrakcyjniejsze  dla  każdego  naukowca  -  dostęp  do 
najnowocześniejszych technologii świata.

Zdobycze,  których  w  polskich  warunkach  nie  dało  się  wykorzystać, 
przekazywano do ZSRR.

Pion III,  czyli  wydział wywiadu operacyjnego (taktycznego). (W latach 70. 
jego szefem był płk Gradzik).

Operacyjność - co innego to znaczy w wojsku, a co innego w SB. W MSW 
operacyjność  oznacza  całą  działalność,  która  ma  coś  wspólnego  z  nielegalnym 
zdobywaniem informacji (np. poprzez agenturę i środki techniczne), w wojsku oznacza 
rozpoznanie,  a  więc  wywiad  płytki,  sytuujący  się  na  bezpośrednim  zapleczu 
przeciwnika. Wydziałowi  temu  podlegały  m.in.  specjalny  batalion 
powietrzno-desantowy  w  Dziwnowie  i  pułk  rozpoznania  radioelektronicznego  w 
Przasnyszu.

(...)
Pułk  radiowy  wsławił  się  tym,  że  w  1976  roku  jako  jedyny  w  Układzie 

Warszawskim bezbłędnie wykrył postawienie sił zbrojnych USA na całym świecie w 
stan gotowości bojowej (stan poprzedzający wybuch wojny). (...)�41.

8.2. Zaostrzenie się wojny informacyjnej w okresie 1976-1979 r.

W 1976 roku zaszły w Polsce wypadki, które ułatwiły i przyspieszyły rozwój 
opozycji  politycznej  w kraju.  Na  początku  1976  r.  z  okazji  projektowanych  zmian 
konstytucji,  takich  jak  zadekretowanie  w niej  przyjaźni  ze  Związkiem Radzieckim, 
wprowadzenie  zapisu  o  zbudowaniu  podstaw  socjalizmu  oraz  zadekretowaniu 
przewodniej roli partii w procesie budownictwa socjalistycznego, działacze opozycyjni 
wystąpili z petycją skierowaną do Sejmu, protestującą przeciw projektowanym zmianom 
i zebrali  pod nią kilkaset podpisów ludzi nauki, kultury i sztuki. Ale to był  dopiero 
wstęp do dalszych działań.

W  latach  siedemdziesiątych  import  zbóż  i  pasz  nieustannie  wzrastał, 
powiększając ujemne saldo w handlu zagranicznym. Tymczasem z polityki zamrożenia 
cen  (zwłaszcza  produktów  spożywczych)  uczyniono  jeden  z  wiodących  wątków 
propagandowych.

�Próbą osłabienia negatywnych skutków polityki społeczno-gospodarczej  była 
zmiana cen detalicznych podjęta 24 czerwca 1976 r. Chodziło w istocie o zrównanie cen 
z  kosztami  produkcji.  Anachroniczność  istniejącego  układu  cen  stawała  się  coraz 
bardziej oczywista. Świadczyły o tym zarówno rosnące niedobory towarów rynkowych, 
zwłaszcza mięsa i jego przetworów, jak również wzrost cen żywności w świecie�42.

�(...) Tym razem koncepcję podwyżki przygotował wicepremier Jagielski. Jego 
projekt  został  wszechstronnie  przedyskutowany na posiedzeniu rządu i  kierownictwa 
partii.  Na posiedzeniu Biura  Politycznego nie było  przeciwko konkretnej  propozycji 

41 Tamże, s. 50-51.
42 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 158.
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żadnego sprzeciwu. (...) Po raz pierwszy też projekt podwyżki przed wprowadzeniem w 
życie przedstawiony został Sejmowi, który go zatwierdził�43.

�Nastroje społeczeństwa w połowie 1976 r. wyraźnie się pogorszyły. Złożyły się 
na to: złe zaopatrzenie rynku, problemy płacowe, organizacja pracy, warunki socjalne i 
stosunki międzyludzkie. Z tego powodu osłabiła się dyscyplina pracy, rosła statystyka 
awarii maszyn i urządzeń, pożarów i katastrof kolejowych�44.

�Z  analizy  ówczesnych  dokumentów  wynika,  że  zwłaszcza  informacje 
kierowane  z  MSW  do  KC PZPR  przedstawiały wielce  alarmujący  obraz  nastrojów 
społeczeństwa.  Nie  wyciągano  jednak  z  tego  właściwych  wniosków,  a  wewnętrzna 
"Informacja"  wydawana  przez  Wydział  Organizacyjny  dla  czołowego  aktywu 
partyjnego w sposób zdecydowany tonowała i wygładzała dane o rosnącym napięciu 
społecznym.

«Konsultacje» cenowe prowadzone w organizacjach partyjnych rozpoczęły się 
24 czerwca 1976 r. Miały one jednak charakter ogólny, nadal nie ujawniano zakresu 
asortymentowego ani  wysokości  podwyżek.  W tym samym dniu, na popołudniowym 
posiedzeniu  Sejmu  uzupełniono  porządek  dzienny  o  «Wniosek  Rady  Ministrów  w 
sprawie  propozycji  niektórych  zmian  w  strukturze  cen  detalicznych  oraz  zasad 
rekompensaty społeczeństwu tych zmian».

Zaproponowane podwyżki były bardzo wysokie i wynosiły: mięso i przetwory 
mięsne oraz ryby średnio o 69%, masło o ponad 60%, cukier i wyroby cukiernicze o 
ponad 100%. (...)

Zmiany cen miały obowiązywać od 28 czerwca, a więc dopiero za cztery dni, 
które  miały  być  przeznaczone  rzekomo  na  dodatkową  konsultację.  Cenniki 
wydrukowano jednak wcześniej i w zaplombowanych workach rozesłano 24 czerwca do 
wszystkich województw. Oznaczało to, że władza uznaje tę kwestię za przesądzoną, nie 
traktuje  poważnie głoszonej  przez  siebie  zasady konsultacji  i  cofnąć  się  może tylko 
przed siłą, zdecydowanym protestem, strajkiem, co nastąpiło już następnego dnia (25 
czerwca) w Radomiu, Ursusie i Płocku.

Powtórzyła się sytuacja z grudnia 1970 r. Reakcja władz była jednak inna. Nie 
użyto siły zbrojnej, natomiast tego samego dnia 25 czerwca w dzienniku wieczornym 
odwołano  podwyżki.  Z  faktu  tego  -  podobnie  jak  w  1970  r.  -  nie  wyciągnięto  
właściwych  wniosków.  Zastosowano  ostre  represje  wobec  «warchołów» z  Radomia, 
Ursusa i Płocka (zwolnienia z pracy, aresztowania, uwięzienia) w znacznie większym 
stopniu aniżeli  wobec uczestników wydarzeń  grudniowych 1970  r.  Nie  zastosowano 
żadnych  sankcji,  żadnych  politycznych  wniosków  wobec  odpowiedzialnych  za 
przygotowanie  koncepcji  podwyżek  i  wręcz  prowokacyjną  ich  realizację.  Pod  tym 
względem sytuacja przedstawiała się gorzej niż po wydarzeniach 1970 r.�45

�Piotr Jaroszewicz, następnego dnia po strajku radomskim, powołał specjalną 
komisję  pod  kierownictwem ministra  Szozdy,  któremu osobiście  ufał,  i  nakazał  mu 
sprawdzić  dokładnie,  jak  przebiegały wydarzenia  w Radomiu.  Z otrzymanego  przez 
niego raportu wynikało niedwuznacznie, że milicję wprowadzono zbyt późno do akcji.  
Zdaniem tej komisji, zwlekano z użyciem ZOMO do chwili, aż podpalono KW i grabież  
sklepów stała się faktem�46.
43 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 107.
44 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 159.
45 Tamże, s. 159-160.
46 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, wyd. cyt., s. 108-109.
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Premier P. Jaroszewicz przyszedł do E. Gierka �i powiedział, że albo odchodzi 
on,  albo  on  pozostaje,  a  odchodzą  Kania  z  Kowalczykiem� (Stanisław  Kania  jako 
sekretarz KC i członek Biura Politycznego nadzorował MSW, zaś Stanisław Kowalczyk 
był ministrem spraw wewnętrznych). Gierek jednak odniósł się sceptycznie do raportu 
Szozdy.  Dopiero  po  latach zmienił  zdanie,  stwierdziwszy,  że  Kania  i  Kowalczyk w 
sierpniu 1980 r. przygotowali przeciwko niemu spisek. Natomiast w 1976 r. ówczesny I 
sekretarz KC podzielił się swym sceptycyzmem z premierem Jaroszewiczem, poprosił 
go aby pozostał na czele rządu i zażegnał kryzys personalny. Kierownictwo partyjne 
podzieliło się na zwolenników i  przeciwników Gierka47.  Za tą nową walką frakcyjną 
kryła  się  walka  tajnych  służb  PRL o  ponowną dominację  nad  aparatem partyjnym, 
dążenia tych służb reprezentował S. Kania, który nadzorował MSW (organy policyjne i 
administracyjne) i wojsko.

�Kolejną poważną, ale niestety nieudaną próbą odwrócenia negatywnego trendu 
w gospodarce  była  uchwała  V Plenum KC (1-2  grudnia  1976  r.)  o  tzw. manewrze 
gospodarczym,  polegającym  na  ograniczeniu  inwestycji,  przyspieszeniu  eksportu  i 
zahamowaniu procesu zadłużenia kraju.

W  latach  1976-1980  nie  zrealizowano  wielu  planowanych  inwestycji  w 
rolnictwie  i  przemyśle  obsługującym  rolnictwo;  do  wykonania  planu  pięcioletniego 
zabrakło 60 tys. sztuk traktorów, 3,5 mln t nawozów sztucznych w czystym składniku i 
około 7 mln t cementu. Wpłynęło to ujemnie na wydajność rolnictwa i zaciążyło na 
zaopatrzeniu rynku żywnościowego�48.

Udział nakładów na rolnictwo w całości nakładów w latach siedemdziesiątych 
malał (a żywność była w tym czasie w Polsce kluczowym pod względem strategicznym 
produktem),  natomiast  wskaźniki  akumulacji  w podziale  dochodu  narodowego  rosły 
oraz  spadał  udział  spożycia.  Towarzyszyło  temu marnotrawstwo surowców i  energii 
oraz  wysiłku  ludzkiego.  Wydłużały  się  cykle  produkcyjne  obniżając  efektywność 
inwestycji.  Malała  wydajność  pracy.  Wszystko  to  powodowało  wzrost  napięcia 
społecznego.

Załamanie się frontu inwestycyjnego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
miało jeszcze jeden bardzo istotny powód, o którym z reguły milczą różne opracowania 
dotyczące gospodarki tego okresu.

W  1975  roku  przeprowadzona  została  reforma  administracji  terenowej,  w 
wyniku której utworzono 49 województw. Tylko 17 z nich (te które już przedtem były 
województwami, chociaż w innych granicach) posiadało infrastrukturę odpowiednią do 
nowych  funkcji.  Natomiast  w  32  nowoutworzonych  województwach  trzeba  było 
budować  odpowiednie  gmachy  komitetów  wojewódzkich,  sądów  wojewódzkich, 
wojewódzkich  komend  MO,  urzędów  wojewódzkich  itp.,  mieszkania  dla  kadry,  a 
wszystko to musiało być na odpowiednim poziomie, był to bowiem okres  �budowania 
drugiej Polski� - jak określała to gierkowska propaganda; w ślady województw starały się 
w miarę swych możliwości iść nowoutworzone gminy. Wszystko to pochłonęło wielkie 
ilości  materiałów  inwestycyjnych  i  zaangażowało  moce  produkcyjne  budownictwa. 
Inwestycje przemysłowe - w tym również te, które miały doprowadzić do uruchomienia 
licencyjnej  produkcji  eksportowej,  umożliwiającej  spłatę  zaciągniętych  kredytów  - 
poważnie ucierpiały,  wydłużyły się cykle inwestycyjne, co w wypadku projektowanej 
produkcji  eksportowej  (a  tylko  taka  miała  istotne  znaczenie  dla  spłaty  kredytów 
47 Por. tamże, s. 108-109.
48 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 160-161.
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zagranicznych) mogło być równoznaczne z utratą rynków zbytu. To przesądziło losy 
polskiej gospodarki.

Politycznym  skutkiem  reformy  systemu  administracji  terenowej  było 
praktyczne rozbicie realnej  władzy PZPR w terenie.  Podstawę tej  władzy do 1975 r. 
stanowiły  powiaty,  a  ściśle  mówiąc  komitety  powiatowe  PZPR,  które  realnie 
kontrolowały cały aparat  władzy na swoim terenie,  włącznie z  milicją,  prokuraturą i  
sądami. Wielkości powiatów były dobrane optymalnie z punktu widzenia możliwości 
realnej  kontroli  aparatu władzy (tradycje  podziału administracyjnego w dużej  części 
obszaru  Polski  sięgały okresu  dwudziestolecia  międzywojennego).  Pozostaje  otwarty 
problem w jakim stopniu reformę tą inspirowały agentury zachodnich wywiadów, które 
dążyły do rozbicia władzy PZPR, w jakim zaś tajni współpracownicy SB, która chciała 
osłabić władzę partii by pozbyć się jej kontroli i móc nad nią dominować, w praktyce  
mogły to być zresztą te same osoby funkcjonujące jako podwójni agenci. Jeżeli chodzi o  
samego  Gierka,  to  motyw  był  prosty  -  chodziło  o  osłabienie  władzy  I  sekretarzy 
wojewódzkich PZPR, którzy mogli zagrozić jego władzy (Gierek dobrze pamiętał, że 
właśnie stanowisko I sekretarza wojewódzkiego stanowiło dlań odskocznię do zdobycia 
władzy w Polsce).

Wkrótce  po przeprowadzeniu reformy okazało się,  że na obszarze  dawnych 
powiatów  muszą  działać  organy  władzy  państwowej  takie  jak  sądy,  prokuratury, 
komendy MO (potem Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych), urzędy skarbowe, ale 
nie  było  już  teraz  �rejonowych  komitetów  PZPR�,  które  mogłyby  z  ramienia  partii 
kontrolować  rejonowe  organy  władzy  państwowej;  nie  mogły  tego  robić  komitety 
gminne gdyż w rejonie było ich kilka i stanowiły jednostkę podrzędną w stosunku do 
rejonu,  natomiast  komitety  wojewódzkie  -  stanowiące  jednostki  nadrzędne  wobec 
rejonów  -  były  daleko,  miały  pod  swoją  kontrolą  wiele  rejonów,  w  dodatku  nie 
posiadały narzędzia kontroli na miejscu w terenie w postaci ewentualnych komitetów 
rejonowych (takowe nie powstały do końca istnienia PZPR), nie mogły więc sterować 
rejonami tak efektywnie jak dawne komitety powiatowe. W rezultacie aparat policyjny 
w terenie pozbył  się kontroli  partyjnej,  to stworzyło dlań zupełnie nowe możliwości 
politycznego działania.

Warto odnotować, że jednym z głównych inspiratorów reformy administracji 
terenowej  był  profesor  (przed  reformą  jeszcze  docent)  Bronisław  Ostapczuk, 
podsekretarz  stanu  w  URM,  dyrektor  Instytutu  Doskonalenia  Kadr  Kierowniczych 
Administracji  Państwowej,  posiadający  również  posadę  w  Instytucie  Organizacji  i 
Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. B. Ostapczuk nie 
posiadał  żadnego  naprawdę  poważnego  dorobku  naukowego,  był  natomiast  starym 
aparatczykiem partyjno-państwowym, związanym z dawną grupą puławską. W latach 
osiemdziesiątych wyjechał na Zachód, pozostając tam na stałe. Mógł mieć satysfakcję,  
że  poważnie  przyczynił  się  do  rozbijania  systemu  władzy  partii  komunistycznej  w 
Polsce. Na dłuższą metę jego wkład w rozbijanie komunizmu w Polsce miał znacznie 
większe znaczenie niż to co zrobił płk Kukliński. W 1998 roku prasa doniosła, że osobą  
czynną przy reformie administracji w 1975 roku był późniejszy profesor Michał Kulesza 
-  który  w rządzie  premiera  Buzka  został  pełnomocnikiem rządu  do  spraw reformy 
administracyjnej  kraju,  w ramach której  dla  odmiany przywrócono powiaty a  liczbę 
województw zredukowano.

W  1975  roku  powiaty  zlikwidowano,  powstały  nowe  małe  województwa, 
których  partyjni  I  sekretarze  byli  już  za  słabi  by mogli  się  przeciwstawiać  władzy 
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centralnej (co dawniej nieraz miało miejsce i o czym dobrze pamiętał Gierek), z drugiej  
jednak strony nowych województw było tak dużo, że ich kontrola z Warszawy stała się 
iluzoryczna - zwłaszcza po linii partyjnej.

Wszystko  to  razem  stwarzało  korzystne  warunki  do  działania  opozycji 
politycznej, która też w pełni wykorzystała sytuację.

Ostre represje  w stosunku do uczestników robotniczego protestu w czerwcu 
1976  r.  stały  się  doskonałą  okazją  do  zorganizowania  słynnego  Komitetu  Obrony 
Robotników.

�Komitet Obrony Robotników faktycznie zaczął swoją działalność 17 lipca 1976 
roku. Dla tak zwanej ekipy ursuskiej od tego dnia zaczęła się intensywna praca, w której 
niewiele  zmienił  fakt  formalnego  powstania  KOR-u  23  września  1976  roku.  We 
wrześniu (data jest trudniejsza do określenia niż w przypadku Ursusa) działać zaczęła 
również ekipa radomska�49.

Organizowanie pomocy dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia, 
stało  się  doskonałą  okazją  do  nawiązania  kontaktów ze  środowiskiem robotniczym, 
których brak był przekleństwem marcowych �komandosów�; pamiętali o tym dobrze tacy 
organizatorzy KOR-u jak Jacek Kuroń i Adam Michnik (dawni  �komandosi�).  �Apel do 
społeczeństwa i  władz  PRL� wraz  z  pismem z  dnia  23  września  1976  r.  w imieniu 
nowopowstałego  KOR przekazany został  Sejmowi  i  zachodnim publikatorom,  które 
nadały mu odpowiedni rozgłos. KOR składał się początkowo z 14, a potem z 25 osób. 
Oprócz A. Michnika i J. Kuronia, weszli w jego skład m. in. literat Jerzy Andrzejewski, 
poeta Stanisław Barańczak, student Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik 
Cohn,  były wybitny działacz  chadecki  Stefan  Kaczorowski,  ks.  Zbigniew Kamiński, 
profesor Jan Kielanowski, pisarka Anka Kowalska, Jan Józef Lipski, profesor Edward 
Lipiński,  Antoni  Macierewicz,  aktorka  Halina  Mikołajska,  Piotr  Naimski,  Wojciech 
Onyszkiewicz, Antoni Pajdak, adwokat Aniela Steinsberg, profesor Adam Szczypiorski 
i ks. Jan Zieja. W tym gronie L. Cohn, J. Kielanowski, E. Lipiński i J. J. Lipski należeli - 
jak wspominaliśmy wyżej - do warszawskiej loży wolnomularskiej �Kopernik�. Pomoc dla 
robotników stała się też wstępem do o wiele szerszych działań społecznych, które KOR 
organizował i inspirował.

Zofia i  Zbigniew Romaszewscy stopniowo skupiali  w swych rękach sprawy 
pomocy  więźniom,  a  formalnie  objęli  ten  dział  w  momencie  utworzenia  Biura 
Interwencyjnego  KOR-u,  które  potem  w 1980  r.  stało  się  Biurem  Interwencyjnym 
Regionu  �Mazowsze� NSZZ  �Solidarność� zachowując  najaktywniejszych 
współpracowników  KOR-owskiej  placówki.  �Pracami  jego  nadal  kierowali 
Romaszewscy,  którzy  odegrali  zarazem  istotną  rolę  w  organizowaniu  Biur 
Interwencyjnych w innych regionach, które w marcu 1981 roku po kilku wcześniejszych 
zjazdach  ogólnokrajowych,  wspólnie  powołały  Krajowe  Biuro  Interwencyjne  NSZZ 
«Solidarność»�50.

Biuro Interwencyjne spełniało w pewnym sensie funkcje wywiadu KOR-u, a 
potem  �Solidarności�, który rozpracowywał aparat MSW - zwłaszcza zaś badał metody 
jego działania. W tej dziedzinie również górowała nad nimi LND, która zaczęła tego 
rodzaju  działalność  kilkanaście  lat  wcześniej.  Właśnie  komórka kontrwywiadu LND 
ostrzegła  jej  kierownictwo przed  angażowaniem się  w działalność  KOR-u,  a  potem 
również �Solidarności�, gdyż według jej rozpoznania organizacje te były obserwowane i 
49 J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników KOR Komitet Samoobrony Społecznej, Londyn 1983, s. 71.
50 Tamże, s. 371.
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infiltrowane przez  SB,  każdy więc  kontakt  z  nimi groził  spaleniem działaczy LND. 
Ponadto kontrwywiad LND miał poważne obawy,  że niektórzy działacze związani z 
KOR-em  mogą  również  współpracować  z  niektórymi  zachodnimi  wywiadami,  co 
stwarzało  dodatkowe niebezpieczeństwo.  Wiele  lat  później,  gdy doszło  do  słynnych 
rozmów w Magdalence, przekazania władzy ludziom związanym z KOR-em, ujawnienia 
słynnych  list  Macierewicza,  wreszcie  opublikowania  książki  Petera  Schweizera  pt. 
�Victory czyli zwycięstwo�51 okazało się, że LND miała dobre rozpoznanie.

KOR miał swój określony styl  działania i  stosował określoną socjotechnikę. 
Oficjalnie działacze KOR-u stwierdzali,  że Komitet  Obrony Robotników zajmuje się 
działalnością społeczną, a nie polityczną52. Tymczasem już w październiku 1976 r. KOR 
wydał dokument napisany przez J. Kuronia, zatytułowany �Myśli o programie działania�, 
w którym czytamy:

�Opozycja polityczna, która, poczynając od tzw. kampanii konstytucyjnej, jest w 
naszym  kraju  coraz  aktywniejsza,  musi  z  całą  odpowiedzialnością  wziąć  na  siebie 
obowiązek wpłynięcia na losy kraju�53.

Dalej Kuroń stwierdza:
�Za  opozycję  polityczną  uważają  się  w  naszym  kraju  ludzie  o  różnych 

rodowodach ideowych, różnych światopoglądach, poglądach politycznych, pomysłach 
programowych  itp.  Łącznie  można  ich  scharakteryzować  tylko  przez  wskazanie 
wspólnego dla nas wszystkich przeciwnika: systemu społeczno-politycznego w naszym 
kraju. (...)�54.

Z  kolei  Kuroń  wymienia  cały  szereg  haseł  dotyczących  różnego  rodzaju 
wolności obywatelskich i wreszcie pisze:

�Otwarte wystąpienia, kiedy zdarzają się w jednym czasie i w wielu miejscach 
kraju, i łączy je najogólniejsza jedność celu, stają się ruchem społecznym�55.

Następnie  Kuroń  tłumaczy,  że  ruch  społeczny  powinien  powoływać 
odpowiednie zarządy, komitety, sztaby oraz starać się narzucać władzom pertraktacje. 
Kuroń stwierdza:

�Opozycja polityczna musi zatem niezwłocznie przystąpić do organizowania na 
jak  najwyższym  poziomie  ruchów  społecznych,  współdziałających  ze  sobą, 
wyrażających  w  maksymalnym  stopniu  dążenia  ogółu  członków  społeczeństwa 
polskiego.

W pierwszym rzędzie niezbędny jest ruch wyrażający w sposób zorganizowany 
dążenia pracowników, a przede wszystkim robotników wielkoprzemysłowych. Ruch ten, 
aby spełnić swoje zadania, musi być zorganizowany co najmniej na szczeblu zakładów. 
Jego  postulaty  muszą  być  wypracowane  przy  pomocy  niezależnych  ekspertów: 
ekonomistów, inżynierów, prawników, socjologów, muszą być znane opinii publicznej 
w kraju i za granicą. Wymaga to współdziałania ruchu robotników z ruchem inteligencji  
i studentów.

21  września  w  Warszawie  powstał  Komitet  Obrony  Robotników.  Jest  to 
niewątpliwie pierwszy krok na drodze współdziałania robotników i inteligencji. Po to 
jednak,  aby możliwe były dalsze  kroki,  niezbędne  jest  tworzenie się  w brygadach  i 
51 Por. P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, Warszawa 1994.
52 J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników KOR Komitet Samoobrony Społecznej, wyd. cyt., s. 71.
53 J. Kuroń, Myśli o programie działania, Warszawa 1976.
54 Tamże.
55 Tamże.
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wydziałach  małych  grup  robotniczego  porozumienia.  Trzeba  się  porozumiewać  i 
wysuwać żądania, ale - podkreślmy to - ważniejsza od żądań jest solidarność�56.

W  końcowej  części  swego  opracowania  Kuroń  zajął  się  problemem 
międzynarodowej pozycji Polski stwierdzając, że: �Celem w tym względzie byłby status 
Finlandii�.

Cytowany dokument Kuronia rozpowszechniany był w Polsce w jesieni 1976 r., 
a w 1977 r. opublikowano go w paryskiej  �Kulturze�. W swej części ideologicznej był 
ogólnikowy i  nie  wykraczał  poza pewne podstawowe liberalne hasła,  zawarte już w 
programie PPN. Natomiast część socjotechniczna elaboratu Kuronia rozpisana była dość 
szczegółowo  i  fachowo  -  można  w  niej  znaleźć  nie  tylko  scenariusz  działania 
demokratycznej  opozycji,  który  był  w  następnych  latach  realizowany  bardzo 
konsekwentnie,  ale  także  scenariusz,  według  którego  została  cztery  lata  później 
zorganizowana �Solidarność�.

Socjotechnika  KOR-u  stanowiła  syntezę  metod  charakterystycznych  dla 
organizacji jawnych z metodami konspiracji i nawet pewnymi metodami socjotechniki 
stosowanej  przez  organizacje  typu  mafijnego,  co  w  systemie  totalitarnym  było 
konieczne. 25 osób zdecydowało się działać jawnie, podając do publicznej wiadomości 
swoje  nazwiska,  współpracowało  z  nimi  szerokie  grono  ludzi,  których  nazwisk  nie 
ujawniano,  te  osoby  przenikały  w  sposób  mniej  lub  bardziej  ukryty  do  różnych 
środowisk i starały się wywierać na nie wpływ.

Powstaje pytanie:  jak to się mogło dziać,  że w systemie totalitarnym mogła 
istnieć,  a  nawet  działać  półjawnie  organizacja  taka  jak  KOR,  która  głosiła  walkę  z 
systemem, a nawet kwestionowała kanony PRL-owskiej polityki zagranicznej? Co na to 
SB, którą na grudniowej naradzie MSW w 1976 roku, do walki z KOR-em nawoływał 
sekretarz KC nadzorujący politycznie resort - S. Kania57. J. J. Lipski stwierdza:

�Duże  znaczenie  dla  atmosfery  KOR-u  miał  stosunek  do  możliwości 
penetrowania Komitetu przez Służbę Bezpieczeństwa. (...) Panowała zgoda co do tego, 
że  największym  niebezpieczeństwem  dla  ruchu  tego  typu  co  KOR  jest  powstanie 
atmosfery, w której każdy każdego podejrzewa, niż przeoczenie kilku agentów�58.

Każdy  nowy  współpracownik  KOR-u  przechodził  krótkie  przeszkolenie  w 
dziedzinie  Kodeksu  Postępowania  Karnego,  które  sprowadzało  się  do  jednego 
obowiązującego  kanonu:  ze  Służbą  Bezpieczeństwa  nie  rozmawia  się,  odmawia  się 
udziału w przesłuchaniu59.

Wpajano też współpracownikom KOR-u zasady dyskrecji wypracowane w AK 
-  uczył  ich przede  wszystkim Józef  Rybicki,  były oficer  AK, w 1944 r.  komendant 
Kedywu Okręgu Warszawskiego, potem członek komendy WiN.

Mimo wszystko aparat SB był w stanie zlikwidować KOR stosunkowo łatwo - 
zwłaszcza w pierwszym okresie działalności. Jeżeli tego nie zrobił, to głównie dlatego, 
że istnienie tego rodzaju opozycji było na rękę Gierkowi, który zaciągając pożyczki na 
Zachodzie  mógł  wykazywać  się  tolerowaniem w PRL opozycji.  Ponadto  E.  Gierek 
prowadził politykę konsekwentnego stopniowego uniezależniania się od ZSRR. Z tego 
punktu widzenia nawet rozwój opozycji demokratycznej mógł być korzystny. Natomiast 
coraz większe zadłużenie wobec Zachodu, mogło w razie potrzeby spełnić rolę swego 
56 Tamże.
57 Por. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, wyd. cyt., s. 290.
58 J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników..., wyd. cyt., s. 59
59 Por. tamże, s. 60.
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rodzaju ekonomicznej zapory przeciw ewentualnej groźbie radzieckiej interwencji - w 
razie opanowania Polski sowieci musieliby spłacać jej długi.

E. Gierek starał się też o uniezależnienie Polski od ZSRR w sferze najbardziej 
newralgicznej - w sferze wywiadu. Stwierdził on na ten temat:

�(...)  Pewnego  razu  (...),  przybył  do  mnie  ze  specjalną  prośbą  Andropowa 
Kowalczyk (ówczesny minister spraw wewnętrznych PRL - przyp. J. K.),  (...).  Prosił 
mnie o wyrażenie zgody na ujawnienie wywiadowi radzieckiemu naszych agentów w 
krajach trzecich, chodziło głównie o Zachód. Zbeształem wtedy Kowalczyka za to, że 
od  razu  kategorycznie  nie  powiedział  «nie»,  a  następnie  zabroniłem  mu nie  tylko 
wyrazić na to zgody, lecz także prowadzić jakiekolwiek na ten temat dalsze rozmowy. 
Bo (...) po latach dochowaliśmy się własnego wywiadu, i to bardzo dobrego wywiadu. 
Był  on  nie  tylko  obrońcą  naszych  interesów,  lecz  także  strażnikiem  naszej 
suwerenności�60.

Swoją politykę prowadziły też PRL-owskie służby specjalne, które starały się 
nie tylko obserwować, ale  i  kontrolować powstającą  opozycję.  Stosowały one różne 
środki administracyjnego nękania opozycjonistów, które nie tylko mało im szkodziły, 
ale nawet ich hartowały, stały się też one swoistą szczepionką przeciwko poważniejszym 
represjom, jakie spadły na opozycję w okresie stanu wojennego.

W tych warunkach opozycja  mogła się  dobrze  rozwijać.  W 1977  r.  została 
przez  KOR zorganizowana Niezależna  Oficyna Wydawnicza,  która  wydała  następną 
programową broszurę Kuronia pt. �Zasady ideowe�. W publikacji tej autor stwierdza:

�Nadrzędną  wartością  dla  mnie,  a  idę  tu  tropem  liberalnej  interpretacji  
tradycyjnych wartości kultury europejskiej, jest dobro jednostki ludzkiej. (...)

Przeciwieństwo między jednostką  a  jej  zbiorowością  chciałbym,  jak  widać, 
przezwyciężać jako konflikt między państwem a ruchem samorządów. (...)

Prawa człowieka i obywatela są więc dla mnie sprawą uniwersalną, a walka o te 
prawa jest wspólna z wszystkimi ludźmi, którzy myślą i czują tak samo jak ja. (...)

Nie  chcę się  dzielić  na swoich i  obcych według kryteriów narodowych czy 
kulturowych, nie mówiąc już o rasowych. Jeżeli już musimy się dzielić, to swoim będzie 
dla  mnie  każdy,  kto  występuje  po  stronie  praw  człowieka,  a  obcym  kto 
podporządkowuje je dobru wspólnoty czy organizacji�61.

�W głoszonych przez  Kuronia zasadach  ideowych łatwo zauważyć liberalno-
wolnomularskie  koncepcje,  których  podstawą  jest  przeciwstawianie  indywidualizmu 
jednostki  ludzkiej  wszelkim  interesom  narodowym,  jak  również  obowiązkom 
wynikającym z przynależności  do organizacji  państwowej�62.  Były to hasła bardzo  na 
czasie, gdyż właśnie po konferencji w Helsinkach w 1975 r. administracja prezydenta 
USA J. Cartera obronę praw człowieka i obywatela uczyniła skutecznym narzędziem 
walki z komunistycznym totalizmem.

W  postulatach  ideowo-programowych  Kuronia  można  stwierdzić  wyraźny 
wpływ PPN,  natomiast  w sferze  taktyki  działania  i  walki  informacyjnej  zachodziły 
między  KOR-em  i  PPN-em  pewne  różnice  -  przywódca  KOR-u  postulował 
(przynajmniej  w  pewnym  zakresie)  działania  jawne.  Nie  oznaczało  to  oczywiście 
całkowitej  rezygnacji  ze stosowania pewnych metod konspiracyjnych czy elementów 

60 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, wyd, cyt., s. 96.
61 J. Kuroń, Zasady ideowe, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1977.
62 J. Kossecki, Korzenie polityki, wyd. cyt., s. 90.
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socjotechniki mafijnej.  Od powstania KOR-u rozpoczęły się w łonie demokratycznej 
opozycji spory między zwolennikami różnych metod działania.

W kwietniowym numerze �Kultury� paryskiej z 1977 r. Zbigniew Węgrzyński w 
swym artykule �O programie i roli PPN� tak napisał:

�Program PPN (...)  jest  niewątpliwie programem maksimum. (...)  W wyniku 
dyskusji nad programem PPN może się ukształtować kilka «platform wyborczych», (...) 
to  co  jest  nam potrzebne  na  co  dzień,  to  odpowiednik  Komitetu  Walki  Cywilnej, 
dostosowany do rzeczywistości PRL lat siedemdziesiątych. W moim rozumieniu PPN 
winno postawić sobie takie właśnie zadanie. (...)

PPN winno ogłosić, czy też ogłaszać, coś w rodzaju «wytycznych postępowania 
Polaka-patrioty» oraz  obowiązków  i  postaw  poszczególnych  grup  społecznych,  np. 
rodziców. (...)

Te  «wytyczne  postępowania» widzę  jako  najlepszą  formę  «programu 
minimum», programu, który zwraca się do wszystkich obywateli (...)  i  mówi im, jak 
powinni postępować na codzień, aby służyć swej ojczyźnie i swym współobywatelom 
zachowując  godność  osobistą.  Równocześnie  wyraźnie  powinny  być  wymienione  i 
napiętnowane formy postępowania szczególnie społecznie szkodliwego (donosicielstwo, 
nadgorliwość  w  stosowaniu  sankcji  za  działalność  nie-przestępczą,  lecz  w  Polsce 
karalną etc.). Wydaje się też, że PPN nie powinno pomijać kwestii sankcji za łamanie 
swych  zaleceń.  (...)� Dalej  autor  proponuje  takie  sankcje  jak  ostracyzm  społeczny, 
zgłaszanie na czarną listę paryskiej �Kultury� czy nadawanie przez RWE �portretów hańby�; 
wreszcie  autor  stwierdza:  �Istnienie  PPN  winno  być  stale  odczuwalne.  Winno  ono 
śledzić,  sygnalizować, potępiać lub popierać wszystkie ważne wydarzenia w Polsce i 
starać się zwracać na nie uwagę opinii publicznej tak w kraju jak i za granicą�63.

A więc  PPN miało  się  stać  czymś w rodzaju  ukrytego  ośrodka sterującego 
opinią  publiczną  i  całością  działalności  opozycyjnej  w Polsce.  Warto  zauważyć,  że 
powyższe dezyderaty po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. 
zaczęło realizować podziemie polityczne.

W 1977 roku zaczęły powstawać następne organizacje opozycji politycznej: 25 
marca powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 15 maja Studencki Komitet 
Solidarności  (SKS),  28  maja  Polski  Komitet  Obrony  Życia  i  Rodziny  (założony  i 
kierowany przez działacza Ligi Narodowo-Demokratycznej Mariana Barańskiego).

W  1978  r.  5  stycznia  powstała  Niezależna  Grupa  Polityczna.  W  1979  r. 
powstały: Ruch Młodej  Polski, Konfederacja Polski Niepodległej,  Polscy Socjaliści i 
Niezależny  Ruch  Chrześcijańsko-Społeczny.  Specjalne  miejsce  wśród  ugrupowań 
opozycyjnych zajmowało powstałe 14 listopada 1978 r. Konwersatorium �Doświadczenie 
i  Przyszłość�,  które  działało  jawnie  i  legalnie  w  ramach  Towarzystwa  Wolnej 
Wszechnicy  Polskiej,  skupiając  zarówno  znanych  działaczy  PZPR  jak  i  działaczy 
demokratycznej opozycji.

We  wrześniu  1977  r.  ukazał  się  w  paryskiej  �Kulturze� artykuł  podpisany 
pseudonimem Socjusz, pt.  �Polityczne działania i programy�, w którym autor rozważał 
sposoby prowadzenia działalności politycznej przez opozycję w Polsce stwierdzając, że 
spór toczy się między zwolennikami tylko jawnej działalności opozycyjnej,  a takimi, 
którzy  uznają  konieczność  prowadzenia  działalności  podziemnej,  oraz  tymi,  którzy 
uważają,  że sytuację można uzdrowić w ramach istniejącego systemu, a tymi, którzy 
uważają,  że  system socjalistyczny jest  niereformowalny i  w związku  z  tym należy 
63 �Kultura�, 1977, nr 4, s. 87-89.
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zaczynać "od nowa".  Sam autor  uważa, że ograniczenie opozycji  do jawnej - jak to 
postulują "jawniacy" - byłoby niesłuszne, gdyż jawna działalność jest wystawiona na 
niebezpieczeństwa: izolacji od zewnątrz oraz profesjonalizacji od wewnątrz, a ponadto 
ludzi  działających  jawnie  łatwiej  jest  władzom  śledzić,  szykanować  i  ograniczać 
swobodę ich ruchów. Autor skrytykował w związku z tym koncepcje KOR prowadzenia 
jawnej działalności, chwalił natomiast program PPN.

Stosowanie mafijno-konspiracyjnej socjotechniki działania było niewątpliwie w 
walce z komunizmem bardzo wygodne. Członkowie PPN - jak np. Z. Najder, mogli z 
jednej strony zajmować stanowiska w różnych oficjalnych instytucjach i organizacjach 
w  PRL,  a  z  drugiej  strony  działać  w  tajnych  organizacjach  i  publikować  pod 
pseudonimami w antykomunistycznych wydawnictwach na Zachodzie.

Spektakularne  sukcesy,  które  odnosił  KOR aż  do  1981 r.  spowodowały,  że 
zachodnie  ośrodki  prowadzące  walkę  informacyjną  przeciw  komunistycznemu 
totalizmowi, położyły główny nacisk na popieranie (finansowe i propagandowe) KOR-u 
i jego przybudówek, natomiast PPN zostało w pewnym stopniu usunięte w cień.

Najlepiej  świadczyć  o  tym może  opublikowane  na  początku  1981  roku  w 
paryskiej �Kulturze�64 zestawienie, z którego dowiadujemy się, że zebrała ona w 1980 r., z 
przeznaczeniem na KSS KOR - 61 459,85 franków francuskich; na przybudówki KOR: 
Towarzystwo Kursów Naukowych (TKN)  - 27  575,07  franków, Niezależną  Oficynę 
Wydawniczą  (NOW)  -  17  235,20  franków;  podczas  gdy  na  Ruch  Obrony  Praw 
Człowieka  i  Obywatela  (ROPCiO)  -  21  264,80  franków,  na  Konfederację  Polski 
Niepodległej  (KPN)  -  14  924,45  franków,  zaś  na  Polskie  Porozumienie 
Niepodległościowe (PPN) - zaledwie 5776,50 franków. Z tego zestawienia wynika, że 
na  sam  KOR  (nie  licząc  już  nawet  jego  przybudówek)  wpłynęło  znacznie  więcej 
pieniędzy niż na trzy pozostałe ugrupowania niepodległościowe razem wzięte.

O  dostęp  do  zachodnich  środków  materialnych  i  wsparcie  propagandowe 
Zachodu,  toczyła  się  między  ugrupowaniami  demokratycznej  opozycji  ostra  walka 
konkurencyjna.  Konkurenci  KOR-u  skarżyli  się,  że  używa  on  w  walce  z  nimi 
niedozwolonych, nieetycznych metod.

Leszek Skonka w swym artykule pt. �Metody KSS KOR - każdy niewygodny - 
to  agent  SB� (zamieszczonym w numerze  �Demokracji  Związkowej� z  lutego  1981  r.) 
napisał:  �Już w pierwszych dniach po pojawieniu się Ruchu Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela, gdy dziennikarz francuski zapytał Halinę Mikołajską, przebywającą w tym 
czasie w Paryżu, co sądzi o tej grupie ludzi, odpowiedziała, że może to być prowokacja 
SB. A więc już na początku pojawienia się nowego ruchu społeczno-obywatelskiego, 
działaczka  KOR  Halina  Mikołajska  próbowała  go  publicznie  zdyskredytować, 
insynuując nazbyt wyraźnie, że jest to twór SB. (...)

Od tego czasu agentami SB mianowano wszystkich aktywnych działaczy Ruchu 
Obrony i innych niezależnych od PZPR i KOR ugrupowań (...).

Właściwie każdemu grozi pomówienie o współpracę z SB, kto nie podda się 
woli KOR�65.

Przedstawicielka  Polskich  Socjalistów  (związanych  z  emigracyjną 
socjaldemokracją),  Irena  Krasnal,  w swym artykule  �O  etyce  i  moralności  opozycji 
politycznej�, który został  opublikowany w 1980 roku, stwierdziła,  że proces  jawnego 
samookreślania się politycznego opozycji  ma jeden wyjątek:  �Stanowi go, nazywający 
64 �Kultura�, 1981, nr 1/2.
65 L. Skonka, Metody KSS KOR - każdy niewygodny - to agent SB, �Demokracja Związkowa�, luty 1981 r.
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sam  siebie  przedstawicielstwem  narodu,  zgłaszający  się  do  organizacji 
międzynarodowych  zrzeszających  partie  polityczne,  a  więc  sam  określający  się 
faktycznie jako partia czy monopartia opozycyjna, KSS KOR. To ugrupowanie bowiem 
ogłosiło swój skład personalny, lecz nigdy nie ogłosiło swego programu. Pozostało więc 
wśród  opozycji  zjawiskiem  wyjątkowym  -  partią  zachowującą  swój  program  w 
tajemnicy,  partią  tajną,  wysuwającą  natomiast,  jako podstawowy postulat  polityczny, 
wyłączność swego prawa do reprezentowania narodu. Na jakiej podstawie? Na tej, jak 
stwierdził prof. Lipiński, iż KOR ma wśród swoich członków dwu księży, paru byłych 
PPS-owców, nieco  byłych  komunistów oraz  osoby o  postawie konserwatywnej.  Tak 
więc  KOR stanowi 32-osobowy komitet  polityczny,  składający się  z  osób  o  różnej 
przeszłości: od ideologów i piewców stalinizmu do żołnierzy akowskiego ruchu oporu. 
Niestety,  wyprowadzonych  z  tego  roszczeń  do...  reprezentowania  całego  narodu  nie 
sposób traktować poważnie, nawet gdy są zgłaszane ustami tak poważnej osoby,  jak 
profesor Edward Lipiński�66.

W numerze kwietniowym paryskiej  �Kultury� w 1980 r.  został  opublikowany 
wywiad udzielony przedstawicielowi tego pisma przez profesora Edwarda Lipińskiego, 
w którym stwierdził on, że �KOR stał się pewnego rodzaju przedstawicielem narodu�, zaś 
tworzenie  innych  opozycyjnych  partii  politycznych  uznał  za  �posunięcie  politycznie 
zbędne�. KOR miał więc być swego rodzaju opozycyjną monopartią,  nie ujawniającą 
swego  szczegółowego  i  spójnego  programu  politycznego,  ale  zgłaszającą  się  i 
wyznaczającą  swych  przedstawicieli  do  Międzynarodówki  Socjaldemokratycznej,  a 
także do Międzynarodówki Liberalnej.

Konkurenci KOR skarżyli się, że w walce z nimi przedstawiciele KOR-u nie 
gardzili pewnymi chwytami z pogranicza prowokacji. Z cytowanego wyżej artykułu L. 
Skonki  dowiadujemy się,  że:  �W pierwszych miesiącach  działalności  RO wielu jego 
działaczy  dążyło  do  nawiązania  współdziałania  z  KOR-em.  Również  i  ja  byłem 
szczerym rzecznikiem współpracy z tą grupą. Podczas plenarnego spotkania aktywu RO 
w Warszawie zaproponowałem takie współdziałanie. Większość uczestników spotkania 
robiła  wrażenie  zakłopotanych  moją  propozycją.  Byłem  tym  bardzo  zaskoczony. 
Dopiero w czasie przerwy podszedł do mnie jeden z łódzkich działaczy Ruchu Obrony i 
sprawę wyjaśnił. Poinformował mnie, że dotychczasowe wysiłki w kierunku nawiązania 
współpracy  z  KOR-em  przyniosły  tylko  ewidentne  szkody,  np.  gdy  działacze  RO 
powiadamiali KOR o mającym się odbyć spotkaniu, a były to czasy, gdy wszelkie tego 
rodzaju  działania  kończyły  się  rozbiciem  zebrania  i  aresztowaniem  uczestników, 
wówczas  Kuroń,  tuż  przed  zebraniem,  dzwonił  do  kogoś  z  działaczy  RO,  wiedząc 
dobrze, że jego telefon jest na podsłuchu i pytał, czy to prawda, że ma być zebranie na  
temat... u X-a, na ul. Y, o godz. Z, i powiadamiał, że nikt z KOR nie weźmie udziału w 
spotkaniu.

Rzecz  oczywista,  że  SB  natychmiast  udawała  się  pod  wskazany  adres  i 
udaremniała spotkanie, o co właśnie Kuroniowi chodziło�67.

Trudno  rozstrzygnąć,  czy  L.  Skonka  ma rację  podejrzewając  J.  Kuronia  o 
celową prowokację,  możliwe,  że  był  to  z  jego  strony przejaw niedbalstwa,  ponadto 
trudno dziś twierdzić, że w samym ROPCiO nie było agentów SB. Wszystko to razem 
pozwala  stwierdzić,  że  brak  zaufania  Ligi  Narodowo-Demokratycznej  zarówno  do 

66 I.  Krasnal,  O  etyce  i  moralności  opozycji  politycznej,  Socjalistyczna  Agencja  Wydawnicza,  21/1, 
Warszawa 1980.
67 L. Skonka, Metody KSS KOR - każdy niewygodny - to agent SB, �Demokracja Związkowa�, luty 1981.
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KOR-u,  jak  i  innych  powstających  w  latach  siedemdziesiątych  grup  opozycji 
demokratycznej,  miał swoje uzasadnienie,  a przestrzegający przed kontaktami z nimi 
kontrwywiad LND miał dobre rozpoznanie.

W  maju  1977  r.  zostało  zatrzymanych  48  i  aresztowanych  11  członków i 
współpracowników KOR-u. Przygotowywana była rozprawa sądowa, rozpuszczane były 
plotki, że A. Michnikowi (który krótko przedtem bawił na Zachodzie, w tym również w 
Niemczech  Zachodnich)  zarzuca  się  kontakty  z  wywiadem  RFN-owskim  -  BND. 
Rozpoczęły  się  protesty  przeciwko  represjom,  m.  in.  w  Kościele  św.  Marcina  w 
Warszawie odbyła się głodówka protestacyjna, zachodni politycy naciskali na E. Gierka 
i w końcu z okazji święta 22 lipca ogłoszono amnestię i aresztowani KOR-owcy znaleźli  
się na wolności.

W 1977 roku działalność KOR-u nie tylko nie osłabła ale nabrała dynamiki, o 
czym świadczyć może najlepiej utworzenie współpracujących z KOR-em Studenckich 
Komitetów Solidarności; o powstaniu SKS ogłoszono podczas demonstracji, w dniu 15 
maja 1977  r.  w Krakowie,  zorganizowanej  z  powodu śmierci  Stanisława Pyjasa.  W 
sierpniu  1977  r.  zaczęła  funkcjonować  sterowana  przez  KOR-owców  Niezależna 
Oficyna Wydawnicza, w jesieni  1977 r.  zaczął  funkcjonować związany z KOR-em i 
prowadzony  przez  jego  członków  oraz  współpracowników  �Latający  Uniwersytet�,  a 
następnie  Towarzystwo Kursów Naukowych -  które  zajmowały się  szkoleniem kadr 
opozycji.  29  września  1977  r.  na  zebraniu  w mieszkaniu prof.  Lipińskiego  Komitet 
Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej �KOR�.

Tymczasem nie próżnowały też zachodnie służby walki informacyjnej. W 1978 
roku odbyły się  ćwiczenia  sztabowe NATO,  oznaczone kryptonimem  �Hilex  VIII�,  w 
trakcie których opracowywano problem spowodowania przejęcia w Polsce władzy przez 
siły  opozycyjne.  17  marca  1978  r.  doradca  amerykańskiego  prezydenta  ds. 
bezpieczeństwa, Zbigniew Brzeziński, przekazał prezydentowi USA J. Carterowi tajne 
sprawozdanie,  w którym sugerował  zastąpienie dotychczasowej  defensywnej strategii 
USA wobec ZSRR i pozostałych krajów Europy Wschodniej nową strategią ofensywną. 
Według  Z.  Brzezińskiego  podstawowymi  czynnikami  kształtującymi  sytuację 
sprzyjającą ofensywnej polityce USA były przede wszystkim radzieckie zaniedbania w 
podstawowych dziedzinach technologii, zwiększające trudności społeczno-gospodarcze, 
prowadzące  do  ciężkiego  i  długotrwałego  kryzysu  w bloku  radzieckim.  Brzeziński 
napisał m.in.:

�Nadszedł  moment  prowadzenia  bardziej  aktualnej  polityki  dążącej  do 
wywierania  wpływu  na  nieuchronny  proces  zmian  w  świecie  komunistycznym, 
uwzględniającej ekspansję i umacnianie bronionych przez nas wartości�.

�Po  przeanalizowaniu  sytuacji  w  poszczególnych  krajach,  doszliśmy  do 
wniosku, że Polska jest  najsłabszym ogniwem w łańcuchu państw pozostających pod 
radzieckim panowaniem w Europie  Wschodniej.  Być  może jest  również  najbardziej  
czułym ogniwem, gdyż ułatwia obu stronom łączność między ZSRR i jego potężnymi 
jednostkami stacjonującymi  w NRD.  Byłoby więc  dobrze,  gdyby uwaga USA i  ich 
sprzymierzeńców  skupiła  się  na  Polsce,  wykorzystując,  oczywiście,  inne  mogące 
nadarzyć się w jakimkolwiek miejscu okazje�68.

Według Z. Brzezińskiego głównym celem winno być wpływanie, we wszelki 
możliwy  sposób,  na  taką  ewolucję  sytuacji  w  Polsce,  która  doprowadziłaby  do 
powstania  społeczeństwa  pluralistycznego,  znacznie  różniącego  się  od  modelu 
68 �Tiempo�, nr 39, 7-14.II.1983 r.
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radzieckiego.  Mogłoby  to  spowodować  podobny  proces  w  innych  krajach  Europy 
Wschodniej, a w dalszej perspektywie i w samym ZSRR. Z. Brzeziński stwierdził, że:

�W każdym razie sama możliwość takiej ewolucji i obawa przed utratą kontroli 
nad  Polską  zmuszałaby  Moskwę  do  przeznaczenia  większej  części  swoich 
ograniczonych  zasobów  na  poprawę  życia  w  Polsce  i  w  innych  krajach  Europy 
Wschodniej  i  w  samym  ZSRR.  Pożar  na  własnym  podwórku  wpłynąłby  na 
zmodyfikowanie tendencji politycznych i zmniejszył możliwości przywódcze ZSRR�69.

Zdaniem Brzezińskiego polityka Zachodu umocniła tradycyjne polskie dążenia 
do  wolności  i  zmusiła  polskich komunistów do poczynienia ustępstw na rzecz  praw 
człowieka.  �W wyniku tego komunistyczny monopol na kształtowanie opinii publicznej 
został  przełamany  i  teraz  znajduje  się  ona  pod  wzrastającym  wpływem  Kościoła 
katolickiego,  niezależnej inteligencji,  robotników i uchodźców�. Obiecywany przez E. 
Gierka cud  gospodarczy nie został  zrealizowany.  Teoretycznie  jednak,  jego  polityka 
zaciągania  kredytów  na  finansowanie  nowoczesnych  importowanych  technologii 
mających podźwignąć polską gospodarkę, wydawała się bardzo obiecująca. W praktyce, 
z powodu sztywności systemu socjalistycznego, doprowadziło to do katastrofy70.

W związku z tym Z. Brzeziński przewidywał:
�W latach 80-tych Warszawa będzie musiała przeznaczyć 90 proc. wpływów z 

eksportu na spłacanie swoich długów, które wyniosą 18-20 mld dolarów�71.
Jak się wkrótce potem okazało, zadłużenie Polski, które w 1978 r. (tj. w roku, 

w którym Brzeziński składał swój raport prezydentowi USA) przekroczyło 18 mld dol., 
w  1981  r.  wynosiło  już  25,5  mld  dol.  -  a  że  było  to  zadłużenie  wobec  krajów 
zachodnich,  więc  kraje  te,  z  USA  na  czele,  uzyskiwały  możliwości  wywierania 
skutecznego nacisku na władze PRL.

Już w 1978 r. było jasne, że zadłużenie będzie musiała Polska renegocjować z 
zachodnimi  partnerami.  Będzie  to  -  według  Brzezińskiego,  odpowiedni  moment  do 
przeprowadzenia planu, zakładającego 4 warianty:

A) Wspomagany przez środki publiczne i dopływ żywności z Zachodu Gierek 
doprowadzi  do  stabilizacji  sytuacji  i  utrzyma się  u  władzy.  Aby to  osiągnąć,  musi 
ugłaskać Zachód, poświęcając niektóre dogmaty komunistyczne i niektórych ministrów, 
ograniczając centralizację i umacniając mechanizmy rynkowe, utrzymując jednak prosty 
i surowy system cenzury.

B) Jak już zdarzyło się dwukrotnie w Polsce okresu powojennego, zamieszki 
spowodowane  brakiem  żywności  przyczynią  się  do  upadku  Gierka,  który  zostanie 
zastąpiony  innym  przywódcą,  bardziej  lub  mniej  akceptowanym  przez  Moskwę. 
Konieczność utrzymania dostaw żywności i spłaty długu zagranicznego zmusi nowego 
przywódcę do utrzymania stosunków z Zachodem.

C) Demonstracje  antyrządowe przybiorą  takie rozmiary i  formy, że zagrożą 
samemu Gierkowi. Wtedy może dojść do utworzenia rządu koalicyjnego składającego 
się  z  umiarkowanych  komunistów,  niezależnych  ekonomistów,  członków opozycji  i 
przywódców Kościoła.

Jeśliby można doprowadzić do takiej sytuacji w sposób wystarczająco subtelny 
i wyrafinowany, postawiłoby to Moskwę przed faktem dokonanym, którego nie da się 
obalić siłą, nie powodując skazy nie do przyjęcia w wizerunku za granicą.
69 Tamże.
70 Por. tamże.
71 Tamże.
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D) W Polsce pogrążonej w tradycyjnej wrogości do wszystkiego co rosyjskie, 
wybucha powstanie antykomunistyczne i antyradzieckie.   Niewątpliwie spowoduje to 
zbrojną  interwencję  radziecką,  którą  łatwiej  byłoby Moskwie  usprawiedliwić  niż  w 
poprzednim przypadku. Taka sytuacja stanowiłaby duże zagrożenie dla równowagi w 
Europie72.

Brzeziński stwierdza, że:
�USA  muszą  być  przygotowane  na  wszystkie  możliwe  wstrząsy,  zmiany  i 

ewolucje  w  Polsce.  Byłoby  nie  do  wybaczenia,  gdyby  Zachód  nie  wykorzystał 
całkowicie możliwości zwielokrotnienia problemów przywództwa radzieckiego. Biorąc 
pod uwagę, że w tym przypadku wchodzą w grę istotne interesy USA i Zachodu, wariant 
C  jest  najbardziej  korzystny.  Instytucje  amerykańskie  powinny dołożyć  starań,  aby 
wpłynąć na ewolucję sytuacji w Polsce w tym kierunku�73.

Z. Brzeziński analizował rolę Kościoła katolickiego w Polsce i stwierdził, że 
biorąc  pod  uwagę  jego  rzeczywistą  siłę  i  wsparcie  otrzymywane  z  Watykanu, 
korzystając  z  tej  drogi  można  zwiększyć  wpływy  zachodnie.  Dalej  przystąpił  do 
charakterystyki opozycji w Polsce, pisząc na ten temat:

�W  skład  dzisiejszej  opozycji  polskiej  popieranej  przez  Kościół  katolicki, 
wchodzą przede wszystkim osoby o zapatrywaniach prozachodnich, osoby uczciwe i 
szanowane,  mające  długoletnie  doświadczenie  w walce  z  reżimem.  Jej  podstawą są 
grupy półoficjalne i nielegalne. Jest ona zdolna stworzyć liberalny ruch oporu ludowego 
z udziałem robotników, chłopów, inteligencji i studentów. Nie ma kłopotu z kontaktami 
z wpływowymi osobistościami opozycji, o ile oczywiście do takich kontaktów jeszcze 
nie  doszło.  Najbardziej  obiecujące  organizacje  opozycyjne  to  KOR,  ruchy na  rzecz 
obrony praw człowieka i obywatela, komitety studenckie i niedawno powstały, ale już 
sprawnie działający Komitet Wolnych Związków Zawodowych.

Zainteresowanie Polaków Zachodem rozszerza się wśród młodzieży polskiej. 
Nawiązane już kontakty ze szczególnie aktywnymi w tej dziedzinie grupami młodzieży, 
stanowią dobrą podstawę do realizacji naszych planów. Szczególnym przypadkiem są 
grupy  anarchistów,  które,  zgodnie  z  niezbyt  pewnymi  informacjami,  są  aktywne 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Wyzwolenie  Polski  będzie  procesem  przewlekłym,  skomplikowanym  i 
przebiegającym  na  różnych  poziomach.  Najbardziej  obiecującą  taktyką  w  chwili 
obecnej  nie  jest  natychmiastowe  zniszczenie  komunizmu,  lecz  podjęcie  pewnych 
środków  mających  na  celu  umocnienie  opozycji  i  osłabienie  w  ten  sposób  partii  
komunistycznej.  Dlatego  też  należy  rozwinąć  działalność  polityków,  dyplomatów  i 
związkowców,  środków  przekazu  i  czynności  maskujące.  Naszym  największym 
sprzymierzeńcem  jest  organiczna  niezdolność  komunizmu  do  zaspokajania  potrzeb 
społecznych i aspiracji ludzi�74.

Z.  Brzeziński  wykazał  tu  znakomitą  znajomość  polskich  realiów  i  był 
najwidoczniej poinformowany na bieżąco, wspominając np. o Komitecie Założycielskim 
Wolnych Związków Zawodowych, który powstał w Katowicach w pierwszej  połowie 
marca 1978 r. i miał charakter mieszany KOR-owsko - ROPCiO-wski.

W sprawie taktyki działania Brzeziński zaleca:

72 Por. tamże.
73 Tamże.
74 Tamże.
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�Stosunki  polityczne  między  Polską  i  USA  powinny  ewoluować  w  takim 
kierunku, który umożliwiłby przewagę nacjonalizmu nad komunizmem nie tylko wśród 
opozycji, ale również wśród elity rządzącej.

Układy między USA, ich sprzymierzeńcami i Polską powinny iść w kierunku 
umacniania  zależności  Polski  od  Zachodu  w  dziedzinie  finansów,  przemysłu, 
zaopatrzenia w żywność. W krótkim czasie zacznie rosnąć liczba Polaków uważających, 
że  tylko  wsparcie  Zachodu jest  gwarancją  dobrobytu  i  postępu  narodu.  Propaganda 
amerykańska musi koncentrować się na ukazywaniu niezgodności  polskich interesów 
narodowych z narzuconym Polsce radzieckim modelem komunizmu, jak i na potrzebie 
przeprowadzenia reform gospodarczych i przemian demokratycznych. Należy rozwijać 
w  Polakach  nastroje  antyrosyjskie  i  antyradzieckie.  Wszystkie  środki,  jakimi 
dysponujemy,  powinny  być  użyte  do  rozpowszechniania  polityki  prozachodniej, 
wpływania na gospodarkę i na wewnętrzną liberalizację. Na przywódców politycznych 
należy  wpływać  tak,  by  przyjęli  umiarkowane  stanowisko  wobec  dysydentów  i 
opracowali możliwy do przyjęcia wariant dialogu ze społeczeństwem.

W  tym  klimacie,  wytworzonym  przez  polityków,  związkowców,  środki 
przekazu i działania maskujące, nasze działania powinny przyczynić się do destabilizacji 
sytuacji w Polsce. W tych okolicznościach wzrośnie zamęt w partii komunistycznej, a 
opozycja  zyska  zwolenników.  Zgodnie  z  wcześniejszymi  spostrzeżeniami, 
zainteresowane agencje rządowe przedstawią szczegółowe plany do wglądu Krajowej 
Radzie Bezpieczeństwa do 25 kwietnia 1978 r.�75

Przedstawiony  w  cytowanym  wyżej  raporcie  plan  Brzezińskiego  był  w 
następnych latach realizowany z żelazną konsekwencją przez zachodnie - a zwłaszcza 
amerykańskie - ośrodki walki informacyjnej, jak również przez sfery gospodarcze.

Zadłużenie Polski w II obszarze płatniczym (czyli wobec Zachodu),  które w 
1970 r.  praktycznie nie istniało,  a w 1971 r.  wynosiło około 1 mld dol.,  w 1975 r.  
wyniosło 8,4 mld dol., w 1981 r. 25,5 mld dol., wreszcie w 1988 r. aż 39,2 mld dol.76

Wraz ze wzrostem zadłużenia naszego kraju musieliśmy płacić coraz większe 
odsetki: na początku lat siedemdziesiątych Polska płaciła od swego zadłużenia 5-6% 
średniorocznie, a w latach 1980-1981 już 15-20%77, przy czym np. banki komercyjne 
USA już w 1980 r. oferowały nam kredyty, za które żądały rocznie 21,5%78.

Wskutek  zaciągania  wspomnianych  wyżej  długów  i  płacenia  lichwiarskich 
procentów (nie mówiąc o spłacie rat kredytów), saldo pożyczek i spłat w II obszarze 
płatniczym  (głównie  w  USA  i  krajach  EWG)  wyglądało  tak,  że  suma  kredytów 
udzielonych Polsce w latach 1971-1987 wyniosła według oficjalnych danych 47,5 mld 
dol., a suma spłat rat kapitałowych i odsetek w tym samym okresie wyniosła 50,6 mld 
dol. - czyli różnica na korzyść spłat wyniosła 3,1 mld dol.79

Zarówno w Polsce jak i w ZSRR działał jeszcze jeden kryzysogenny czynnik, o 
którym Z. Brzeziński w cytowanym raporcie nie wspomniał: w PRL od 1958 r.,  a w 
ZSRR od 1961 r. zaczął się spadek urodzeń; biorąc pod uwagę, że dolna granica wieku 
produkcyjnego w obu krajach wynosiła w tym okresie 18 lat, musiał w związku z tym 
nastąpić spadek podaży siły roboczej - w PRL od 1976 r., zaś w ZSRR od roku 1979. 
75 Tamże.
76 �Rzeczpospolita�, nr 39, 17 lutego 1988 r. Także Rocznik Statystyczny 1989, tab. 31 (174), s. 116.
77 �Rzeczpospolita�, nr 39, 17 lutego 1988 r.
78 S. Długosz, W. Szczepaniec, Problemy zadłużenia wolnodewizowego..., wyd. cyt., s. 51.
79 �Rzeczpospolita�, nr 39, 17 lutego 1988 r.
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Ponieważ  w krajach  komunistycznych  dominowała  gospodarka  ekstensywna,  spadek 
podaży siły roboczej musiał generować trudności i napięcia społeczne, które oczywiście 
musiały utrudniać przyjście Polsce przez ZSRR z �bratnią pomocą� w stylu L. Breżniewa. 
Nie jest też chyba dziełem przypadku, że płatności z tytułu obsługi polskiego zadłużenia 
wobec naszych zachodnich wierzycieli były rozłożone w ten sposób, że następował ich 
wyraźny wzrost w latach 1978-1980. W okresie 1973-1977 r. płatności z tytułu obsługi 
naszego  zadłużenia  wzrastały  dość  równomiernie  od  sumy  1440  mln  zł  dew.  na 
początku tego  okresu -  tj.  w roku 1973,  do  sumy 9277  mln zł  dew.  w roku 1977. 
Natomiast już w 1978 roku płatności te wzrastały do wielkości 13 697 mln zł dew., w 
1979 roku do wielkości 19 016 mln zł dew., zaś w 1980 r. do wielkości 24 679 mln zł 
dew.80

 Jak z tego widać zwiększenie obciążenia naszej gospodarki spłatami z tytułu 
obsługi długów przypadało właśnie na okres, w którym można było przewidywać wzrost 
trudności w radzieckiej gospodarce wskutek spadku podaży siły roboczej. Nie jest też  
chyba dziełem przypadku, że po wybuchu niezadowolenia społecznego w Polsce w 1976 
r. (od tego roku właśnie zaczęła spadać w Polsce podaż siły roboczej) banki zachodnie 
udzieliły naszemu krajowi dużych kredytów i pomogły ekipie Gierka opanować sytuację 
- w tym okresie wybuch w Polsce był przedwczesny, gdyż jeszcze w ZSRR nie było 
wspomnianych wyżej trudności.

Osobne zagadnienie - to wykorzystanie uzyskanych przez Polskę kredytów.
W  dokumentach  Komisji  Odpowiedzialności  Konstytucyjnej,  która  badała 

sprawę odpowiedzialności Piotra Jaroszewicza, Tadeusza Wrzaszczyka, Jana Szydlaka i 
Tadeusza  Pyki,  znajdujemy  ciekawy  materiał  dotyczący  Mieczysława  Jagielskiego, 
który jako wicepremier, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych sprawował nadzór nad 
bilansem płatniczym kraju, a w pewnym stopniu zajmował się tymi sprawami również 
wcześniej.

�Sprawami bilansu handlowego i płatniczego państwa (zadłużeń zagranicznych) 
zajmował  się  Mieczysław  Jagielski  zarówno  wtedy,  gdy  piastował  stanowisko 
przewodniczącego Komisji Planowania jak i wiceprezesa Rady Ministrów.

W sytuacji wręcz katastrofalnego zadłużenia kraju w II obszarze płatniczym, na 
wniosek M. Jagielskiego zostały podjęte takie decyzje, jak np.:

- Zakup licencji  na aparaty uchwytowe i  nożyki  połówkowe do  golenia,  co 
wymagało już na początku kwoty 2,3 mln dol. USA i to bez opłaty licencyjnej,  przy 
zadłużeniu kraju na kwotę ponad 14 mld dol. USA.

- Nabycie licencji na produkcję mechanizmu samochodowego stereofonicznego 
odtwarzacza kasetowego i zespołu do strojenia punktowego, co pociągnęło za sobą - 
wstępnie - wydatek 3 mln dol., przy istniejącym zadłużeniu kraju już na kwotę 23 mld 
dol. USA.

Zawinienie M. Jagielskiego w tej mierze było o tyle większe, że należał on do 
bardzo  wąskiego  grona  osób  w  pełni  i  dokładnie  zorientowanych  w  wysokości 
zadłużenia, otrzymywał bowiem do wiadomości załącznik nr 4 do NSPG, obejmujący 
bilans płatniczy państwa (tzw. czerwoną teczkę)�81.

�Łącznie  zakupiono  w  latach  siedemdziesiątych  428  licencji,  z  których 
wdrożono  przeszło  80%  (55%  wdrożeń  dokonano  w planowanym terminie).  Tylko 
jednak  w  odniesieniu  do  50%  wdrożonych  licencji  uzyskano  zakładane  efekty 
80 Por. S. Długosz, W. Szczepaniec, Problemy zadłużenia wolnodewizowego..., wyd. cyt., s. 40.
81 Białe plamy, 5, Warszawa 1989, s. 47-49.
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produkcyjne.  W  odniesieniu  do  pozostałych  wdrożeń  nie  osiągnięto  projektowanej 
zdolności  produkcyjnej.  Częstym zjawiskiem było  też  znaczne  zwiększenie  importu 
materiałów lub elementów kooperacyjnych dla produkcji licencyjnej�82.

�Mimo znacznych wydatków na  zakup licencji  ich  efekty ekonomiczne były 
stosunkowo niewielkie - w 1980 roku udział produkcji opartej na licencjach w ogólnej 
wartości produkcji przemysłowej stanowił tylko 7%. Powodem tego było podejmowanie 
decyzji o zakupie licencji bez dostatecznego uwzględnienia możliwości inwestycyjnych 
i  dewizowych  kraju,  złe  rozeznanie  istniejących  oraz  potencjalnych  możliwości 
surowcowo-materiałowych i kooperacyjnych kraju, częste podejmowanie decyzji o zbyt 
wysokiej w stosunku do potrzeb i możliwości skali produkcji, niewystarczający rozwój i 
upowszechnianie nabytych rozwiązań licencyjnych�83.

Dodatkowym efektem nadmiernego zakupu licencji było zahamowanie rozwoju 
badań  krajowych.  W  okresie  od  1970  do  1980  r.  liczba  pracowników naukowych 
wzrosła z 39,4 tys. do 70,0 tys. (tzn. o prawie 78%), a w tym samym okresie liczba  
zgłoszonych  wynalazków krajowych  wzrosła  z  5,5  tys.  do  6,8  tys.  (tzn.  zaledwie  o 
niecałe 24%). Pod względem liczby patentów zgłoszonych za granicą Polska znalazła 
się na ostatnim miejscu wśród krajów RWPG84.

Trzeba  w tym miejscu  zaznaczyć,  że  za  sprawy nauki  w latach  1974-1980 
odpowiedzialny był członek Biura Politycznego i sekretarz KC PZPR Andrzej Werblan 
(powołany na stanowisko sekretarza KC przez XIII Plenum w dniu 15 lutego 1974 r.).

Za cichym przyzwoleniem A. Werblana w listopadzie 1978 r. rozpoczęło swą 
działalność,  w  ramach  oficjalnie  działającego  Towarzystwa  Wolnej  Wszechnicy 
Polskiej,  Konwersatorium  �Doświadczenie i Przyszłość� (określane najczęściej  skrótem 
�DiP�). Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 14 listopada 1978 r., wzięło w nim 
udział kilkadziesiąt osób, wśród których najwięcej było naukowców i dziennikarzy. Byli 
to  ludzie  reprezentujący bardzo  szeroki  wachlarz  organizacji,  zawodów i  kierunków 
politycznych.

Wśród  uczestników tego  zebrania,  a  także  osób  które  potem oficjalnie  lub 
nieoficjalnie współpracowały z �DiP�-em znajdowali się z jednej strony doradcy lub byli 
doradcy E. Gierka tacy jak profesorowie Janusz Beksiak, Jan Mujżel, Antoni Rajkiewicz 
i Sylwester Zawadzki oraz docent (późniejszy profesor) Zdzisław Rurarz, a z drugiej 
strony współpracownicy KOR-owskiego  Towarzystwa  Kursów Naukowych  -  docent 
Jerzy  Holzer  i  doktor  Jan  Strzelecki.  W  gronie  tym  znajdujemy  również  grupę 
dziennikarzy  partyjnego  tygodnika  �Polityka� -  redaktora  naczelnego  Mieczysława 
Rakowskiego,  Macieja  Iłowieckiego,  Tadeusza Drewnowskiego,  Jacka  Maziarskiego, 
Michała Radgowskiego i Aleksandra Paszyńskiego. Z wybitnych przedstawicieli świata 
dziennikarskiego należeli  tu również  tacy ludzie  jak  Tadeusz  Mazowiecki (w owym 
czasie redaktor naczelny �Więzi�), Stefan Bratkowski (działający wówczas w organizacji 
partyjnej  PZPR  w  ZLP),  Krzysztof  Toeplitz,  Karol  Małcużyński,  Aleksander 
Małachowski,  Jerzy  Chłopecki,  Andrzej  Osęka,  Jerzy  Szperkowicz  i  Karol 
Szyndzielorz.  Spośród  działaczy  Klubu  Inteligencji  Katolickiej  znajdujemy  w  tym 
gronie prezesa profesora Andrzeja Święcickiego, Andrzeja Wielowieyskiego, Andrzeja 
Micewskiego  i  profesora  Andrzeja  Grzegorczyka.  Świat  nauki  był  w  tym  gronie 
reprezentowany przez takich m. in.  ludzi jak: profesorowie Janusz Reykowski, Jerzy 
82 J. Kossecki, Reforma systemu sterowania społecznego w Polsce, Warszawa 1981, s. 36.
83 Tamże, s. 37.
84 Por. tamże, s. 37.
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Regulski,  Klemens  Szaniawski,  Franciszek  Ryszka,  Andrzej  Tymowski,  Jan 
Malanowski,  Janusz  Żarnowski,  Janusz  Tazbir  i  Janusz  Gościński,  docenci  Cezary 
Józefiak i  Andrzej  Zawiślak,  a  ponadto tacy znani  naukowcy katoliccy jak  profesor 
Andrzej Stelmachowski i docent Jacek Woźniakowski. Ze świata filmu należeli do tego 
grona Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Andrzej Trzos-Rostawiecki85.

Według  oficjalnych  stwierdzeń  kilku  założycieli  Konwersatorium  �DiP�,  jego 
zadaniem  miało  być  gromadzenie  na  spotkaniach  plenarnych  kompetentnych 
przedstawicieli  różnych środowisk twórczych,  dążenie do  konfrontacji  opinii  ludzi  o 
różnych światopoglądach i różnym stopniu zaangażowania w oficjalne życie społeczne i 
polityczne86.  Oficjalną  ideą  spotkań  miało  być  umożliwienie swobodnej  i  rzeczowej 
dyskusji,  poruszającej  najistotniejsze  problemy  kraju.  Jak  z  tego  widać  idea 
Konwersatorium  była  bliska  idei  wolnomularstwa,  a  i  socjotechnika  działania  była 
pokrewna.

Działacze �DiP�-u przenikali do różnych środowisk, starając się wywierać na nie 
wpływ.  Gdy  w  1980  r.  wybuchły  strajki  na  Wybrzeżu,  spora  grupa  uczestników 
Konwersatorium udała się do Gdańska - jedni z nich z Mazowieckim na czele doradzali  
Lechowi  Wałęsie,  inni  zaś  z  profesorem  Rajkiewiczem  na  czele  doradzali  stronie 
partyjno-rządowej.  Potem  też  po  obu  stronach  robili  kariery:  Rakowski  został 
wicepremierem,  a  Zawadzki  ministrem  sprawiedliwości,  zaś  Rajkiewicz  ministrem 
pracy, płacy i spraw socjalnych, natomiast Mazowiecki został doradcą Lecha Wałęsy, 
zaś Mujżel, Stelmachowski, Wielowieyski i inni również doradzali �Solidarności�.

Nawet  wprowadzenie  stanu  wojennego  13  grudnia  1981  r.  nie  przerwało 
kariery wielu uczestników �DiP�-u - Rakowski, Rajkiewicz i Zawadzki nadal pozostawali 
w  rządzie  generała  Jaruzelskiego,  Krzysztof  Toeplitz  był  jednym  z  czołowych 
oficjalnych  publicystów,  profesorowie  nadal  wykładali,  tylko  nielicznych  spotkały 
pewne  szykany.  W  drugiej  połowie  lat  osiemdziesiątych  dawni  uczestnicy 
Konwersatorium kontynuowali  swe kariery -  np.  Reykowski  został  członkiem Biura 
Politycznego i sekretarzem KC PZPR, Rakowski premierem (potem I sekretarzem KC 
ale to już był okres, w którym trudno to uważać za karierę,  gdyż przypadła mu rola 
likwidatora PZPR),  zaś ich dawni koledzy,  którzy związali  swe losy z  �Solidarnością� 
musieli  jeszcze  trochę  poczekać  do  �Okrągłego  Stołu� -  w którym  uczestnicy  �DiP�-u 
występowali  po obu stronach - dopiero  potem odbyły się wybory,  po których mogli 
porobić zawrotne kariery państwowe: Wielowieyski i  Stelmachowski stanęli  na czele 
Senatu, Mazowiecki został premierem, Paszyński ministrem budownictwa, nie mówiąc 
już o innych pomniejszych karierach.

Ale  jeszcze  w latach  1978-1979  �DiP� dopiero  zaczynał  swą  działalność,  a 
największe triumfy propagandowe przypadały w udziale KOR-owi. W maju 1979 r. w 
Biuletynie Informacyjnym KSS KOR opublikowany został artykuł Kuronia pt. �Sytuacja 
w kraju i program opozycji�, w którym czytamy:

�Zasadniczą  przesłanką  tych  rozważań  jest  obawa,  że  grozi  nam  eksplozja 
społecznego  gniewu na  skalę  większą  niż  czerwiec  56,  grudzień  70,  czerwiec  76  i 
marzec 68 roku razem wzięte. (...) Co może zrobić opozycja, aby zapobiec wybuchowi?

85 Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, Zespół liberalno-wolnomularskiego nurtu opozycji, teczka 
konwersatorium �DiP�.
86 Trzeba jednak stwierdzić, że wśród tych ludzi nie było nikogo o przekonaniach narodowych, natomiast  
wśród  gości  zaproszonych  na  zebranie  założycielskie  w  dniu  14  listopada  1978  r.  znalazł  się  lojalny 
współpracownik LND, który sporządził i przekazał jej kierownictwu listę uczestników.
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(...)  Zatem  zapobiegniemy wybuchowi  tylko  wówczas,  gdy  wypracujemy i 
rozpowszechnimy,  korzystając  z  autorytetu,  takie  wzorce  działań,  które  mogą  być 
naśladowane przez wszystkich bez względu na nasze organizacyjne możliwości. Myślę, 
że  warunki  takie  spełnia  nacisk  społeczeństwa  zorganizowanego  w  oficjalnych 
strukturach na władze i wymuszenie w ten sposób ustępstw. (...)

Postawmy sprawę jasno, zainicjowany przez nas ruch nacisku staje się w ten 
sposób  społeczną  siłą  tego  ugrupowania  w  kierownictwie  partii,  którego  program 
najpełniej realizuje żądania społeczne. (...)

Problem, czy tego rodzaju działanie stanowi udział w grze frakcji partyjnych 
nie jest nowy, ale za to naiwny. (...) Jeżeli chcemy uzyskać ustępstwo władz, to liczymy 
na  to,  że  zorganizowany  przez  nas  nacisk  społeczny  jakieś  ugrupowanie  w 
kierownictwie zechce wykorzystać dla swoich celów. Na tym na ogół polegała szansa 
sukcesu naszej walki�87.

Następnie J. Kuroń stwierdza, że ruch społecznego nacisku, działając w ramach 
oficjalnych struktur, musi �dążyć do naprawy systemu, a nie do jego zmiany�. Natomiast 
opozycja  programu  naprawy  �wysunąć  nie  może,  bowiem  nie  chce  i  nie  może 
zaakceptować systemu�. Proponuje w związku z tym dwa możliwe rozwiązania: pierwsze 
z nich polega na wysunięciu żądań dotyczących tylko poprawy sytuacji gospodarczej,  
drugie  natomiast  polegałoby na wysunięciu żądań politycznych  -  swobody zrzeszeń, 
prawa  do  strajku,  manifestacji  itd.,  a  także  żądań  gospodarczych,  dotyczących 
stworzenia warunków rozwoju sektora prywatnego obejmującego nie tylko gospodarkę 
chłopską i rzemiosło, ale również drobny przemysł. Wiele z tych koncepcji zaczerpnięte 
zostało z opracowań PPN.

Na  zakończenie  swego  opracowania  Kuroń  stwierdził,  że  sukces  ruchu 
rewindykacji  byłby zarazem wielkim sukcesem opozycji.  Ruch ten mógłby wywierać 
nacisk na tę frakcję władz PRL, która chciałaby zyskać jego poparcie.

 Warto zwrócić uwagę, że Kuroń wyraźnie deklaruje się tu jako przeciwnik 
wybuchu społecznego,  a  więc w pewnym stopniu sojusznik władz  komunistycznych, 
czego zresztą nie ukrywa, gdyż ruch społeczny,  który zgodnie z jego zamiarami ma 
powstać, powinien służyć jako element walki frakcji w obozie władzy PZPR-owskiej. 
Ale oczywiście sprawa nie jest aż taka prosta, a Kuroń nie był już w tym czasie taki 
propartyjny.

Wysuwany przez Kuronia dwuwariantowy program dla �ruchu rewindykacji�, to 
nic innego, jak próba zmiany systemu politycznego PRL (nie od razu), której inicjatorzy 
nie  ujawniają  szerokim rzeszom społeczeństwa  swoich  rzeczywistych  celów,  głoszą 
natomiast  chwytliwe,  aktualne  i  słuszne  hasła,  aby  wysunąć  się  na  czoło  ruchu 
społecznego  i  sterować  nim.  Jest  to  element  zapożyczony  z  mafijnej  socjotechniki 
działania;  charakterystyczne  dla  tej  socjotechniki  są  również  spekulacje  Kuronia 
dotyczące wykorzystania ewentualnych rozgrywek wewnątrz PZPR.

J.  Kuroń w swym elaboracie  zajmował się  sprawami wewnętrznymi Polski, 
natomiast koncepcje dotyczące spraw międzynarodowych znajdujemy w opracowaniach 
PPN.  W sierpniu  1978  r.  emigracyjne  pismo  �Tydzień  Polski� opublikowało  elaborat 
zatytułowany  �Niemcy,  Polacy  i  inni�,  opracowany  przez  tzw.  Czwórkę  z  Zespołu 
Problemowego PPN, w którym czytamy m.in.:

�Wszystkie czynniki utrzymujące podział Niemiec są anachroniczne, należą do 
starzejącego się gwałtownie układu powojennego. (...)
87 J. Kuroń, Sytuacja w kraju i program opozycji, �Biuletyn Informacyjny KSS KOR�, nr 3 (29), 1979.
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Polska  w  obecnym  kształcie  terytorialnym  powstała  na  podzielonych 
Niemczech.  Jedna  trzecia  obecnego  polskiego  terytorium,  stanowiąca  prawie 
równowartość  całego  obszaru NRD,  to  część  radzieckiej  strefy okupacyjnej,  oddana 
przez ZSRR pod administrację polską wbrew protestom zachodnich aliantów, którzy w 
końcu przyjęli ten fakt do wiadomości, a następnie uznali «w zasadzie» jako wykonanie 
postanowień  dotyczących  podziału  i  okupacji  Niemiec.  (...)  Wartość  radzieckich  i 
wszelkich  innych  deklaracji  w  tej  sprawie  ustanie  z  chwilą  zawarcia  traktatu 
pokojowego lub innego układu z połączonymi Niemcami, albowiem żadne z dwóch 
państw niemieckich nie przemawiało w imieniu całych Niemiec�88.

W  1979  roku  powstały  kolejne  organizacje  demokratycznej  opozycji, 
najważniejszą z nich była Konfederacja Polski Niepodległej (KPN).

1 września 1979 r. podczas zgromadzenia przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
w  Warszawie  nastąpiło  ogłoszenie  powstania  neopiłsudczykowskiej  organizacji  o 
nazwie Konfederacja  Polski  Niepodległej  (KPN).  Głównym przywódcą KPN był  od 
początku Leszek Moczulski.

Ogłoszona  w  dniu  11  listopada  1979  r.  �Rezolucja  Rady  Politycznej 
Konfederacji Polski Niepodległej� stwierdzała:

�Uczynimy  wszystko,  aby  wybić  się  na  niepodległość  i  zbudować  Trzecią 
Rzeczpospolitą. (...)

Wzywamy też wszystkie działające w kraju ugrupowania niezależne do jasnego 
i wyraźnego publicznego określenia ich stosunku do programu niepodległości - opartego 
o  dwa  podstawowe  założenia  -  uwolnienie  Polski  od  dominacji  radzieckiej  oraz 
usunięcie narzuconej nam, uzurpatorskiej dyktatury PZPR�89.

Program  działań  praktycznych  KPN  na  najbliższe  lata  sformułował  L. 
Moczulski w numerze 7 redagowanego przez siebie czasopisma �Droga� z czerwca 1979 
r. (jeszcze przed formalnym ogłoszeniem powstania KPN). W artykule pt.  �Rewolucja 
bez rewolucji� rozwinął Moczulski koncepcję drogi do niepodległości przez stworzenie 
polskiego systemu politycznego; stwierdził m. in.:

�Polska  znalazła  się  w  newralgicznym  punkcie.  Władze  PRL  straciły  już 
możność skutecznego kierowania całym narodem (...)�90.

Z kolei w artykule pt. �Droga do niepodległości� Moczulski stwierdził:
�Wyzwolenie  Polski  spod  radzieckiej  dominacji  nie  może  być  zapewne 

gwałtownym  aktem  jednorazowym,  lecz  wynikiem  procesu  długotrwałego  i 
rozwijającego się w zmiennym tempie i natężeniu. (...)

Początkowe, powolnie rozwijające  się fazy procesu mamy za sobą.  Obecnie 
wkraczamy w nowy jakościowo  okres,  charakteryzujący  się  przyspieszeniem tempa 
przemian�91.

Dalej  Moczulski  nakreślił  plan  konstruktywnej  rewolucji,  która  miała,  jego 
zdaniem,  prowadzić  do  budowy  �Polskiego  Systemu  Politycznego�.  Proponował  też 
model rozwojowy tego systemu, dzieląc go na pięć następujących zasadniczych faz:

1. Faza formowania grup politycznych.
2.  Faza  formowania  infrastruktury  politycznej,  która  polegać  będzie  na 

przekształcaniu grup politycznych w partie.
88 �Tydzień Polski�, 5 sierpnia 1978 r.
89 Rezolucja Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej, 11 listopada 1979 r.
90 L. Moczulski, Rewolucja bez rewolucji, �Droga�, nr 7, 1979.
91 L. Moczulski, Droga do niepodległości, �Droga�, nr 7, 1979.
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3. Faza formowania �Polskiego Systemu Politycznego�, która ma doprowadzić do 
powstania  instytucji  dublujących  swym  zakresem  działania  państwowe  i  terenowe 
instytucje PRL.

4. Faza, w której obok instytucji PRL będzie istniał i działał równolegle �Polski 
System Polityczny� (na wzór państwa podziemnego z czasów II wojny światowej).

5. Faza przejmowania władzy, która może mieć różne scenariusze.
�Wszystko to rozgrywało się będzie w coraz bardziej zażartej walce z władzami 

PRL. (...) Trzeba liczyć się, że władze niejednokrotnie sięgać będą po środki brutalne. 
W toku wydarzeń, gdy siła materialna PRL zacznie kruszeć i rozpadać  się,  narastać 
będzie groźba radzieckiej interwencji�92.

Następnie,  w artykule pt.  �Ruch oporu�, Moczulski zastanawiał się,  co należy 
zrobić, jeżeli w Polsce dojdzie do eksplozji społecznej, przewidując działania zgodne z 
trzema zasadami:

�Pierwsza  zasada:  w  wypadku  eksplozji  społecznej  -  przekształcić  ją 
natychmiast w okupacyjny strajk powszechny. (...)

Drugą zasadą jest dążenie do powszechności strajku. (...)
Trzecią zasadą jest samoorganizacja. W pełni słuszne jest hasło: «zamiast palić 

komitety - twórzmy je». Pierwszą czynnością, jaką po przerwaniu pracy powinni podjąć 
ludzie - jest natychmiastowe samoorganizowanie się. Wszędzie należy powoływać Rady 
Oporu (...).  Powinny one przejmować natychmiast kierownictwo strajku, organizować 
ludzi, formować straże porządkowe, zapewniać wyżywienie itp. (...)�93.

Dalej Moczulski wymienił  �minimalne ustępstwa władzy�, od których uzależnia 
ewentualne  przerwanie  strajku  powszechnego:  zwolnienie  osób  zatrzymanych, 
wycofanie sił porządkowych do koszar, przywrócenie normalnych warunków w oparciu 
o zasady wynegocjowane z reprezentacją Ruchu Oporu, a także uznanie organów tego 
Ruchu  jako  przedstawicieli  społeczeństwa,  wreszcie  uznanie  wszystkich  struktur 
politycznych i społecznych, jakie się uformowały, i zagwarantowanie im swobodnego 
działania.

Na  temat  roli  czynnika  siły w realizacji  swych planów pisał  Moczulski  co 
następuje:

�Walka o niepodległość, o imponderabilia, o najwyższe wartości moralne - nie 
jest  filozoficzną  dysputą,  w której  jedyną  bronią  są  argumenty -  ale  bezpośrednim, 
brutalnym starciem sił.

Jeżeli  program  niepodległości  ma  być  rzeczywistym  planem  operacyjnym 
wielkiej bitwy - a nie szlachetną i piękną utopią - musi stać za nim siła.

Tę siłę my musimy stworzyć�94.
Jak  widać,  L.  Moczulski  w  swym  programie  kładł  nacisk  na  walkę 

energetyczną  i  zdecydowaną konfrontację,  wykładając  jasno  cele  i  metody działania 
swego  ruchu,  nie  stosował  przy  tym,  w przeciwieństwie  do  J.  Kuronia,  elementów 
socjotechniki mafijnej, zwłaszcza zaś kamuflażu rzeczywistych celów.

Koncepcje  KOR-u  wyłożone  przez  J.  Kuronia  były  bliższe  koncepcjom Z. 
Brzezińskiego  niż  program  L.  Moczulskiego,  nic  więc  dziwnego,  że  główna  część 
środków  materialnych  i  poparcie  propagandowe  zachodnich  ośrodków  walki 
informacyjnej ukierunkowano na KOR, nie zaś na KPN. Nawet w 1980 r. po powstaniu 
92 Tamże.
93 L. Moczulski, Ruch Oporu, �Droga�, nr 7, 1979.
94 Tamże.
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�Solidarności�,  gdy Moczulski  został  aresztowany,  zarówno Zachód,  jak  i  KOR oraz 
�Solidarność� nie przedsiębrały żadnych poważniejszych akcji w jego obronie95.

W  maju  1979  r.  Zespół  Usługowy  �DiP� w  składzie:  Stefan  Bratkowski, 
Kazimierz  Dziewanowski,  Bogdan  Gotowski,  Jan  Górski,  Andrzej  Krasiński,  Jan 
Malanowski, Klemens Szaniawski, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Zakrzewski i Witold 
Zalewski - opracował na podstawie wyników ankiety rozesłanej do 50 osób i ogłosił 
elaborat zatytułowany �Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach wiodących do jej 
naprawy�.  �Raport� ten rozesłano uczestnikom Konwersatorium, a oprócz tego przesłano 
przewodniczącemu  Rady  Państwa,  marszałkowi  Sejmu,  I  sekretarzowi  KC  PZPR, 
kardynałowi  Wyszyńskiemu i  profesorowi  Kotarbińskiemu,  wydała  go  �bez  wiedzy i 
zgody autorów� Niezależna Oficyna Wydawnicza, a także odczytywano go w audycjach 
Radia Wolna Europa.

Rozważania  zawarte  w  �Raporcie� streścił  profesor  E.  Lipiński,  w  swym 
posłowiu umieszczonym w wydaniu Niezależnej Oficyny Wydawniczej, stwierdzając:

�Diagnozę  «Raportu» da  się streścić krótko:  jego  autorzy nie widzą żadnych 
szans  na  przełamanie  obecnego  kryzysu  -  który  ogarnął  wszystkie  dziedziny  życia 
zbiorowego - bez głębokich reform politycznych.  Istotą tych reform ma być uznanie 
podmiotowości społeczeństwa i zasady dialogu pomiędzy społeczeństwem a władzą�96.

W grudniu  1979  r.  Zespół  Usługowy zdecydował  się  na  rozpisanie  drugiej 
ankiety, w której wzięło udział 141 osób, na podstawie jej wyników opracował i w maju 
1980 r. ogłosił elaborat zatytułowany �Jak z tego wyjść?�. Stwierdzono w nim m. in.:

�Uczestnicy ankiety są zgodni,  iż nie może być skutecznej  i  trwałej  naprawy 
państwa  bez  nadania  autentycznego  charakteru  najwyższym  organom  
przedstawicielskim,   bez  zmian zasad  i  sposobu funkcjonowania najwyższych władz 
państwowych. (...)�97.

Pod  koniec  lat  siedemdziesiątych  dynamicznie  rozwijały  się  i  działały 
ugrupowania  narodowe  (zwane  też  neoendeckimi).  Założony  28  maja  1977  r.  i 
kierowany  przez  działacza  Ligi  Narodowo-Dekoratycznej  -  Mariana  Barańskiego  - 
Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny rozwijał się szybko, 2 marca 1978 r. zmieniając 
nazwę na Polski Komitet Obrony Życia Rodziny i Narodu, wreszcie 1 stycznia 1981 r. 
przyjął  nazwę Komitet  Samoobrony Polskiej.  �Organem prasowym tego  ugrupowania 
było nieregularnie wydawane pismo "Samoobrona Polska". Pierwszy jego numer ukazał 
się 5 kwietnia 1978 r. Do 13 grudnia 1981 r. wydano szesnaście numerów.

Jednym  z  najważniejszych  celów,  które  od  początku  stawiało  sobie  to 
ugrupowanie (działające przede wszystkim w środowiskach katolickich), była walka o 
zmianę ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 27 kwietnia 1956 r.

11 grudnia 1977 r. Komitet zorganizował akcję zbierania podpisów pod petycją 
do  Sejmu  domagającą  się  zmiany tej  ustawy.  Zwrócono  się  do  innych  ugrupowań 
opozycyjnych o współudział w tej akcji, ale poza niektórymi działaczami ROPCiO nikt 
z tzw. demokratycznej opozycji nie chciał dołączyć do neoendeków. KSS KOR wręcz 

95 L. Moczulski  został aresztowany wraz z kilkoma  osobami  z kierownictwa KPN wkrótce po tym,  jak  
udzielił  w dniu  15  września  1980  r.  wywiadu  przedstawicielowi  zachodnioniemieckiego czasopisma  �Der 
Spiegel�.
96 Konwersatorium �Doświadczenie i Przyszłość�, Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach wiodących do  
jej naprawy, �Nowa� 1979.
97 Konwersatorium �Doświadczenie i Przyszłość�, Jak z tego wyjść?, maj 1980 r.
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stanowczo odmówił, stwierdzając, że popiera tę ustawę, mimo że w innych sprawach 
krytykuje władze państwowe PRL.

Neoendecy pod swoją petycją zebrali około 12 tys. podpisów. Było to więcej 
niż zebrał KOR w tym czasie pod wszystkimi przedstawianymi przez siebie petycjami.

W  pierwszym  numerze  "Samoobrony  Polskiej"  sformułowano  następujące 
zadania Komitetu:

- obrona życia  - zwalczanie przerywania ciąży,  walka z próbami legalizacji  
eutanazji,

-  obrona  rodziny  -  zwalczanie  niemoralności,  sprawy  prawidłowego 
wyżywienia,  zapewnienie  każdej  rodzinie  mieszkania,  obrona  trwałości  i  dzietności 
rodziny, obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci,

-  obrona  narodu  -  obrona  każdej  wartości  prawdziwie  polskiej,  a  w 
szczególności  wiary,  samorządności  społeczeństwa,  suwerenności  narodu,  historii, 
tradycji  i  kultury,  prawdy  i  jawności  w  życiu  publicznym,  wsi  polskiej,  kultury 
politycznej społeczeństwa oraz prawa do samokształcenia i polskiego wychowywania 
dzieci i młodzieży.

Ugrupowanie, jak wynika ze sformułowanych zadań, nastawione było nie tyle 
na doraźną walkę polityczną, ile na swego rodzaju "pracę organiczną". (...)�98.

Inną  formacją  narodową  utworzoną  pod  koniec  lat  siedemdziesiątych  była 
Niezależna Grupa Polityczna, która powstała 5 stycznia 1978 r., publikując �Deklarację 
NGP�, w której stwierdziła m. in.:

�Przed  rokiem,  19  stycznia  1977  r.,  skierowaliśmy  list  otwarty  do  Jego 
Eminencji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.

W liście tym przedstawiliśmy swój pogląd na próbę wykorzystania trudnego 
położenia Polski do antypolskiej działalności inspirowanej przez obce, międzynarodowe 
ośrodki dyspozycji politycznej.

Od  tego  czasu  sytuacja  w Polsce  uległa  dalszej  zmianie,  stała  się  bardziej 
trudna i złożona. Niezmienne i wyraźne pozostały jednak cele sił wrogich Polsce.

Ośrodki syjonistyczne poprzez swoje ekspozytury w kraju i za granicą, jak na 
przykład  wymienione  we  wspomnianym  liście  Radio  "Wolna  Europa"  i  paryska 
"Kultura", dążą nadal do anarchizacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego, 
do zachwiania pozycji międzynarodowej Polski. Początkowo siły te skupiały się wokół 
tak  zwanego  Komitetu  Obrony Robotników.  Wkrótce  rozszerzyły  swoją  działalność 
poprzez utworzenie szeregu organizacji, o pozornie różnych programach politycznych, 
określając się między sobą jako "lewicowe",  "centrowe",  "prawicowe",  ale mających 
wspólną genezę i cele wrogie Polsce. (...)

Posługując  się  frazeologią  "patriotyczną"  i  "socjalną",  dostosowaną  do 
aktualnych  nastrojów  społeczeństwa,  organizacje  te  w  ostatnim  roku  znacznie 
rozszerzyły swoje wpływy.

Obecnie,  wobec  dalszego  wzmagania  się  działalności  antypolskiej,  jej 
tolerowania, a także bierności tych, którzy szczerze myślą o sprawach Polski, tworzymy 
Niezależną  Grupę  Polityczną,  podejmując  pracę  nad  wzrostem  sił  narodowych  i 
przeciwdziałaniem "opozycji demokratycznej".

(...)  W  tej  deklaracji  określony  jest  stosunek  do  przeszłości  i  wytyczna 
orientacji antyniemieckiej, orientacji politycznej, obecnie przeciwnej niemieckim siłom 
odwetowym. (...)
98 J. Kossecki, Korzenie polityki, wyd. cyt., s. 157-158.
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Te  same  siły,  które  dążą  do  wykorzystania  Kościoła  do  działalności 
politycznej, niszczą Kościół od wewnątrz (...).

Wzrost  sił  narodowych  jest  możliwy poprzez  odrodzenie  moralne  narodu  i 
likwidację demoralizacji społecznej (...).

"Opozycja  demokratyczna",  jej  kierownicy,  wzywają  do  utworzenia 
międzynarodowych  komisji  ingerujących  w  sprawy  polskie,  zwracają  się  do 
przywódców  obcych  państw  o  pomoc,  otrzymują  pieniądze  od  międzynarodowych 
organizacji.

Są to ci, którzy niezależnie od głoszonych poglądów są kosmopolitami, zawsze 
uzależnionymi od wrogów Polski.

Tym, którzy nie poczuwają się do polskości, nie mogą uznać racji narodowych, 
trzeba stworzyć możliwość opuszczenia Polski�99.

Rzecznikiem NGP  został  Mariusz  Urban,  natomiast  organem prasowym tej 
grupy �Biuletyn NGP�, którego ukazało się kilka numerów.

Tymczasem władze PRL nie miały społeczeństwu nic nowego do zaoferowania, 
zaś  w  stosunku  do  opozycji  ograniczały  się  do  stosowania  standardowych  szykan 
policyjnych,  które  ją  tylko  umacniały.  Historyk  organów  bezpieczeństwa  PRL  H. 
Dominiczak stwierdził:

�Rozwój organizacyjny opozycji, oprócz wielu innych, uzależniony był także w 
znacznej mierze od wsparcia moralnego, propagandowego i finansowego Zachodu.100 Na 
grudniowej naradzie 1977 roku minister Kowalczyk stwierdził, że kontrwywiad polski 
zauważa  coraz  większy nacisk  służb  specjalnych  krajów kapitalistycznych.  Wywiad 
prowadzą  ambasady  zainteresowane  zarówno  zakładami  pracy,  ich  sytuacją 
ekonomiczną,  jak  i  opozycją.  W  ramach  polityki  rozmiękczania  państw 
socjalistycznych, ośrodki dywersji ideologicznej w krajach kapitalistycznych podejmują 
wysiłki  zmierzające  do  umocnienia  elementów  opozycyjnych  w  Polsce,  a  także 
zainteresowane  są  tworzeniem  grup,  które  z  pozycji  legalnych  i  nielegalnych 
prowadziłyby działalność na rzecz reform ustrojowych socjalizmu. Skuteczność działań 
aparatu  bezpieczeństwa w walce z opozycją  omawiana była  w marcu 1978  roku na 
posiedzeniu  Biura  Politycznego  partii.  Minister  Kowalczyk  mówił  o  pogłębianiu 
rozpoznania  elementów  antysocjalistycznych  i  ograniczeniu  ich  działalności  «do 
wąskiego  marginesu».  Wyliczał  ilości  zakwestionowanej  literatury,  liczbę  rozbitych 
zebrań,  zatrzymanych  osób  itd.  E.  Gierek,  jak  miał  to  w zwyczaju,  wysoko  ocenił 
ideowe zaangażowanie  i  ofiarność  funkcjonariuszy MO i  SB,  dziękował  za  pracę  i 
apelował o dalsze wzmożenie wysiłków w walce z wrogami socjalizmu�101.

Te optymistyczne oceny niewiele miały wspólnego z rzeczywistością, rozwój 
opozycji stymulowała nie tylko działalność zachodnich ośrodków prowadzących walkę 
informacyjną,  ale  także  -  a  nawet  przede  wszystkim  -  pogarszająca  się  sytuacja 
gospodarcza i tocząca się cicha walka o władzę między Gierkiem i grupą, która myślała 
już o odsunięciu go od władzy - w grupie tej główną rolę odgrywał S. Kania, który jako 
sekretarz  KC i  członek  Biura  Politycznego  partii  sprawował  nadzór  polityczny nad 

99 Deklaracja Niezależnej Grupy Politycznej, Gdańsk, 5 stycznia 1978.
100 Nie dotyczy to ugrupowań opozycji narodowej inspirowanej i  sterowanej przez LND, gdyż komórka  
kontrwywiadu  Ligi  (która  w tym  czasie  stosowała  m.  in.  opracowane  przez  ekspertów  polskiej  szkoły 
cybernetycznej socjocybernetyczne i psychocybernetyczne metody ich namiaru) skutecznie zabezpieczała je 
zarówno od SB jak i obcych wywiadów. (Przyp. J. K.)
101 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 293.
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aparatem państwowym, a w tym również wojskiem oraz MO i SB, dla której stwarzało 
to szansę odzyskania dominującej pozycji w państwie, a zwłaszcza zdominowania partii. 
Z  tego  punktu  widzenia  rozwój  demokratycznej  opozycji  -  zwłaszcza  infiltrowanej, 
jeżeli nie wręcz kontrolowanej przez agenturę MSW - miał dla SB pewne zalety.

Rozwój  grup  opozycyjnych  w  1979  r.,  z  całkowitym  pominięciem  grup 
narodowych, tak opisuje H. Dominiczak:

�W 1979 roku SB zanotowała powstanie 24 nielegalnych grup, niektóre z nich 
przestały istnieć, inne usiłowały kontynuować działalność. Część osób z KOR, ROPCiO 
i  SKS  tworzyła  nowe  grupy.  Na  przykład  Karol  Głogowski  zorganizował  "Zespół 
Inicjatyw  Obywatelskich"  (ZINO),  Wojciech  Ziembiński  utworzył  "Komitet 
porozumienia na rzecz samostanowienia narodu".  W lipcu 1979 roku grono młodych 
aktywistów powołało w Gdańsku "Ruch Młodej Polski" (RMP). Bazę kadry stanowili 
działacze SKS i duszpasterstwa akademickiego. Organizacja ta zmierzała do skupienia 
młodzieży  wszystkich  środowisk  o  duchu  niepodległościowym  i  katolickim, 
nawracających  do  tradycji  Piłsudskiego.  W deklaracji  ideowej  negatywnie  oceniono 
realizację  zasad  wynikających  z  Deklaracji  Praw  Człowieka  i  stosunki  polsko-
radzieckie. Podkreślono konieczność wprowadzenia w kraju silnej władzy państwowej z 
uwzględnieniem  polskich  i  europejskich  tradycji  dotyczących  wolności  wszystkich 
jednostek i grup społecznych. Z kolei grupa wywodząca się z dawnego PSL z inicjatywy 
M. Jagły utworzyła w czerwcu "Ośrodek Myśli Ludowej" dążący do włączenia się na 
stałe  w działalność  grup  antysocjalistycznych.  Miała  ambicje  oddziaływania  na  całe 
środowisko  wiejskie.  Należy  jeszcze  wymienić  powstanie  grup  Wolnych  Związków 
Zawodowych.  Według  ustaleń  SB  wszystkie  organizacje  były  jeszcze  tworami 
niewielkimi,  liczyły w sumie około 1500  osób.  Jednak podkreślano  ich szkodliwość 
polityczną,  która  w  sensie  operacyjnym  SB  "stanowiła  poważny  problem"102. 
Reprezentowały  one  zdecydowanie  wrogi  stosunek  do  władz  i  posiadały  bogate 
doświadczenie organizacyjne w podejmowaniu różnych akcji, w tym propagandowych. 
Sprzyjały  tym  działaniom  rozwijające  się  ostre  konflikty  społeczne  na  tle 
ekonomicznym i socjalnym�103.

Już wkrótce okazało się, że głównym zagrożeniem dla stabilności sytuacji w 
PRL nie były grupy opozycyjne, lecz walka o władzę na szczytach hierarchii partyjno-
państwowej, która w 1980 roku zaostrzyła się i weszła w nową fazę. W tym właśnie 
roku tow. Kania przystąpił do wygryzania tow. Gierka uzyskując pełne zwycięstwo, ale 
jak się następnie okazało było to nie tylko dla niego ale i dla całej PZPR zwycięstwo 
pyrrusowe, które faktycznie rozpoczęło okres rozpadu systemu władzy komunistycznej 
nie tylko w Polsce, ale i w całym bloku komunistycznym.

8.3. Totalna wojna informacyjna, która doprowadziła do upadku Gierka
w 1980 roku

W dniach 11-15 lutego 1980 r. odbył się w Warszawie VIII Zjazd PZPR. W 
toku dyskusji przedzjazdowej na zebraniach podstawowych organizacji partyjnych ostro 

102  Prawdopodobnie  te  rzekome  trudności  operacyjne,  o  których  tu  mowa,  to  była  wersja  na  użytek 
politycznych  dysponentów  aparatu  bezpieczeństwa,  mająca  na  celu  podkreślenie  wagi  swojej  pracy  i 
odwrócenie podejrzeń, że to sama SB może robić prowokacje polityczne. (Przyp. J. K.)
103 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 297.
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krytykowano pogarszającą się sytuację gospodarczą (zwłaszcza rynkową) i rozmijanie 
się oficjalnych sprawozdań z prawdą o sytuacji gospodarczej i nastrojach społecznych. 
Aktyw wielu  organizacji  partyjnych  żądał  głębokich  zmian  w systemie  rządzenia  i 
kierowania  gospodarką.  Ostro  też  krytykowano  kadry  kierownicze,  zły  stan  życia 
wewnętrznego  partii,  grę  pozorów,  propagandę  sukcesu,  pogoń  za  liczbą  członków 
partii  (w  dniu  rozpoczęcia  VIII  Zjazdu  partia  liczyła  prawie  3,1  mln  członków  i 
kandydatów), naruszanie demokracji wewnątrzpartyjnej, pomijanie głosów krytycznych, 
a  premiowanie oportunistycznego  posłuszeństwa i  karierowiczostwa.  Tej  fali  krytyki 
towarzyszyła  wola  naprawy  sytuacji.  Tej  szansy  przejęcia  inicjatywy  w  procesie 
naprawy kraju kierownictwo PZPR nie wykorzystało.  �Grupa kierownicza nie doceniła 
powagi  sytuacji  i  nie  wykazała  skłonności  do  ujawnienia  jej  prawdziwego  obrazu. 
Szczególne  rozczarowanie  aktywu  wywołała  ucieczka  od  analizy  katastrofalnie 
narastających zagrożeń gospodarczych w okresie po VII Zjeździe partii (grudzień 1975 
r.)  i  skrycie  się  za  przeciętnymi  dotyczącymi  całej  dekady,  a  także  wyraźne 
manipulowanie  dyskusją  na  zjeździe  i  przygotowaniem  wyborów  do  Komitetu 
Centralnego. E. Gierek i jego współpracownicy usiłowali załagodzić sytuację głównie 
przez  przygotowanie  zmiany  na  stanowisku  premiera  rządu,  jednakże  bez  krytyki 
działalności P. Jaroszewicza i jego gabinetu�104.

18  lutego  1980  r.  Sejm  PRL  powołał  Edwarda  Babiucha  na  stanowisko 
premiera Rady Ministrów oraz  Kazimierza Barcikowskiego i  Ryszarda  Karskiego na 
wicepremierów.

23 marca 1980 r. odbyły się w Polsce wybory do Sejmu i wojewódzkich rad 
narodowych. Opozycja demokratyczna usiłowała włączyć się do kampanii wyborczej, 
ale bez większych sukcesów - okazało się, że jest jeszcze słaba.

2 kwietnia 1980 r. inauguracyjne posiedzenie Sejmu PRL przebiegło po myśli 
Gierka  -  na  stanowisko  marszałka  Sejmu  wybrano  Stanisława  Gucwę,  na 
przewodniczącego  Rady  Państwa  Henryka  Jabłońskiego,  a  na  premiera  Edwarda 
Babiucha.

Ale sukcesy Gierka były pozorne, toczyła się już bowiem podskórna walka o 
władzę  w kierownictwie  partyjnym i  państwowym. Nowy premier  Babiuch,  który - 
według  relacji  E.  Gierka  -  nadawał  się  �przede  wszystkim do  gabinetowych  intryg�, 
przyjął  nową funkcję pozornie z  oporami, naprawdę jednak  �uznał,  że w korzystnym 
momencie  być  może  uda  mu  się  przeskoczyć  ze  stanowiska  premiera  na  funkcję 
pierwszego  sekretarza�.  Metody  działania  Babiucha  opisuje  Gierek  w  następujący 
sposób:

�(...) Babiuchowi wydawało się, że przyszłość będzie należała do niego, miał on 
bowiem  w  swoich  rękach  aparat  partyjny.  Większość  sekretarzy  wojewódzkich, 
ogromna większość aktywu centralnego uważana była za jego nominatów. Metodę na 
zjednywanie ludzi miał dosyć prostacką, ale skuteczną - wyrazy uznania Biura i moje 
dla  ważnych  członków  aparatu  przekazywał  jako  swoje  inicjatywy,  natomiast 
upomnienia, nagany etc. były przekazywane jako moje polecenia. (...)�105.

W kierownictwie partii ukształtowały się koterie, dążące do obalenia Gierka i 
przejęcia  po  nim pełni  władzy.  Gierek  twierdzi,  że  były dwie  takie  koterie  -  jedna 
skupiona  wokół  Babiucha,  druga  wokół  Kani;  trzonem jednej  byli  ludzie  z  aparatu 

104 Sprawozdanie  z prac Komisji  KC PZPR powołanej  dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów  
społecznych w dziejach Polski Ludowej, �Nowe Drogi�, 1983, s. 56-57.
105 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 146-147.
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partyjnego, trzonem drugiej ludzie z aparatu państwowego - zwłaszcza z MSW. Kania 
uzyskał  poparcie  ministra  spraw wewnętrznych Kowalczyka,  któremu -  jak  twierdzi 
Gierek  -  obiecał  fotel  premiera,  natomiast  Babiuch  zdobył  poparcie  Jerzego 
Łukaszewicza  -  członka  Biura  Politycznego  i  sekretarza  KC,  któremu  podlegała 
propaganda, nie całkiem jednak nad nią panował, gdyż kierownik Wydziału Propagandy 
KC Rokoszewski był człowiekiem Kani, zaś radio i telewizję trzymał w swych rękach 
Maciej  Szczepański  -  człowiek  Gierka.  Próbę  przejęcia  RTV  przez  Babiucha 
relacjonuje Gierek w następujący sposób: �(...) W czerwcu np. Łukaszewicz wspólnie z 
Babiuchem postanowili przejąć Radiokomitet. W tym celu przyszli do mnie proponując 
odwołanie  Macieja  Szczepańskiego  ze  stanowiska  przewodniczącego.  Obecność 
Macieja była im niewygodna. Dopóty, dopóki był on na Woronicza, telewizji nie można 
było  użyć przeciwko Gierkowi.  Wysłuchałem spokojnie ich narzekań na prezesa,  po 
czym powiedziałem: «Dajmy mu jeszcze szansę». I tak sprawa została oddalona�106.

Tymczasem  jednak  Centralny  Zarząd  Przemysłu  Mięsnego  na  polecenie 
wicepremiera  Mieczysława  Jagielskiego  włączył  do  sprzedaży  komercyjnej  boczek, 
wołowinę i golonkę w dniu 1 lipca 1980 r.107 Było to równoznaczne z podwyżką cen 
tych artykułów, która stała się katalizatorem wybuchu gniewu społecznego.  Przebieg 
tych wypadków relacjonuje Gierek w następujący sposób:

�Jak  wiadomo,  w  lipcu  1980  roku  wybuchały  strajki  o  kaszankę.  Były 
spowodowane  podwyżką  cen  właśnie  kaszanki  i  innych  podrobów  w  bufetach 
pracowniczych. Strajki swe apogeum osiągnęły w Lublinie i województwie oraz w całej 
lubelskiej  DOKP. Wyznam, że byłem tym wręcz oszołomiony. Przedtem nie miałem 
żadnych sygnałów od służb milicyjnych, bądź aparatu partyjnego, że w Lublinie jest 
wielkie wrzenie.  Bo przecież  strajk taki  nie wybucha z niczego.  Tam tymczasem w 
sposób wręcz prowokacyjny przez kilka dni były niczym nie uzasadnione perturbacje z 
dostawą mleka, jego przetworów i chleba. Było to w okręgu rolniczym i skończyło się w 
końcu strajkiem generalnym. Powstaje pytanie, kto zorganizował ten strajk? (...)�108.

W dalszym ciągu Gierek stwierdza:
�(...)  Wielkie  zakłady  tego  województwa,  WSK  Świdnik,  FSC, 

charakteryzowały się wyjątkowo wysokim, bo ponad 30-procentowym, udziałem kadry 
zarządzającej, wywodzącej się w milicji i wojska...

(...) Była to kadra w pełni dyspozycyjna. W gruncie rzeczy strajk taki nie mógł 
odbyć się bez przyzwolenia tych służb. Proszę pomyśleć, co by to były za służby, jeśliby 
nie  orientowały  się  w  stanie  nastrojów  społecznych.  Jeśli  tych  nastrojów  nie 
zorganizowały legalne związki zawodowe, jeśli nie zorganizował aparat partyjny, jeśli 
wtedy nie było «Solidarności» ani żadnych niezależnych związków zawodowych, to jak 
mógł  się  zdarzyć  tak  wielki  cud  w  tym  województwie  i  w  tej  dyrekcji  kolei 
państwowych?  Musiały  ten  strajk  zorganizować  siły,  które  były  zobowiązane  do 
pilnowania  porządku  w kraju.  Musiało  się  to  oczywiście  odbyć  za  przyzwoleniem 
kierownictwa partyjnego  województwa,  bowiem lokalna milicja  i  SB w przeciwnym 
razie musiałyby przeciwdziałać takiej akcji�109.

Gierek wskazuje na znamienny fakt, że w drugiej części VI Plenum, po jego 
upadku, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Lublinie Kruk został zastępcą 
106 Tamże, s. 147.
107 Por. W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 364.
108 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, wyd. cyt., s. 152-153.
109 Tamże, s. 153-154.
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członka  Biura  Politycznego.  Według  relacji  Gierka,  Kania  przed  lipcem  1980  r. 
prowadził  wielką  kampanię  na  rzecz  zjednania  sobie  ludzi,  obiecując  im  różne 
stanowiska - np. fotel premiera obiecywał kilku ludziom, nie tylko Kowalczykowi, ale 
również Pińkowskiemu i wreszcie Grudniowi, który w związku z tą obietnicą przeszedł 
do obozu Kani. Gierek opisuje też, w jaki sposób manipulowano informacjami, które 
wówczas otrzymywał:

�Byłem wtedy prawdopodobnie  jedną  z  najgorzej  poinformowanych  osób  w 
kierownictwie. W nowoczesnym państwie, jak wiadomo, informacja jest niezbędna dla 
sprawowania  władzy.  Otóż  od  VIII  Zjazdu  otrzymywałem  informacje  selektywne. 
Postarali się o to z jednej strony Wójcik (w owym czasie szef kancelarii Gierka - przyp. 
J.  K.),  z  drugiej  Kurowski.  Taktyka  ich  była  taka,  że  w  początkowym  okresie 
udostępniali mi głównie informacje dobre,  a w końcowym okresie dawali informacje 
najgorsze.  Do tego dochodziły świadomie fałszywe informacje  dostarczane mi przez 
MSW. Z tym że wówczas o tym nie wiedziałem�110.

�Kowalczyk, Kania i ich ludzie celowo bagatelizowali w rozmowach ze mną 
wydarzenia lubelskie.  Przekonywali,  że panujemy nad sytuacją.  Dlatego  więc za ich 
namową podjęliśmy na posiedzeniu Biura Politycznego decyzję, że wszyscy członkowie 
kierownictwa pojadą na urlopy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami�111.

Gierek wyjechał na Krym, jego koledzy do Bułgarii, a w kraju wtedy podnosiła 
się fala rewindykacji płacowych - w Warszawie zaczęli tramwajarze, potem pracownicy 
MPO, następnie pracownicy różnych innych zakładów pracy, nie tylko w stolicy, lecz w 
całym kraju. Kierownictwo przyjęło generalną zasadę spełniania wszystkich postulatów 
płacowych, a taka polityka oczywiście zachęcała następne zakłady do wysuwania żądań 
własnych i ewentualnych strajków.

Według relacji  Gierka, jego przeciwnicy czekali aż narastająca fala strajków 
zmyje go z pokładu. Opozycja demokratyczna miała wówczas swobodę działania.  �W 
mieszkaniu  Kuronia  np.  było  coś  na  kształt  centrali  informacyjnej  dla  prasy 
zagranicznej.  Natychmiast  po  zawiązaniu  się  strajku,  czy to  w Jarocinie,  czy to  w 
Krotoszynie,  dzwonił  do  niego  korowski  sympatyk  i  informował  o  wydarzeniu. 
Informację  tę  zaraz  przekazywała  któraś  z  dyżurujących  tam  panienek  do 
korespondentów  agencji  prasowych.  Oni  przekazywali  tę  informację  do  centrali,  a 
wieczorem na falach eteru kilku rozgłośni wiadomość ta powracała do kraju w serwisie 
dzienników radiowych. Jakimś dziwnym trafem telefon Kuronia działał bez usterek, nie 
było żadnych awarii, sądzę też, że odpowiedni funkcjonariusze pilnowali, aby nic się w 
jego  bezcennej  dla Kani  aparaturze nie zepsuło.  Nic więc dziwnego,  że skoro tylko 
wybuchł  strajk  tramwajarzy  w Poznaniu,  najdalej  za  dwa,  trzy  dni  podobny  strajk 
wybuchał w Krakowie czy Bydgoszczy. (...)� Tymczasem Kania według relacji Gierka:

�Formalnie był w przewidzianym czasie na urlopie w Bułgarii, ale tak naprawdę 
dużo  czasu  spędzał  w samolocie.  Trzykrotnie  w ciągu  niespełna  trzytygodniowego 
urlopu latał specjalnym samolotem do Warszawy i z powrotem�112.

Gdy wybuchł  strajk  w stoczni  gdańskiej  i  pojawiły się  żądania  polityczne, 
Gierek  został  o  tym  powiadomiony  i  musiał  wrócić  z  urlopu,  zebrało  się  Biuro 
Polityczne.  I  sekretarz  KC  chciał  pojechać  osobiście  na  rozmowy  z  gdańskim 
Komitetem Strajkowym, ale Biuro Polityczne było temu przeciwne.
110 Tamże, s. 154.
111 Tamże, s. 158.
112 Tamże, s. 160.
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Babiuch usiłował wywołać przesilenie podając się do dymisji, której Gierek nie 
przyjął.  Tymczasem  zamiast  Gierka  pojechał  na  Wybrzeże  wicepremier  i  zastępca 
członka Biura Politycznego Pyka, który dawniej był człowiekiem Gierka, w tym jednak 
momencie był już bardziej związany z Babiuchem.

Pyka omal nie doprowadził do załamania strajku. Według relacji  Gierka:  �W 
pewnym momencie udało mu się dogadać z więcej niż połową zakładów zgrupowanych 
w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym�. Został jednak odwołany do Warszawy 
gdyż:

�Na posiedzeniu Biura Politycznego taki wniosek złożył Kania. Przedstawił on 
informacje  uzyskane  przez  służby  MSW,  z  których  wynikało,  że  Pyka  podjudził 
przeciwko  partii  strajkujących,  że  zamiast  uspokoić  ich,  utrudnił  naszą  sytuację. 
Dowodem  jego  nieodpowiedzialności  miało  być  także  to,  że  straszył  zebranych 
Budapesztem, interwencją wojskową itp.,  itd.  (...)  Równocześnie podjęto  zmasowaną 
grę przeciwko Babiuchowi�113.

�Biuro  podjęło  decyzję,  aby  w  przemówieniu  telewizyjnym  zwrócił  się  do 
narodu  premier.  Argumentowano,  że  jego  autorytet,  powodzenia  gospodarcze  jego 
polityki mogą podziałać korzystnie na strajkujących.

(...)  Babiuch  był  typowym  politykiem  wprawionym  w  działaniach 
zakulisowych.  Był  człowiekiem  nadającym  się  lepiej,  (...)  do  pełnienia  roli  szarej 
eminencji  niż  polityka  przewodzącego  masom. Jego  wystąpienie  było  nieefektowne, 
czytając mylił się wielokrotnie, był niepozorny i w sumie nikogo nie przekonał�114.

Przemówienie Babiucha spełniło nadzieje obozu Kani, było bowiem istotnym 
krokiem w kierunku wyeliminowania premiera z zasadniczej gry politycznej.

Z kolei  z  przemówieniem wystąpił  sam E.  Gierek.  Emisja tego wystąpienia 
zbiegła  się  ze  słynnym tzw.  skokiem Lecha  Wałęsy  przez  mur  do  stoczni.  �Był  to 
kryzysowy moment strajku z punktu widzenia jego organizatorów�. Przemówienie swoje 
wygłaszał  Gierek  w sobotę,  a  w poniedziałek strajk  rozgorzał  z  nową siłą.  �W jego 
kontynuacji zainteresowane były różne ośrodki polityczne�115.

Kontynuacja strajku była w absolutnym interesie nie tylko grupy Wałęsy, lecz 
także Kani. �Służby, którymi on właśnie kierował poprzez Milewskiego, z natury rzeczy 
są  dla  szefa  państwa  poza  kontrolą.  Nieznana  jest  ani  liczba  agentów,  ani 
współpracowników, ani zwyczajnych konfidentów czy ludzi wykorzystywanych w roli 
prowokatorów. Z drugiej strony jest rzeczą historycznie absolutnie sprawdzalną, że we 
wszystkich krajach totalitarnych czy autorytarnych, a Polska była właśnie takim krajem, 
ruchy kontestatorskie i opozycyjne oplecione są istną siatką policyjną. Tak oczywiście 
było  i  u nas�. Mechanizm wprowadzania zmian np. w telewizji  wyglądał  tak,  że  �(...) 
kapitan Barański, jako szef związku zawodowego, był głównym organizatorem nagonki 
na Szczepańskiego. On był tym, który kierował gniewem ludzi i wskazywał winnych. 
Do  pewnego  też  czasu  służby Kani  uważały,  że  panują  nad  sytuacją  w kraju  i  na 
Wybrzeżu, lecz w którymś momencie diabeł wyskoczył z pudełka i mleko się rozlało. 
Na  posiedzeniach  Biura,  na  przykład,  Kowalczyk,  ówczesny  minister  spraw 

113 Tamże, s.  163.  Jest to zrozumiałe,  gdyż Babiuch był  reprezentantem interesów politycznych aparatu 
partyjnego, którego kontroli  chciał się pozbyć aparat MSW, aspirujący do dominującej roli  w państwie  - 
przyp. J. K.
114 Tamże.
115 Tamże, s. 164.
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wewnętrznych, przechwalał się, że Wałęsa jest jego człowiekiem. (...) Dziś wiadomo, że 
był to absurd, ale wtedy nie było powodu nie wierzyć jego zapewnieniom�116.

W dalszym ciągu Gierek charakteryzuje Kowalczyka, stwierdzając, że była to 
największa  pomyłka  kadrowa  jego  życia.  W  swej  relacji  mówi  o  nim  zresztą 
wielokrotnie.

Gierek  stwierdza,  że  po  śmierci  Ociepki,  który  zginął  w  katastrofie 
samolotowej  pod  Szczecinem,  nie  miał  odpowiedniego  kandydata  na  stanowisko 
ministra  spraw wewnętrznych,  Kania  zaproponował  na  to  stanowisko  Milewskiego, 
który służył w milicji  i  SB od 14 roku życia dochodząc do stanowiska wiceministra 
spraw  wewnętrznych.  Gierek  jednak  nie  żywił  do  niego  zaufania  i  za  namową 
towarzyszy mianował Kowalczyka. Jak stwierdza dalej:  �Niestety okazało się, że był to 
fatalny  wybór.  Jego  osobowość  była  zbyt  miałka,  by  mógł  sobie  poradzić  z  tymi 
nadzwyczaj trudnymi do prowadzenia służbami. Chcąc nie chcąc, stał się malowanym 
ministrem, któremu się tylko wydawało, że pełni tę funkcję. Resortem zaczął rządzić 
Milewski, on też dawał Kowalczykowi tylko te informacje, które miały trafić w moje 
ręce,  informacje  w  pełni  prawdziwe  otrzymywał  natomiast  Kania.  Dzięki  temu 
specyficznemu  układowi  Kowalczyk  miał  splendory,  a  Milewski  władzę.  (...)  Pod 
koniec lat siedemdziesiątych Milewski zupełnie go zdominował. Lata całe nie miało to 
większego znaczenia politycznego i dopiero zaczęło odgrywać rolę w czasie kryzysu. W 
tym to okresie Kania uznał bowiem, że mógłby zostać szefem partii. Wykorzystał w tym 
celu  niezadowolenie  aparatu  partyjnego,  a  także  bezpieczeństwa,  z  narzuconych  im 
przeze mnie ograniczeń. Kania, jako człowiek siedzący okrakiem od kilkunastu już lat 
jedną  nogą w partii,  a  drugą  w bezpieczeństwie,  rozumiał  te  służby bardzo  dobrze. 
Decydujące (...) poparcie Kowalczyka uzyskał Kania obiecując mu fotel premiera. (...) 
Był on bowiem potrzebny tak Kani, jak i Milewskiemu jako swoisty parasol chroniący 
ich przed Gierkiem. (...)�117.

24  sierpnia  1980  r.  zebrało  się  IV  Plenum  KC,  na  którym  został  
wyeliminowany Babiuch oraz kilku innych członków kierownictwa politycznego partii. 
Sam Babiuch ułatwił tę rozgrywkę.

�Babiuch, imaginując sobie, że partia nie może istnieć bez niego, wymyślił w 
drugim tygodniu strajku, aby wszyscy członkowie Biura złożyli  dymisję (...)� na ręce 
Gierka, z którym jednak tego wcześniej nie uzgodnił. Koncepcję dymisji poparli inni 
członkowie  Biura  Politycznego,  postanowiono  zwołać  Plenum  na  24  sierpnia, 
zadecydowano, że przedtem Gierek sformuje nowy skład Biura.

�(...)  Propozycja  Babiucha była  więc  dla  Kani  prawdziwym darem losu.  On 
bowiem,  jako  sekretarz  rzeczywiście  kontrolujący  bezpieczeństwo  i  wojsko,  był 
wówczas naprawdę wszechmocny. Silny był poparciem obu ministrów, tak obrony, jak i 
spraw wewnętrznych, mających w tym momencie w kraju głos decydujący. Podobnie 
pewni  swej  pozycji  mogli  być  ministrowie  Jaruzelski  i  Kowalczyk�.  Oni  też  nie 
opuszczali  Gierka  w  kluczowym  momencie  po  zakończeniu  posiedzenia. 
�Najzwyczajniej  pilnowali  Gierka  w  czasie  formowania  składu  nowego  Biura 

116 Tamże, s.  164.  Słabą  stroną  agentury MSW było to,  że była ona  przesycona podwójnymi  agentami, 
którzy pracowali równocześnie dla SB i dla zachodnich wywiadów lub innych ośrodków walki informacyjnej,  
a  te  drugie  płaciły  lepiej.  W  sytuacjach  kryzysowych  tacy  podwójni  (czasem  podstawieni,  a  czasem 
przewerbowani) agenci  udając  pracę dla służb PRL, faktycznie pracowali na  rzecz ośrodków zachodnich. 
PRL-owskie służby walki informacyjnej były wobec nich najczęściej zupełnie bezradne. (Przyp. J. K.)
117 Tamże, s. 164-165.
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Politycznego�.  Do  gabinetu  Gierka  trafiali  tylko  ich  sojusznicy,  natomiast  Babiuch, 
Łukaszewicz, Szydlak, Żandarowski nie byli  tam ani  przez chwilę obecni.  Ustalanie 
składu  nowych  władz  odbywało  się  w  ten  sposób,  że  Gierek  wymieniał  po  kolei 
nazwiska członków kierownictwa, a obecni tam ministrowie zgłaszali wątpliwości lub 
aprobowali  je.  Zmuszono  też  Gierka  do  odwołania  Szczepańskiego  z  prezesury 
Komitetu do spraw Radia i Telewizji118.

Ostatecznie na IV Plenum ze składu Biura Politycznego odwołano E. Babiucha, 
J. Łukaszewicza, J. Szydlaka, T. Wrzaszczyka oraz zastępców członków BP T. Pykę i 
Z. Żandarowskiego; ze składu Sekretariatu KC J. Łukaszewicza, Z. Żandarowskiego, a 
także J.  Pińkowskiego (w związku z powierzeniem mu funkcji  premiera).  Powołano 
natomiast na członków Biura Politycznego J. Pińkowskiego i S. Olszowskiego (którego 
Gierek wysunął jako przeciwwagę dla Kani i jego przyjaciół), na zastępców członków 
BP J. Waszczyka i A. Żabińskiego, na sekretarzy KC S. Olszowskiego i E. Wojtaszka;  
w skład członków KC dokooptowano T. Grabskiego.

Rada Państwa PRL zwolniła E. Babiucha ze stanowiska premiera powierzając 
tę funkcję J. Pińkowskiemu - do czasu podjęcia decyzji przez Sejm. Ponadto odwołano 
wicepremierów  T.  Pykę  i  T.  Wrzaszczyka  oraz  powołano  na  te  stanowiska  T. 
Grabskiego,  H.  Kisiela  i  A.  Kopcia.  Ze  stanowiska  ministra  spraw  zagranicznych 
odwołano E. Wojtaszka i powołano na to stanowisko J. Czyrka, wreszcie ze stanowiska 
ministra finansów odwołano Kisiela powołano zaś na to stanowisko M. Krzaka.

Było to prawdziwe trzęsienie ziemi w najwyższym kierownictwie partyjnym i 
państwowym. Ale kryzys społeczny trwał dalej. Po IV Plenum łączność telefoniczna z 
Wybrzeżem została zerwana, a Służba Bezpieczeństwa aresztowała niektórych działaczy 
korowskich.

Grupa Kani,  mimo odniesionych sukcesów personalnych była zaniepokojona 
radykalizacją nastrojów na Wybrzeżu i pojawieniem się zupełnie realnej  perspektywy 
powstania  niezależnego  ruchu  związkowego,  stanowiącego  zagrożenie  dla  dogmatu 
kierowniczej roli partii. E. Gierek wspomina, że:

�Moim niemal codziennym rozmówcą był ambasador radziecki Borys Aristow. 
Dzielił się on ze mną swymi niepokojami i wyrażał obawę o przyszłość socjalizmu w 
Polsce. Przed IV Plenum zadzwonił do mnie bezpośrednią linią Breżniew i powiedział: 
«U tiebia kontra, nada wziat za mordu, my pomożem». Następnie rozwodził się szeroko 
o skali zagrożeń socjalizmu w Polsce i zapewniał, że na nich zawsze możemy liczyć. 
Był bardzo zdenerwowany, mówił nieskładnie i niewyraźnie. (...)

(...) Sądzę, że jego późna interwencja telefoniczna, a był to jedyny od niego 
telefon  w  sierpniu,  mogła  być  spowodowana  kontaktami  Kani  i  Milewskiego  z 
Andropowem. Jeśli bowiem strajki miały doprowadzić do zmiany pierwszego sekretarza 
w sposób przez Kanię kontrolowany, to musiało się to odbyć bez interwencji ze strony 
towarzyszy  radzieckich.  Telefon  Breżniewa  świadczył,  że  rozruba  w  Polsce  -  jak 
towarzysze  radzieccy  mawiali  -  wykroczyła  poza  dopuszczalne,  czyli  kontrolowane 
ramy. Od tego też telefonu Kania z całej duszy dążył do jak najszybszego zakończenia 
strajków. Odtąd na posiedzeniach Biura domagał się stanowczo zastosowania blokady 
Wybrzeża, odcinając je od wszelkich niepożądanych kontaktów z centrum i południem 
kraju. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przerwała też służba bezpieczeństwa 

118 Por. tamże, s. 166-167.
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swobodne dotychczas wycieczki emisariuszy do Polski centralnej i południowej i vice 
versa - przyjazdy opozycjonistów do Gdańska. (...)�119. Dalej Gierek stwierdza ogólnie:

�(...)  Kolejne  polskie kryzysy były zwykle tak głębokie dlatego,  że z  reguły 
część  kierownictwa  szykująca  się  do  przejęcia  władzy  włączała  do  rozgrywki 
społeczeństwo. To wyróżniało naszą partię spośród pozostałych partii komunistycznych 
w Europie Wschodniej�120.

Gierek twierdzi, że jego przeciwników cechował brak wyobraźni.
�Wykorzystywali  oni  niezadowolenie społeczne końca lat siedemdziesiątych i 

rozkręcali  falę  strajkową  w  sposób  bezprecedensowy  w  naszej  historii.  Na  jakiej 
podstawie  twierdzę,  że  ludzie  z  bezpieczeństwa  byli  wśród  inspiratorów  zrywu 
robotniczego  na  Wybrzeżu?  Ano  dlatego,  że  kilkunastu  aktywistów,  a  tylu  w swej 
mikroorganizacji miał Wałęsa, nigdy nie byłoby w stanie zatrzymać pracy w kilkuset 
zakładach, w których pracowały setki tysięcy ludzi. Struktura bezpieczeństwa w Polsce 
była taka, że we wszystkich fabrykach,  a zwłaszcza ważnych, służby te miały swoje 
komórki, w których oprócz oficerów SB byli agenci i konfidenci opłacani przez resort. 
Do szczególnie kontrolowanych przez bezpieczeństwo zakładów pracy trzeba zaliczyć 
stocznie  i  porty.  Do  obowiązków agentów SB należało  informowanie  o  nastrojach 
społecznych  i  politycznych,  a  także  o  kradzieżach,  nadużyciach  itp.,  itd.  Połowa 
przestępstw w tych zakładach była wykrywana dzięki nim właśnie. Pajęcza sieć Służby 
Bezpieczeństwa była  największa w fabrykach  zbrojeniowych,  na Wybrzeżu zaś  tego 
typu przedsiębiorstw było,  co zrozumiałe,  szczególnie dużo. Służby te w Gdańskiem 
rozbudowane zostały wręcz horrendalnie. Na temat rozbudowy tych służb prowadziłem 
rozmowy tak  z  Kanią,  jak  i  z  Kowalczykiem.  Wielokrotnie  zwracali  oni  uwagę na 
szczególną potrzebę kontrolowania wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Szczerze też 
mówiąc,  z  meldunków mi  przekazywanych  jeszcze  na  początku  roku  1980  Służba 
Bezpieczeństwa powinna wiedzieć  nie tylko o  najdrobniejszych  przygotowaniach  do 
strajków, lecz nawet o każdym ruchu szczura portowego. W tym, co mówię, nie ma 
zresztą nic szczególnie dziwnego, tak postępują bowiem wszystkie policje świata. Z tym 
że u nas te służby były bardziej  rozbudowane niż gdzie indziej, a już dotyczyło to z  
pewnością  strategicznych  zakładów  pracy.  Hucpa  tych  służb,  jak  okazało  się 
poniewczasie,  była  tak  wielka,  że,  jak  stwierdziła  "Solidarność",  na  czele  Komitetu 
Strajkowego  w  Jastrzębiu  stał  niejaki  Sienkiewicz  -  człowiek,  w  którego  biurku 
znaleziono instrukcje nadesłane z SB. Sądzę więc, że nieprzypadkowo został on przed 
końcem  1980  roku  wyrzucony  z  "Solidarności".  Z  czasem  "Solidarność"  na  takie 
przypadki zapuściła zasłonę milczenia, psuły one bowiem etos organizacji. Resortowi 
agenci  zatrudnieni  w fabrykach  latem osiemdziesiątego  roku,  na  skutek  zmiennych 
instrukcji,  miast  gasić  pożary  strajkowe,  postępowali  tak,  jakby  zadaniem ich  było 
dolewanie benzyny do ognia. Proszę pana, kilku zgranych ludzi jest w stanie postawić 
na nogi cały wydział. To, co mówię, potwierdza wywiad generała Gruby, do niedawna 
szefa milicji  w Krakowie, dla "Gazety Wyborczej".  Mówił on dosłownie tak:  "Chcę 
podkreślić, że w sierpniu 1980 r. I sekretarz KW PZPR, Zdzisław Grudzień, wydał mi 
polecenie złamania strajku w Jastrzębiu.  Nie tylko odmówiłem, ale  rozkazałem, aby 
ochraniano strajkujących. Właśnie ten fakt spowodował mój awans na szefa milicji w 
Katowicach.  No  to  dlaczego  nie  wykonał  pan  rozkazu?  -  pyta  dziennikarz.  -  Bo 

119 Tamże, s. 168-169.
120 Tamże, s. 169.
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zgadzałem  się  z  postulatami  górników".  Proszę  pana,  czyż  trzeba  jaśniejszego 
potwierdzenia dla mych słów. (...)

(...) Po rozkręceniu tych nastrojów strajkowych sytuacja najzwyczajniej zresztą 
wymknęła się spod kontroli inspiratorów. Gdy istnieje powszechne niezadowolenie lub 
tak zwana sytuacja rewolucyjna, wydarzenia można kontrolować tylko na krótką metę. 
W tym konkretnym przypadku sytuacja bardzo wcześnie wymknęła się spod wszelkiej 
kontroli i władzę nad tłumami przejęli nowi, najczęściej prawdziwi, trybuni ludowi...�121

Niektórzy z tych trybunów - zgrupowani w KOR - w przeddzień wydarzeń, o 
których mówi Gierek, starali się w sposób bezwzględny i wręcz profesjonalny zapewnić 
sobie monopol w ramach opozycji. Cytowana wyżej Irena Krasnal pisze na ten temat:

�Standardowym oszczerstwem jest pomawianie o współpracę agenturalną z SB, 
ewentualnie  z  aparatem  partyjnym.  Interesującym  szczegółem  organizacyjnym  tej 
sprawy jest,  że jak to mieliśmy możność stwierdzić parę razy,  plotki  z  tego rodzaju 
pomówieniami pojawiają się równocześnie w kilku przynajmniej  większych miastach 
Polski. Są więc centralnie sterowane. Rejestrowaliśmy tego rodzaju nasilone kampanie 
oszczerstw przeciw kilkunastu już działaczom opozycji.  Między innymi od trzech lat 
opluskwiany  jest  systematycznie  Leszek  Moczulski.  I  nie  ma  skutecznej  formy 

121 Tamże,  s.  171-172.  Biorąc  pod  uwagę  to,  co  wiemy  dziś,  można  mieć  istotne  wątpliwości  czy 
rzeczywiście sytuacja w 1980 i 1981 r. całkowicie wymknęła się spod kontroli SB. Świadczyć o tym może, to  
co po wielu latach od opisywanych przez Gierka wydarzeń, powiedział gen. Kiszczak (potwierdzając zresztą  
w dużym stopniu  twierdzenia  Gierka  odnośnie  udziału SB w inspirowaniu  i  organizowaniu  robotniczego 
protestu), który w książce-wywiadzie z nim, na pytanie:
 - �Czy od początku mieliście w "Solidarności" swoich agentów?� odpowiedział:
 - �Tak, Solidarność nie spadła z nieba. Wśród 10 milionów byli nasi agenci zanim ona powstała.
Wystarczyło ich tylko uaktywnić.

W  latach  40.  i  50.  werbowano  masowo  ludzi,  grając  zwykle  na  uczuciach  patriotycznych  i 
ideowych. To była taka agentura sygnalizacyjna, która informowała władze bezpieczeństwa o nastrojach w 
społeczeństwie,  w  zakładzie  pracy,  jak  ludzie  reagują  na  podwyżki  cen,  na  zmiany  w  sytuacji  
międzynarodowej.  Nie była  to więc agentura,  która  mogłaby mieć  dostęp do poważniejszych  informacji,  
choćby dlatego, że byli to ludzie nie kryjący swego nastawienia, a więc człowiek nastawiony opozycyjnie nie  
odkrywał się przed nimi.

Później mieliśmy już swoją, budowaną celowo, agenturę w środowiskach kontestujących lat 60. 
Wielu  z  nich  zostało  potem  wciągniętych  do  nielegalnej  działalności.  I  poprzez  nich  werbowało  się 
następnych.

Na początku  lat  70.  z  tej  agentury w dużej  mierze zrezygnowano,  dokumenty ich  złożono do 
archiwum i  oświadczono im,  że z dniem takim to a takim przestaje się z nimi  kontaktować.  Jednak pod 
koniec lat 70. ponownie sięgnięto po nich, często już werbując za pomocą nacisku, choć nadal znajdowali się  
wśród niej ludzie informujący z powodów ideowych.

Informowali o tym, że gdzieś planowany jest strajk, że organizuje go X czy Y, że A czy B jest  
temu przeciwny...  To wszystko było później niesłychanie pożyteczne. Ale już po to,  żeby powiedzieć coś  
więcej o celach i zadaniach takiego strajku, taka agentura nie wystarczała. Potrzebna była już inna, tkwiąca  
głębiej w strukturach opozycji, bardziej doświadczona, rzekłbym profesjonalna...�

Na kolejne pytanie:
 - �Czy agentura pozwalała wam manipulować tym ruchem?� gen. Kiszczak odpowiedział:
 - � Pozwalała, ale zawsze w sposób niewystarczający. (...)�

Na sugestię:
 -  �Są tacy,  którzy  twierdzą,  że  strajki  były  prowokowane  przez  waszych  agentów...� gen.  Kiszczak 
odpowiedział dyplomatycznie:
 - �Ponieważ, jak powiedziałem, nie było tak, że można było całym ruchem zdalnie kierować, więc i z mojego  
szczebla wychodziły raczej dyspozycje dotyczące działań rozpoznawczych niż inspirujących. (...)

Ale  nie  mogę  wykluczyć,  że  na  szczeblu  pośrednim,  gdzie  agenci  podlegali  na  przykład 
komendantom wojewódzkim, nie dochodziło do różnych, niezbyt sensownych posunięć. Kierowanie siecią  
agenturalną  było mocno zdecentralizowane i trudne do skontrolowania�. [W. Bereś, J. Skoczylas,  Generał  
Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 194-195]
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przeciwdziałania ze strony człowieka, na którego skierowane jest opluskwianie. Jeżeli 
np.  chwilowo  nie  jest  zatrzymywany  przez  SB  czy  skazywany  przez  kolegia,  to 
«bezpieka go nie rusza, bo to jej człowiek», jeżeli zaś, jak to było z Moczulskim wiosną 
1980  roku,  zatrzymywany  po  10  razy  w  miesiącu,  to  «bezpieka  robi  swojemu 
człowiekowi alibi»�122.

Gdy wybuchły strajki  na Wybrzeżu pojechali  tam doradzać  opozycjoniści  z 
�DiP-u� z T. Mazowieckim na czele, zanim jednak zaczęli działać w stoczni, nawiązali 
kontakt z jednej strony z biskupem gdańskim, a z drugiej z I sekretarzem KW PZPR.

22  sierpnia  1980  r.  Zespół  Redakcyjny  Konwersatorium  �DiP� sformułował 
dokument,  w  którym  próbował  odpowiedzieć  na  pytanie:  �od  czego  zacząć?�.  W 
dokumencie  tym  zaproponowano  koncepcje  reform  bardzo  zbieżne  z  omawianymi 
wyżej propozycjami J. Kuronia.

Niezależnie od tego włączyły się do walki informacyjnej również inne siły. 6 
sierpnia  1980  r.  �Walka  Klas� -  organ  Rewolucyjnej  Ligi  Robotniczej  Polski  (sekcji 
trockistowskiej  IV  Międzynarodówki),  opublikowała  oświadczenie  zatytuowane 
�Sytuacja wymaga nowej robotniczej alternatywy�, w którym czytamy:

�Robotnicy  i  młodzieży,  nie  może  już  być  dziś  żadnych  złudzeń,  co  do 
jakichkolwiek  możliwości  ugody  z  panującą  biurokracją.  Wszyscy  ci,  którzy  wciąż 
głoszą, że można poprzez dialog, wywieranie nacisku czy też reformy samej biurokracji 
dojść  do  porozumienia z  nią,  sieją  wśród klasy robotniczej  iluzje,  które  mogą mieć 
bardzo ciężkie konsekwencje dla przyszłości społeczeństwa. (...)

W  aktualnych  strajkach  powstały  komisje  i  komitety  robotnicze.  Ich 
centralizacja  na  szczeblu  miast,  województw  i  kraju,  budowa  nowych  komisji  w 
fabrykach i zakładach przemysłowych, w których ich jeszcze nie ma, jest pierwszym 
krokiem niepodległości klasowej�123.

W tym samym numerze �Walki Klas� opublikowano również artykuł pt. �Strajki w 
Polsce  i  ZSRR.  Jak  walczyć  o  prawa  i  niezależność  klasy  robotniczej�,  w  którym 
czytamy:

�RLRP wzywa do  przekształcenia  istniejących  już  komitetów strajkowych w 
komitety  stałe,  wybieralne  i  odwoływalne  w  każdej  chwili  przez  zgromadzenia 
fabryczne.  Komitety  te  winny zorganizować  kontrolę  robotników nad  fabryką  i  jej 
produkcją oraz odizolować i zneutralizować wszystkich miejscowych biurokratów, nie 
tylko  w  fabrykach,  ale  w  całym  regionie.  Natomiast  tam,  gdzie  nie  ma  jeszcze 
komitetów strajkowych, trzeba jak najszybciej  wybierać komitety kontroli robotniczej  
tak,  ażeby cały kraj  pokrył  się szeroką siecią niezależnych organizacji  robotniczych, 
skupiających całą klasę pracującą.

W  tym  celu  Rewolucyjna  Liga  Robotnicza  Polski  wzywa  czytelników  i 
kolporterów  «Walki  Klas»,  ażeby  w  każdym  strajku  i  ruchu  bili  się  aktywnie  o 
scentralizowanie komitetów i komisji robotniczych w skali miast, województw i całego 
kraju  oraz  o  przygotowanie  i  zorganizowanie  Ogólnokrajowego  Wolnego  Kongresu 
Związków Zawodowych, który stałby się prawdziwym kręgosłupem mobilizacji mas, ich 
niezależnym  ośrodkiem  kierowniczym.  Na  tym  etapie  decydującej  konfrontacji  z 
biurokracją,  tego  typu  walka  pozwoli  zjednoczyć  wokół  jednego,  wspólnego  celu 
wszystkich bojowników o wolne związki zawodowe (w Katowicach,  w Gdańsku,  w 

122 I. Krasnal,  O etyce i  moralności  opozycji  politycznej,  Socjalistyczna  Agencja Wydawnicza 1980,  nr 
21/1.
123 Sytuacja wymaga nowej robotniczej alternatywy, �Walka Klas�, sierpień 1980, nr 17.
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Grudziądzu  i  innych  miastach),  tych,  którzy  walczą  z  biurokracją  wewnątrz 
skolonizowanych przez  stalinowców  «oficjalnych» związków zawodowych oraz  tych, 
którzy biją się bez określonej przynależności organizacyjnej. Tylko taka walka, nie zaś 
pisemne czy też ustne obietnice  biurokratów (których hipokryzję  wszyscy doskonale 
znają),  jest  w  stanie  rzeczywiście  udaremnić  prześladowania  najaktywniejszych 
robotników i przywódców ruchu�124.

�Powyższy  tekst  to  dość  dokładny  scenariusz  wydarzeń,  który  -  trzeba  to 
przyznać  -  był  w dużej  mierze  realizowany (...)  w ciągu  szesnastu  miesięcy.  Jego 
twórcy,  trockiści,  mieli  poglądy  bardziej  skrajne  niż  przedstawiciele  KOR.  Pierwsi 
krytykowali drugich za «oportunizm» i «ugodowość» wobec władz PRL.

Jednakże na początku tworzenia  «Solidarności» największy wpływ na nowy 
związek  wywierali  członkowie  KOR.  Oni  też  starali  się  bezwzględnie  eliminować 
konkurencję. Doświadczył tego m.in. organizator strajków sierpniowych we Wrocławiu 
Leszek Skonka, który nie chciał poddać się dyktaturze KOR-u i został przez działaczy 
tej organizacji w brutalny sposób wyeliminowany ze związku�125.

Tymczasem w kierownictwie PZPR toczyła się nadal walka, której celem było 
wyeliminowanie  E.  Gierka,  który  podjął  jeszcze  jedną  próbę  zażegnania  konfliktu 
społecznego,  starając  się  uzyskać  pomoc  Kościoła.  Relacjonuje  on  tę  sprawę  w 
następujący sposób:

�(...) Strajk przedłużał się w sposób coraz groźniejszy dla przyszłości kraju. W 
Moskwie,  już  po  rozmowie  Breżniewa  ze  mną,  został  zdjęty  ze  stanowiska  sekcji 
polskiej w KC partii radzieckiej towarzysz Kostikow, bardzo nam życzliwy. Dla mnie 
było to symptomem pogarszania się naszej sytuacji. Nic więc dziwnego, że zwróciłem 
się  do  kardynała  z  prośbą  o  spotkanie.  (...)� Spotkanie  E.  Gierka  z  kardynałem 
Wyszyńskim odbyło  się w domu I  sekretarza KC, nie zaś  w rezydencji  rządowej  w 
Natolinie. Gierek w swej relacji podkreśla, że:

�(...) Muszę też powiedzieć, że mimo iż nasze stosunki przez całe dziesięciolecie 
były  nienaganne,  nasza  rozmowa  była  prowadzona  przez  kardynała  w  sposób 
szczególnie życzliwy dla mnie. Najwyraźniej chciał w ten sposób okazać mi sympatię�126.

Gierek,  jak  twierdzi,  przedstawił  prymasowi  całą  grozę  sytuacji.  �Tak  jasne 
postawienie sprawy sprawiło, że prymas w swym głośnym kazaniu w Częstochowie w 
sposób najmocniejszy w całym swym życiu opowiedział się po naszej stronie. Domagał 
się rozsądku i pojednania z obu stron. Wiem, że ta homilia kardynała była źle przyjęta 
na Wybrzeżu, lecz stoczniowcy tak reagując czynili krzywdę temu wielkiemu Polakowi, 
bowiem  doprawdy  sytuacja  nasza  była  groźna  i  z  każdym  dniem  narastało 
niebezpieczeństwo  o  nieobliczalnych  wręcz  konsekwencjach.  Rozmowa  nasza,  (...) 
zakończyła  się  znamienną  ze  strony kardynała  uwagą,  czynioną  zresztą  nie  po  raz 
pierwszy:  «Panie Gierek, niech pan uważa na swych współpracowników, niektórzy z 
nich  są  wobec  pana  bardzo  nielojalni».  To  powiedziawszy  kardynał  objął  mnie 
kapłańskim gestem i ucałował w czoło!�127

Słynne kazanie kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie (wspomniane przez 
Gierka), w którym wzywał naród do konsolidacji i ofiarnej pracy dla Ojczyzny, miało 

124 Strajki w Polsce i ZSRR. Jak walczyć o prawa i niezależność klasy robotniczej ,  �Walka Klas�, sierpień 
1980, nr 17.
125 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 184-185.
126 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, wyd. cyt., s. 174-175.
127 Tamże, s. 175.
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miejsce w dniu 26 sierpnia 1980 r.  W TVP zostało ono okrojone - wycięto akcenty 
krytyczne wobec władz, bardzo osłabiając w ten sposób jego wiarygodność.

30 sierpnia 1980 r. zebrało się V Plenum KC PZPR, omówiło ono sytuację w 
kraju,  zatwierdzając  sprawozdania  komisji  rządowych  powołanych  do  rozmów  z 
przedstawicielami  robotników  w  Gdańsku  i  Szczecinie.  Sprawozdania  te  złożyli 
przewodniczący tych komisji - członkowie Biura Politycznego Kazimierz Barcikowski 
(który rozmawiał w Szczecinie) i Mieczysław Jagielski (który rozmawiał w Gdańsku). 
Gierek wspomina, że w dniu V Plenum, które zadecydować miało o porozumieniach 
społecznych, ambasador ZSRR Aristow, odbył z nim rozmowę, w której spytał, czy na 
plenum  ma  być  zawarte  porozumienie  z  �kontrą�,  a  także  wyrażał  zaniepokojenie 
kierownictwa  radzieckiego  planowanym  porozumieniem  ze  strajkującymi,  którzy 
wysuwają wyraźnie antysocjalistyczne postulaty.

30  sierpnia  1980  r.  zostało  podpisane  porozumienie  między  strajkującymi 
robotnikami  a  stroną  rządową  w  Szczecinie,  31  sierpnia  podpisano  analogiczne 
porozumienie  w Gdańsku,  zaś  3  września  w Jastrzębiu  na  Śląsku.  Wkrótce  potem 
przeciwnikom Gierka przyszedł w sukurs przypadek - choroba I sekretarza KC PZPR. 
Sam Gierek opisuje co się wówczas zdarzyło:

�Przed moją chorobą Stanisław Kania, bez mojej wiedzy, gdzieś na Białorusi, 
spotkał  się  z  członkiem Biura  Politycznego  KPZR,  ministrem spraw wewnętrznych 
ZSRR Jurijem Andropowem. I wtedy najprawdopodobniej uzyskał od niego zgodę na 
zastąpienie przez Stanisława Kanię nieefektywnego Edwarda Gierka.

(...) Sytuacja w Polsce była wówczas na ustach całego świata, powodowała, jak 
powiedział  mi  Breżniew,  zły  sen  generalnego  sekretarza  KPZR.  Nic  dziwnego,  że 
zmiana pierwszego sekretarza polskiej partii była (...)� po myśli radzieckich towarzyszy. 
�Sprawą  otwartą  pozostaje  stwierdzenie,  czy  zmiana  ta  była  po  myśli  całego 
kierownictwa radzieckiego czy też jego części,  którą reprezentował Andropow. Bieg 
wydarzeń u nas miał bowiem, co zrozumiałe, wpływ na sytuację wewnętrzną w Kraju 
Rad i obiektywnie biorąc osłabiał sekretarza generalnego KPZR, Leonida Breżniewa�128.

Codziennie przynoszono Gierkowi złe wiadomości, które go dotyczyły - przede 
wszystkim rezolucje organizacji  partyjnych domagających się jego ustąpienia. Gierek 
otrzymał informację, że te protesty organizuje Komitet Warszawski partii.

W nocy z 4 na 5 września 1980 r. E. Gierek ciężko zachorował na serce i został  
odwieziony  do  kliniki  kardiologicznej  do  Anina.  Skorzystano  z  tego  natychmiast 
zwołując  w  dniu  5  września  1980  r.  najpierw  posiedzenie  Biura  Politycznego,  a 
następnie w godzinach wieczornych VI Plenum KC PZPR, które na I sekretarza wybrało 
Stanisława Kanię, na członków BP Kazimierza Barcikowskiego i Andrzeja Żabińskiego, 
a  do  Sekretariatu  KC  -  Tadeusza  Grabskiego,  Zdzisława  Kurowskiego  i  Jerzego 
Wojteckiego.

128 Tamże, s. 177. W ZSRR - analogicznie jak w Polsce - toczyła się walka o władzę między aparatem 
partyjnym reprezentowanym w tym czasie przez Breżniewa, a aparatem policyjnym reprezentowanym przez 
Andropowa. (Przyp. J. K.)
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9. WALKA INFORMACYJNA W PRZEŁOMOWYM OKRESIE
OD UPADKU GIERKA DO WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

9.1. Od rejestracji �Solidarności� do wypadków bydgoskich

W łonie powstałej w wyniku wydarzeń sierpniowych 1980 roku �Solidarności�, 
od samego początku toczyła się zacięta walka między trzema kierunkami.

Jeden  z  nich  najbardziej  skrajnie  lewicowy reprezentowali  trockiści,  którzy 
chcieli by walka w Polsce stała się początkiem rewolucji proletariackiej w całej Europie 
Wschodniej. Ten kierunek w sposób najbardziej otwarty wyrażała RLRP.

Drugi  zasadniczo  odmienny  reprezentowały  siły  katolicko-narodowe,  które 
chciały w oparciu o �Solidarność� uzyskać jak najwięcej swobód dla narodu polskiego i 
Kościoła.  W  ramach  tego  kierunku  działały  różne  grupy,  w  formie  najbardziej 
zdecydowanej  reprezentował  go  Komitet  Samoobrony  Polskiej  kierowany  przez 
działacza LND Mariana Barańskiego.

Największy  jednak  wpływ  na  działania  �Solidarności� od  samego  początku 
zdobył sobie kierunek liberalno-wolnomularski, którego głównymi reprezentantami był 
KOR  oraz  �DiP�.  Dzięki  poparciu  z  jednej  strony  Zachodnich  ośrodków  walki 
informacyjnej - przede wszystkim nagłaśniało jego działania Radio Wolna Europa, a z 
drugiej  wyraźnego preferowania go - zwłaszcza w trakcie wszelkich rozmów - przez 
władze  PRL,  zdobył  on  od  razu  przewagę  nad  przeciwnikami  i  mógł  skutecznie 
sterować działaniami związku, przede wszystkim przez doradców.

W okresie rejestracji �Solidarności� trockistowska �Walka Klas� z 29 października 
1980 r. rzuciła hasło: �Zerwać układy gdańskie!�. W tym samym numerze opublikowany 
został artykuł pt.  �Front Jedności o Rząd Odpowiedzialny przed Radami Robotniczymi�, 
w którym czytamy:

�Ponownie na porządku dnia stoi strajk powszechny - strajk o o wiele głębszej 
wymowie  niż  sierpniowe  walki  wokół  21  żądań.  W  sierpniu  robotnicy  postawili 
wszystkie problemy codziennego życia i demokracji. Dziś jednak gra toczy się o władzę. 
Problem władzy politycznej przejawia się we wszystkich dyskusjach i strajkach. Trzeba 
go więc postawić z całą świadomością. (...)

Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski mówi robotnikom i młodzieży: musimy 
zbudować  międzynarodowe  przymierze  proletariatu  w  otwartej,  braterskiej  walce  o 
robotniczą władzę. (...) Nasza walka jest początkiem całego procesu rewolucyjnego w 
Europie. (...)

Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski wzywa do natychmiastowego utworzenia 
Frontu Jedności o Rząd Odpowiedzialny przed Radami Robotniczymi (...)�1.

1 Front Jedności o Rząd Odpowiedzialny przed Radami Robotniczymi, �Walka Klas�, 29 października 1980, nr 
19.
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W tym samym numerze  �Walki Klas� opublikowano również  Apel,  w którym 
czytamy:

�Dziś trzeba zerwać układy gdańskie, ponieważ tylko w ten sposób można dalej 
rozwinąć walkę i doprowadzić do realizacji żądań. (...)

Wyłącznie scentralizowany w skali krajowej ruch jest zdolny przeciwstawić się 
i skutecznie walczyć z panującym aparatem biurokracji. W związku z tym potrzebna jest  
robotnikom  i  wszystkim pracującym  Ogólnokrajowa  Federacja  Wolnych  Związków 
Zawodowych!�2

W omawianym numerze �Walki Klas� opublikowano też artykuł Henryka Paszta 
pt. �Kogo broni Kościół: robotników czy PZPR?�, w którym czytamy:

�Episkopat  w  Polsce  jest  bezpośrednio  kierowany  przez  Watykan.  Apel 
Kardynała  Wyszyńskiego o  powrót  do  pracy był  inspirowany troską Watykanu,  aby 
strajki  w  Polsce  przypadkiem  nie  przeszkodziły  przygotowaniom  do  konferencji  
bezpieczeństwa europejskiego władców świata. Jak głębokie złudzenia mają ci, którzy 
powiadają, że Kościół polityką się nie zajmuje�3.

30  października  1980  r.  udała  się  do  Moskwy polska  delegacja  partyjno-
rządowa pod przewodnictwem nowego I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani.

Według  relacji  Zbigniewa Brzezińskiego  -  ówczesnego  doradcy  prezydenta 
USA  J.  Cartera  -  w  TVP  w dniu  24  maja  1990  r.,  ówczesny  pułkownik  Sztabu  
Generalnego  WP  Ryszard  Kukliński,  przekazywał  do  USA  informacje,  z  których 
wynikało,  że Związek Radziecki przygotowuje się do interwencji  w Polsce.  Polityka 
amerykańska starała się tej interwencji zapobiec.

24  października  Sąd  Wojewódzki  w  Warszawie  wydał  postanowienie  o 
rejestracji  NSZZ  �Solidarność� na  podstawie  statutu  związku,  który  uzupełniono 
preambułą  uznającą  kierowniczą  rolę  partii  oraz  zasady  ustrojowe.  Komitet 
Założycielski potraktował to jako zamach na związek i postanowił zaskarżyć legalność 
dokonanych uzupełnień statutu. Ostatecznie w dniu 10 listopada Sąd Najwyższy wydał 
kompromisowe postanowienie o rejestracji �Solidarności�.

14  listopada  1980  r.  I  sekretarz  KC  PZPR  Stanisław  Kania  przyjął 
przewodniczącego  Krajowej  Komisji  Porozumiewawczej  NSZZ  �Solidarność� -  Lecha 
Wałęsę.

Tymczasem działacze KOR-u uzyskiwali coraz większy wpływ na �Solidarność�, 
biorąc w swe ręce głównie propagandę, szkolenie i obsadzając stanowiska doradców. 
Socjotechnikę  działania  KOR-u  wyłożył  Jacek  Kuroń  w  artykule  pt.  �Co  dalej?� 
opublikowanym  w  Biuletynie  Informacyjnym  KSS  KOR  pod  koniec  1980  roku. 
Stwierdził on tam:

�Wydarzenia,  których  jesteśmy  świadkami,  naruszyły  podstawy  systemu,  w 
którym żyjemy. (...)

Proszę sobie wyobrazić, że w Polskich Kolejach Państwowych, w których cały 
ruch  podporządkowany  jest  jednemu,  odgórnie  ustalanemu  rozkładowi  jazdy, 
wprowadzono  nagle  pewną  ilość  pociągów kursujących  zgodnie  z  rozkładem jazdy 
ustalanym demokratycznie przez kolejarzy czy pasażerów. Takimi właśnie pociągami są 
niezależne związki zawodowe w systemie, w którym całe życie społeczne sterowane jest 
przez państwowo-partyjną centralę. (...)

2 Apel, �Walka Klas�, 29 października 1980, nr 19.
3 H. Paszt, Kogo broni Kościół: robotników czy PZPR?, �Walka Klas�, 29 października 1980, nr 19.
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Gdyby dziś wysunąć hasła najdalej idące: niepodległości państwa i demokracji 
parlamentarnej - co niewątpliwie zgodne jest z aspiracjami Polaków - to hasła takie nie 
pociągnęłyby  szerokich  rzesz  społeczeństwa.  Wokół  takiego  programu  nie 
zorganizowałby się ruch, ponieważ w świadomości ogółu program taki jest nierealny. 
Dlatego  w  początkach  ruchu  wysuwać  można  tylko  zadania  bardzo  ograniczone, 
minimalistyczne, odwołujące się nie tyle do aspiracji społecznych, ile do tego, co ludzie 
uważają za konieczne. Jeżeli jednak ludzie skupiają się wokół określonych - choćby 
najbardziej minimalistycznych - celów i zaczynają działać, wówczas ruch tworzy się i 
każdy jego  sukces pomaga artykułować dążenia  i  cele  coraz  to  bliższe społecznych 
aspiracji. (...)

(...) Im władza będzie słabsza, a przy tym - co niemal tożsame - mniej zdolna 
do przystosowania swej polityki do sytuacji, tym bardziej będzie się radykalizować ruch 
demokracji.  Radykalizować,  to w tym wypadku zwracać  się  wprost  przeciw władzy, 
przeciw jej politycznym strukturom�4.

W powyższym tekście J. Kuroń bardzo wyraźnie wyłożył zasady socjotechniki 
działania KOR-u, łatwo zauważyć, że są one syntezą zasad socjotechniki propagandy i 
dywersji omawianych w rozdziale 3 niniejszej książki.

Działacze  KOR  starali  się  bezwzględnie  eliminować  z  �Solidarności� ludzi, 
którzy się im przeciwstawiali. Doświadczył tego np. cytowany wyżej Leszek Skonka, 
który w liście  otwartym z  dnia  29  września  1980  r.,  zatytułowanym  �Do przyjaciół�, 
stwierdził:

�Otóż konflikt między mną a pewną grupą ludzi pojawił się wówczas, gdy do 
Zarządu  MKZ weszło  kilku działaczy KOR.  Przedmiotem sporu  było  kształtowanie 
oblicza nowych związków zawodowych. (...)

Otóż w związkach znalazła się pewna grupa działaczy politycznych związanych 
z tzw. KOR (...). Ludzie tej grupy opanowali pewne stanowiska w samym zarządzie oraz 
innych  działach,  w  tym  wydawnictwa.  (...)  Ich  zdaniem  niezależność  związków, 
zwłaszcza w naszych warunkach, jest  niebezpieczną utopią i  każdego,  kto głosi  taki 
pogląd, należy zwalczać. (...) Ponieważ nie chciałem zrezygnować z głoszenia poglądu 
o  niezależności  i  czyniłem  to  także  na  wykładach,  zostałem  najpierw  usunięty  ze 
ścisłego Prezydium, następnie z Zarządu i w końcu zawieszono moje wykłady�5.

KSS  KOR  stosował  taktykę  polegającą  na  kamuflowaniu  dalekosiężnych, 
rzeczywistych celów swej  działalności  oraz  stopniowym wciąganiu szerokich mas w 
działania zmierzające do ich realizacji. Inaczej postępowali trockiści, którzy w sposób 
otwarty mówili o swych rzeczywistych celach. W kolejnym numerze  �Walki Klas� z 28 
grudnia  1980  r.,  po  odsłonięciu  pomnika  ofiar  wypadków  grudniowych  z  1970  r. 
opublikowano artykuł wstępny Józefa Goldberga, w którym czytamy:

�Natomiast  ogłoszone  zostało  prawdziwe  «Przymierze  Narodowe» wokół 
kierowniczej roli PZPR między biurokracją stalinowską, episkopatem a frakcją Wałęsy 
w «Solidarności» oraz pewnymi sektorami opozycji. Wszystko się odbyło tak, jak gdyby 
podstawowym problemem była wspólnota wszystkich Polaków wokół tzw. odbudowy 
kraju,  nie  zaś  walka  o  prawdziwą władzę  klasy robotniczej,  która  toczy się  już  od 
sześciu miesięcy�6.

4 J. Kuroń, Co dalej?, �Biuletyn Informacyjny KSS KOR�, nr 6 (40), 1980 r.
5 L. Skonka, Do przyjaciół, Wrocław, 29 września 1980 r., �Demokracja Związkowa�.
6 �Walka Klas�, 28 grudnia 1980, nr 21.
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W  tym  samym  numerze  �Walki  Klas� przedrukowano  tekst  ulotki 
Międzynarodowej Młodej Gwardii (hiszpańskiej sekcji Rewolucyjnej Międzynarodówki 
Młodzieży), w której czytamy m. in.:

�Wałęsie,  przedstawicielowi  Świętego  Przymierza  Waszyngton-Moskwa-
Watykan,  nie  udało  się  zdemobilizować  polskich  robotników  nawet  w  obliczu 
wojskowych manewrów (chodzi o demonstracyjne manewry armii radzieckiej, które się 
w tym czasie  odbywały  blisko  polskiej  granicy  -  przyp.  J.  K.).  Jego  «kompromis 
historyczny» na  rzecz  ocalenia  «kierowniczej  roli  partii» stalinowskiej  jest  nie  do 
pogodzenia z socjalistycznymi interesami robotników�7.

�Walka  Klas� była  kolportowana  w  lokalach  �Solidarności�,  w  których 
równocześnie na ścianach wisiały krzyże i portrety papieża.

W tym okresie o wpływ na �Solidarność� zaczęli również walczyć narodowcy. W 
numerze  13  �Samoobrony  Polskiej� -  organu  Komitetu  Samoobrony  Polskiej  -  z  31 
grudnia 1980 r. opublikowano artykuł pt.  �O faktyczną niezależność nowych związków 
zawodowych�, w którym czytamy:

�Byłoby niebezpiecznym uproszczeniem twierdzić,  że  «Solidarność» to  tylko 
KOR i  związane  z  nim siły i  nic  więcej.  Tak  oczywiście  nie  jest.  Jest  tam przede  
wszystkim kilka milionów Polaków. (...)  Jednak tylko KOR, ugrupowanie uznawane 
przez  kierownictwo  «Solidarności»,  stanowi  zorganizowaną  grupę  polityczną  w tej 
masie i tylko on wie, dokąd należy zdążać. Toteż, mimo że stanowi on nikłą mniejszość 
w całości i stać go na obsadzenie kadrowe tylko centrali i dwóch, trzech regionów, może 
jednak nadawać kierunek całemu ruchowi. (...)

(...)  Nie  jest  też  wykluczone,  co  sugerowaliśmy  w  numerze  jedenastym 
"Samoobrony",  że  w  okresie  gierkowskim  mieliśmy  do  czynienia  ze  spiskiem 
antypolskim. Polegać by miał on z jednej  strony na zaciąganiu ogromnych kredytów 
zagranicznych,  głównie  zachodnich,  i  uzależnieniu  nas,  również  politycznym,  od 
pożyczkodawców, z drugiej zaś strony na przetrwonieniu i zmarnowaniu tych kredytów 
tak, by w kraju niewiele z tego zostało i by sytuacja bezustannie pogarszała się. Stąd już  
był tylko krok (i dodajmy jest) do wybuchu walk wewnętrznych i do sprowokowania w 
ten sposób obcego najazdu. (...)

(...) Grupa kierownicza KOR ukrywa swoją przeszłość, krzykliwie zagłusza ją 
swymi osiągnięciami. Faktyczne kierownictwo KOR składa się z kilku - kilkunastu osób 
(na  34  członków)  wyłonionych  z  dwu  grup  wiekowych:  ze  starych  aktywistów 
partyjnych  okresu  stalinowskiego  oraz  z  młodych  ich  wychowanków.  Do  grupy 
pierwszej należy m. in. p. Steinsbergowa i p. Cohn - oboje obrońcy w tajnych procesach 
stalinowskich,  w trakcie  których,  nieraz  na  miejscu,  mordowano  wielu  najlepszych 
patriotów polskich. (Nie jest to ścisłe gdyż wyroki wydawane w trakcie procesów, o 
których mowa, były wykonywane nie podczas nich lecz wkrótce po nich, nie ma również 
dowodów na to, że obie wymienione osoby broniły akurat w tego rodzaju procesach; 
trzeba  też  stwierdzić,  że  mec.  Aniela  Steinsberg  skutecznie  broniła  Kazimierza 
Moczarskiego, jednego z najwybitniejszych ludzi AK, w trakcie jego procesu w latach 
1954-1957, doprowadzając w końcu do jego uniewinnienia - przyp. J. K.) (...) Należą do 
niej  także propagandziści  i  piewcy stalinizmu w rodzaju p.  Andrzejewskiego czy p.  
Woroszylskiego  (nieformalny członek  KOR).  Grupa druga  -  młodsza  i  liczniejsza  - 
składa się z b. działaczy trockistowskich. Byłych, ponieważ niektórzy z nich zapewniają, 
niezbyt co prawda głośno, o swoim rozbracie z trockizmem i marksizmem. Należą do 
7 Komisje Robotnicze z Wolnymi Związkami w Polsce, �Walka Klas�, 28 grudnia 1980, nr 21.

157



nich m. in. Kuroń, Michnik, Modzelewski, Blumsztajn, Lityński, Celiński, Borusewicz. 
(Celiński i Borusewicz nie byli trockistami, ani w ogóle marksistami - przyp. J. K.) (...)

Trockizm nie uznaje ani narodów, ani ojczyzny (...).  (Nie jest to ścisłe gdyż 
trockiści  uznają  narody,  których  istnienie  jest  faktem społecznym,  natomiast  ponad 
solidarność narodową stawiają solidarność klasową - przyp. J. K.) Mimo różnorodności 
form  działania  (np.  na  Zachodzie  będzie  to  terroryzm  polityczny  w  rodzaju 
«Czerwonych  Brygad»)  wspólna  wszystkim  odłamom  trockizmu  pozostaje  teoria 
permanentnej rewolucji - tj. utrzymywanie i zwiększanie stanu bezustannego napięcia. 
Ani chwili spokoju społecznego - oto dewiza działalności trockistów.

Dzisiaj czołowi ongiś działacze tej grupy - Kuroń, Modzelewski, Michnik - nie 
przyznają się do trockizmu, podają się za socjaldemokratów, za liberałów lewicowych, 
lub za bliżej  niesprecyzowaną  «lewicę laicką». Fakty jednak zdają się świadczyć,  że 
zachowali  wiele  ze  swych  dawnych  przekonań.  Wystarczy  tylko  pod  kątem 
«permanentnej  rewolucji» prześledzić  proces  powstawania  nowych  związków 
zawodowych�8.

W  tym artykule  w następujący  sposób  scharakteryzowano  stosunki  między 
KOR a Radiem Wolna Europa i innymi zachodnimi ośrodkami walki informacyjnej:

�Źródło sukcesów KOR - tkwi przede wszystkim w «Wolnej Europie»; bez niej 
byłby on kilka razy słabszy.  Nie tylko w tym jednak. Czytelnicy prasy emigracyjnej 
wiedzą,  że  KOR  otrzymuje  ciągłe,  systematyczne  wsparcie  finansowe  od  Polonii 
światowej  oraz  z wielu innych również niepolskich źródeł.  Pozwala to KOR-owi na 
utrzymywanie,  jak  się  szacuje,  kilkudziesięciu  niepracujących  zawodowo  działaczy, 
których głównym zajęciem jest robota polityczna. Inne ruchy - w tym przede wszystkim 
ruch narodowy - pozbawione wsparcia finansowego nie mogą sobie na to pozwolić�9.

Na  przełomie  1980  i  1981  roku  �Solidarność� rozwijała  się  szybko.  Już  w 
momencie  rejestracji  liczyła  kilka  milionów  członków.  Wśród  członków  nowego 
związku było około milion członków PZPR, ale kierownictwo partii nie potrafiło za ich 
pośrednictwem wywierać skutecznego wpływu na działalność  �Solidarności�. Natomiast 
biorąc pod uwagę to, co stwierdzili E. Gierek i Cz. Kiszczak, nie można twierdzić, że 
agentura SB nie miała wpływu na działalność związku.

Również propaganda partyjno-państwowa była bardzo nieudolna, nie potrafiła 
nawet wykorzystywać nadarzających się jej okazji. Np. już latem 1980 r. C. Paul Martin 
w  swym  artykule  opublikowanym  w  czasopiśmie  �Welt  am  Sonntag� przewidywał 
bankructwo Polski i rewindykacje naszych Ziem Zachodnich i Północnych w wyniku 
niemożności spłaty zadłużenia wobec RFN, postulował w związku z tym zwiększenie 
gwarantowanych kredytów dla  Polski,  konkludując:  �Dlaczego  nie przepisać  kawałka 
Pomorza  na  banki  niemieckie,  albo,  ponieważ  chodzi  o  kapitalistów,  na  Republikę 
Federalną,  lub na partyjny majątek SPD? Przy dalszej  ewolucji  polskiej  gospodarki, 
najpóźniej w ciągu 30 lat odkupilibyśmy legalnie Pomorze, Śląsk, a także część Prus 
Wschodnich�10.  Tymczasem  oficjalna  propaganda  PRL  nawet  o  tym  artykule  nie 
poinformowała polskiej  opinii  publicznej,  nie mówiąc już o szerszym wykorzystaniu 
tego rodzaju faktu. Według danych komórki kontrwywiadu LND, nie było to dziełem 

8 O faktyczną niezależność nowych związków zawodowych, �Samoobrona Polska�, 31 grudnia 1980, nr 13.
9 Tamże.
10 �Welt am Sonntag�, nr 33, 1980.
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przypadku, gdyż w PRL-owskich publikatorach w tym okresie dość silna była niemiecka 
agentura - i to zarówno Stasi jak i BND11.

Natomiast  propaganda  �Solidarności� rozwijała  się  znakomicie  i  była 
programowana fachowo. Dbano o rozwój prasy związkowej. W 1981 roku �Solidarność
miała w dyspozycji  kilkadziesiąt  gazet,  czasopism i  biuletynów o łącznym nakładzie 
większym niż 1 000 000 egzemplarzy. Np. �Tygodnik Solidarność� miał nakład 500 000 
egzemplarzy,  wydawana  w Szczecinie  �Jedność� 100  000,  �Biuletyn  Informacyjny  w 
Białymstoku� 5000,  wydawane  w Bielsku  �Informacje� 6000,  �Wolny Związkowiec� w 
Hucie  �Katowice� 40 000,  �Solidarność Gorzowska� 8000,  �Solidarność Wielkopolska� 10 
000, wydawana w Kaliszu �Solidarność� 10 000 itd.12.

�Solidarność� była  typowym ruchem masowym wyrosłym na  gruncie  kryzysu 
gospodarczego i związanego z nim niezadowolenia mas, w swej propagandzie bardzo 
umiejętnie wykorzystywała to niezadowolenie.

Propaganda  stała  się  dla  �Solidarności� nie  tylko  podstawowym  narzędziem 
oddziaływania  na  masy  i  pozyskiwania  zwolenników,  ale  wręcz  czynnikiem 
współtworzącym  i  organizującym  ruch.  Propaganda  �Solidarności�,  którą  starali  się 
fachowo sterować członkowie KOR-u, była uprawiana nie tylko przez prasę i ulotki, ale 
również  przez  radiowęzły  zakładowe  czy  wreszcie  na  wiecach  -  często 
wielotysięcznych.  Starano  się  również  wykorzystywać radio  i  telewizję państwową - 
�Solidarność� miała  tam dużo  zwolenników i  duże  wpływy,  nie  udało  się  jej  jednak 
uzyskać wpływu na dziennik telewizyjny. 19 lutego 1981 r. przedstawiciele �Solidarności
uzgodnili  z  przedstawicielami  PRiTV,  że  radio  i  telewizja  będą  zamieszczać  w 
dziennikach informacje o treściach uchwał i oświadczeń KKP.

�W  propagandzie  «Solidarności» dążono  szczególnie  do  kształtowania 
odpowiednich  stereotypów,  które  tworzyłyby  w  konsekwencji  «optykę  społeczną» 
odpowiadającą potrzebom taktycznym i strategicznym związku. (...)

W praktyce dokonano w tym względzie operacji, które istotnie wzmocniły efekt 
działania. Dokonano mianowicie podziału stereotypów na  «czarne» i  «białe», stosując 
bardzo  ostrą  granicę  i  jednoznaczne  określenie.  Zwraca  uwagę,  że  w propagandzie 
związku  wszystko  było  jednoznaczne  i  proste.  (...)  Wszystkie  problemy społeczno-
polityczne  sprowadzano  do  kilku  uproszczonych,  (...)  twierdzeń.  Celował  w  tym 
szczególnie  Lech  Wałęsa,  który na  wszystkie  problemy miał  gotowe,  bardzo  proste 
recepty. Na konferencji prasowej przed otwarciem Zjazdu «Solidarności» stwierdził na 
przykład, iż potrzebuje godziny programu w telewizji, aby porozmawiać z przywódcami 
partii i państwa, co miało w sposób zdecydowany wpłynąć na uzdrowienie sytuacji w 
kraju. (...)

Poza  tym  w  propagandzie  «Solidarności» dokładnie  określano,  co  jest 
«czarne», a co  «białe», co  «złe», a co  «dobre»�. W propagandzie partyjno-państwowej 
mówiono  i  pisano  o  szeregowych  członkach  �Solidarności� manipulowanych  przez 
ekstremalną część kierownictwa, przy czym tylko ona była zła, a w dodatku najczęściej 
nie precyzowano dokładnie - poza kilku wyjątkami - kto jest konkretnie członkiem tej 
�ekstremy Solidarności�, co bardzo rozmywało obraz i czyniło go słabo czytelnym dla 
przeciętnego  członka  PZPR,  nie  mówiąc  już  o  innych  czytelnikach  prasy  czy 
słuchaczach oficjalnej  TVP i  radia.  �Natomiast  w propagandzie  «Solidarności» obraz 
partii był jednoznaczny i czarny bez żadnych niedomówień i niuansów. (...)
11 Por. Archiwum LND, Zespół kontrwywiadu, 1980.
12 Por. W. Stelmach, Drugie oblicze �Solidarności�, Warszawa 1985, s. 50.
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W  dążeniu  do  kształtowania  stereotypów  propagandę  «Solidarności» 
skoncentrowano na kilku podstawowych problemach. (...)

Taka koncentracja wysiłku na wąskim problemie w toku krótkiego czasu ma 
szczególne  znaczenie  dla  kształtowania  stereotypów.  Powoduje  bowiem  wyjątkowe 
skupienie  opinii  społecznej  na  problemie,  a  tym  samym  może  powodować  -  przy 
sprzyjających  okolicznościach  -  szczególnie  efektywną  percepcję  informacji  w 
zaplanowanym (...) kierunku.

«Białych» stereotypów  w  propagandzie  «Solidarności» było  niewiele.  W 
zasadzie  występował  tylko  jeden  -  stereotyp  samego  związku.  Było  to  bardzo 
konsekwentne  i  zdecydowane  działanie  zdążające  do  tego,  aby  «Solidarność» w 
świadomości  odbiorcy propagandy kojarzyła  się  wyłącznie  z  tym co  dobre,  piękne, 
sprawiedliwe i mądre. Chodziło o ukształtowanie przekonania, że wszystko, co służy 
człowiekowi, pochodzi od  «Solidarności». Wolne soboty i podwyżki płac wywalczyła 
«Solidarność». Za konsekwencje tego stanu rzeczy wyrażające się wzrastającą inflacją i 
trudnościami na  rynku ponosi  odpowiedzialność  rząd.  Doprowadzona  do  klasycznej 
anarchii swoboda głoszenia poglądów i działania to zasługa «Solidarności». Wynikające 
stąd rozprzężenie dyscypliny społecznej i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego to już 
wina  rządu.  Praktycznie  nierealny,  ale  propagandowo  atrakcyjny  model  Polski 
samorządowej  dlatego  nie  może  być  wprowadzony  w życie,  ponieważ  władza  jest 
przeciw.  Przykładów  podobnych  zbitek  propagandowych  można  przytoczyć  więcej. 
Było to konsekwentne działanie mające na celu ukształtowanie i utrwalenie  «białego» 
stereotypu «Solidarności» (i zarazem «czarnego» stereotypu władzy - przyp. J. K.)�13.

�Emisariusze i doradcy z ramienia KSS-"KOR" wnieśli do  «Solidarności» nie 
tylko  manipulacyjne  techniki  oddziaływania  propagandowego,  które  doskonale 
opanowali, ale także niektóre metody mafijnej socjotechniki�14.

Cytowane  wyżej  fragmenty  książki  partyjno-państwowego  propagandysty  i 
naukowca, na temat socjotechniki �Solidarności�, choć niewątpliwie zaprawione niechęcią 
do  związku,  zawierają  jednak  trafne  spostrzeżenia.  Partyjni  propagandyści  mówili  i 
pisali wiele o propagandzie  �Solidarności�, ale sami nie potrafili zorganizować własnej 
równie skutecznej propagandy. Trudno zresztą o to winić propagandystów. Posunięcia 
władz  PRL mało dostarczały pozytywnego materiału nadającego  się  dla propagandy 
partyjno-rządowej.

Prawdziwym przeciwnikiem dla  propagandy KOR-u  była  tylko  propaganda 
narodowców z jednej, zaś trockistów z drugiej strony.

Analogiczna  jak  w  propagandzie  sytuacja  panowała  na  odcinku  służb 
specjalnych.  �(...) Na pierwszej po powstaniu  «Solidarności» krajowej naradzie SB we 
wrześniu  1980  roku  podkreślano  z  niepokojem  wielce  złożoną  sytuację  w  kraju. 
Jednakże nie w nowym związku dopatrywano się niebezpieczeństwa, lecz w politycznie 
zaangażowanych  przeciwnikach  ustroju  socjalistycznego  -  działaczach  KOR,  KPN, 
ROPCiO i innych. Z wielką uwagą i zarazem niepokojem mówiono o angażowaniu się 
tych działaczy w strukturach «Solidarności» i wywieraniu na nią wpływu politycznego. 
(...)  Na  naradzie  wrześniowej  kierownictwo  MSW,  po  analizie  istniejącej  sytuacji, 
wysunęło trzy generalne wnioski będące podstawą działania organów bezpieczeństwa:

13 L. Wojtasik, Elementy socjotechniki �Solidarności�, Warszawa 1982, s. 85-89.
14 Tamże, s. 16. Paryska �Kultura� w numerze 1-2 z 1982 r. zamieściła artykuł pt. Nasza ocena, w którym na 
temat sytuacji w Regionie Mazowsze NSZZ �Solidarność� czytamy: �(...) wewnątrz regionu mazowieckiego (...) 
szalały mafijność, głupota i histeria�.
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1) SB nie będzie rozpracowywać władz nowych związków, a jedynie chronić 
przed działaczami opozycji i szkodliwymi wpływami z zewnątrz;

2) ochrona zakładów pracy przed infiltracją przeciwników socjalizmu winna 
być stale utrzymywana;

3) wzmóc ochronę środowisk studenckich przed wrogą działalnością ze strony 
działaczy KOR, KPN i SKS�15.

Przebieg powyższej narady a także wymienione wyżej wnioski świadczą o tym, 
że  organy  bezpieczeństwa  PRL,  które  miały  swych  agentów  zarówno  w  opozycji  
politycznej  jak  i  wśród  aktywu  nowego  związku,  były  właściwie  bezradne  wobec 
działalności  podwójnych  agentów,  którzy  w tym okresie  uaktywnili  się  na  odcinku 
czynnej walki informacyjnej. Agenci ci w okresie względnej stabilizacji działali lojalnie 
wobec SB, natomiast w momencie przełomu zaczęli działać wbrew jej dyrektywom. SB 
ze swoimi staroświeckimi metodami działania najczęściej  nie była nawet w stanie w 
okresie stabilizacji namierzyć takich agentów, a nawet w okresie przełomu nie bardzo 
sobie z tym potrafiła radzić - zwłaszcza gdy byli oni uplasowani w aparacie partyjno-
państwowym.

Kontrwywiad  Ligi  Narodowo-Demokratycznej  miał  dobre  rozpoznanie 
powyższej sytuacji. Dzięki stosowaniu nowoczesnych socjocybernetycznych metod był 
w stanie namierzać podwójnych agentów SB i  obcych wywiadów - zarówno państw 
komunistycznych  jak  i  zachodnich.  Ze  względu  na  swoje  ograniczone  możliwości 
kontrwywiad  LND  mógł  zajmować  się  namierzaniem  tylko  stosunkowo  niewielkiej 
ilości agentów, ograniczał się więc do namiaru i monitorowania działalności tych, którzy 
tkwili w najwyższych instancjach partyjnych i państwowych (z MSW włącznie - gdzie 
np.  w latach osiemdziesiątych  namierzył  bardzo  wysoko postawionego niemieckiego 
agenta,  który  działał  równocześnie  dla  BND  i  Stasi).  Jednakże  LND  nie  miała 
możliwości  skutecznego  zwalczania  tego  rodzaju  agentur,  mogła  się  tylko  sama 
zabezpieczać przed ich działaniem.

Kierownictwo  LND,  poprzez  współpracujących  z  nią  ludzi  w  aparacie 
partyjno-państwowym PRL,  starało  się  w  tym czasie  wygrywać  walki  frakcyjne  w 
kierownictwie  i  aparacie  politycznym  partii  i  państwa,  w  celu  formowania  i 
wzmacniania  polskiego  narodowego  skrzydła  w  partii  i  aparacie  państwowym 
(zwłaszcza w aparacie partyjnym, wojsku i MSW - do którego starano się w tym czasie  
docierać  również  poprzez  organizacje  partyjne).  M.  in.  J.  Kossecki  -  dzięki 
współpracującym  z  nim  ludziom  pracującym  w  aparacie  Komitetu  Warszawskiego 
PZPR, zorganizował w jego gmachu swoje seminarium zarówno dla działaczy PZPR jak 
i  bezpartyjnych,  a  w  jego  ramach  nawet  osobne  ciche  proseminarium  dla 
wyselekcjonowanych  działaczy narodowych,  na  którym prowadził  szkolenia  w myśl 
doktryny  Ligi  Narodowo-Demokratycznej.  Na  te  seminaria  zapraszał  różnych 
prelegentów - m. in. majora wywiadu polskiego emigracyjnego rządu londyńskiego B. 
K.,  który był  zaskoczony,  że zebrania  organizacji  narodowej  odbywają  się  w takim 
miejscu. Dzięki bardzo ofiarnemu i patriotycznemu współpracownikowi - Z. K., który 
pracował w Komitecie Warszawskim PZPR, udało się nawet wydać bez zgody cenzury 
nielegalny  materiał  szkoleniowy  w  postaci  książki  J.  Kossckiego  pt.  �Problemy 
sterowania społecznego�16.

15 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 327-328.
16 Por.  J.  Kossecki,  Problemy  sterowania  społecznego,  Warszawa  1980.  Archiwum  LND,  Zespół 
kontrwywiadu, 1980.
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Rzecz  jasna  bez  toczącej  się  walki  między PZPR  i  SB  z  jednej  strony,  a 
opozycją, �Solidarnością� i zachodnimi agenturami z drugiej, oraz walki o władzę między 
frakcjami w PZPR, nie byłoby mowy o takich działaniach LND, jak opisane wyżej.

W tym okresie kierownictwo MSW z trudem dawało sobie radę z masowym 
ruchem opozycyjnym zgrupowanym w  �Solidarności� - który mógł wymknąć się  spod 
kontroli SB, a jeszcze trudniej  było z podwójną agenturą - zwłaszcza uplasowaną w 
strukturach władzy partyjno-państwowej, która się wówczas zaktywizowała.

�Panaceum na przeciwstawienie się aktywizacji elementów antysocjalistycznych 
w  środowiskach  intelektualnych,  w  tym  w  Polskiej  Akademii  Nauk,  uczelniach, 
instytutach  naukowych,  wśród  dziennikarzy,  stać  się  miało  «zwiększenie  osobowych 
źródeł  informacji»,  czyli  liczby agentów, którzy kontrolowali  te  środowiska, a  także 
osłabiali  «przedsięwzięcia  antysocjalistyczne».  Największych  niebezpieczeństw 
oczekiwano ze strony dziennikarzy, głównie radia i telewizji, które wywierały ogromny 
wpływ  na  kształtowanie  opinii  społecznej.  Kontrowersyjna  wielce  stała  się  sprawa 
ewentualnej przynależności do związku «Solidarność» rodzin funkcjonariuszy SB i MO. 
Po  dłuższych  dysputach  zezwolono  na  taką  przynależność  pod  warunkiem 
wcześniejszego poinformowania o tym przełożonych.

Trzeba  podkreślić  duże  umiejętności  funkcjonariuszy  SB  w  zakresie 
zdobywania  nowych  agentów  i  lokowania  zarówno  w  środowiskach 
«antysocjalistycznych», jak i strukturach «Solidarności», w okresie bardzo trudnym dla 
organów  bezpieczeństwa,  tj.  w  latach  1980  i  1981.  Szef  radomskiej  SB,  płk  M. 
Mozgawa,  powiedział  na  wrześniowej  naradzie  w  1980  r.:  «Mamy  dobre  źródła 
informacji  w środowiskach  antysocjalistycznych.  Przez  kombinacje  i  gry operacyjne 
oraz osobowe źródła informacji jesteśmy w stanie sterować poczynaniami przeciwników 
politycznych w sposób dla nas wygodny. Umiejętnie sterując agenturą nie dopuściliśmy 
przeciwników do zakładów pracy, środowisk młodzieżowych i kulturalno-twórczych»17.

Rosnące  zagrożenie  ustroju  kładące  się  dużym  ciężarem  na  resort  spraw 
wewnętrznych, spowodowało konieczność przeprowadzenia w nim zmian personalnych. 
Do najważniejszych należała wymiana ministra, odwołany został aparatczyk Stanisław 
Kowalczyk, a jego miejsce zajął «rasowy» bezpieczniak - gen. Mirosław Milewski. Jego 
pierwsze wystąpienie na krajowej naradzie kierowniczego aktywu MSW w październiku 
1980 roku było pełne niepokoju o kraj. «Sytuacja jest niebezpieczna - podkreślił - budzi 
głęboki  niepokój  naszych  sojuszników.  Istnieją  obawy sojuszników,  czy  wytyczony 
kierunek  naszej  partii  na  usuwanie  błędów  nie  doprowadzi  do  niekontrolowanego 

17 To stwierdzenie daje wiele do myślenia, zwłaszcza w zestawieniu z opublikowanymi w kilkanaście lat 
później  słynnymi  Listami  Macierewicza.  Dla  kontrwywiadu  LND nie  były one  aż  tak  wielką  rewelacją, 
wiedział  on  bowiem  już  w  1980  r.  o  penetracji  i  kontroli  środowisk  opozycji  �antysocjalistycznej� i 
kierowniczych gremiów oraz aktywu �Solidarności� przez SB.

J. Kossecki,  którego jako autora książki pt.  Tajemnice mafii  politycznych (wydanej w 1978 r.), 
zapraszały niejednokrotnie organizacje partyjne - zwłaszcza w tych zakładach, których załogi strajkowały w 
1980 r., miał możliwość na miejscu dowiedzieć się od działaczy PZPR o tym, że strajki były organizowane 
przez znakomicie wyszkolonych młodych ludzi, którzy pojawiali się lub nagle aktywizowali w zakładach i 
tak umiejętnie sterowali załogą, że aktyw partyjny nie mógł opanować sytuacji. Często zdarzało się tak, że 
pierwszą falę strajków aktyw partyjny opanowywał, a dopiero potem zjawiali się młodzi dobrze wyszkoleni  
ludzie, z którymi już miejscowi działacze PZPR nie mogli dać sobie rady. Nie mogło ulegać wątpliwości, że 
takimi  kadrami  do  sterowania  strajkami  mogły  w warunkach  PRL w 1980  r.  dysponować  tylko  służby 
specjalne. Dlatego też kierownictwo LND zalecało swoim działaczom zachowywanie bardzo daleko idącej  
ostrożności  we  wszelkich  kontaktach  z  �Solidarnością�,  zaś  działaczy  tzw.  antysocjalistycznej  opozycji 
doradzało w ogóle unikać. (Przyp. J. K.)
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rozwoju  sytuacji,  a  w ślad  za  tym do  wymknięcia  się  spod  kontroli  partii.  Obawa 
dotyczy także ewentualnego przerzucenia się niepokojów na teren ościennych państw, 
które  są  także  pod  propagandowym  naciskiem  ośrodków  dywersji  i  szpiegostwa». 
Milewski  zapewniał,  że  resort  ma  pełne  poparcie  «bratnich  służb» krajów 
socjalistycznych, które pomagają rozpracowywać działalność zagranicznych ośrodków 
dywersji i szpiegostwa skierowanego przeciwko Polsce18. To zapewnienie łączyło się z 
apelem, by funkcjonariusze resortu przełamywali strach przed przeciwnikiem i wierzyli 
w siłę jaką posiada państwo. (...)

Biorący  udział  w naradzie  sekretarz  KC PZPR K.  Barcikowski  potwierdził 
ocenę  ministra  Milewskiego,  określając  sytuację  w Polsce  jako  bardzo  trudną  pod 
względem gospodarczym i politycznym. (...)

Kazimierz  Barcikowski wyraźnie już  zasygnalizował o nacisku państw-stron 
Układu Warszawskiego wywieranego  na  władze,  by przyjęły pomoc sojuszników w 
rozwiązywaniu  polskiego  problemu,  gdyż  same  nie  będą  w  stanie  temu  sprostać. 
Wyraźna jest również odpowiedź na nie. Polska musi sama rozwiązać swój problem. 
(...)

Z zadań, jakie nakreślił Służbie Bezpieczeństwa minister Milewski, na uwagę 
zasługuje  nakaz  uzupełnienia  starych  lub  sporządzenia  nowych list  osób  najbardziej 
niebezpiecznych.  «Jeszcze raz polecam - podkreślił  -  aby przejrzeć wykazy osób do 
ewentualnej izolacji na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. W pierwszej kolejności należy 
wytypować i ująć osoby najbardziej niebezpieczne, aby gdy zajdzie potrzeba można je 
było w ciągu kilku godzin zatrzymać». (...)�19.

�(...)  Tymczasem znad  granic  zaczęły  płynąć  do  władz  niepokojące  wieści. 
Sojusznicy bardziej niż kiedykolwiek domagali się położenia kresu antysocjalistycznej 
kontrrewolucji.  Na  wschodnich  granicach  Polski  stanęło  16  doborowych  dywizji 
radzieckich, na południu granice obsadziły związki taktyczne armii czechosłowackiej, 
granica  zachodnia  została  przez  NRD zamknięta.  Wojska  radzieckie  stacjonujące  w 
Polsce postawiono w stan ostrego pogotowia. 21 listopada 1980 roku minister Milewski 
przekazał na posiedzeniu kolegium MSW treść rozmowy przeprowadzonej w Moskwie 
17 listopada 1980 r.  z przewodniczącym KGB - J.  Andropowem. Miał  on wówczas 
powiedzieć:  «Przez jakiś czas wszystko wskazywało, że bezwzględnie będzie można 
liczyć na wojsko i organa MSW, na ich sprawność i siłę. W krytycznym momencie nie 
podjęły one działań i do dziś trudno wyjaśnić, dlaczego tak się stało. W żadnym kraju 
nie mogą na dłuższą metę egzystować socjalizm i zorganizowane siły jemu przeciwne. 
Wrogów socjalizmu tolerowano zbyt długo. Przeciwnik w kraju zmierza do starcia i 
umacnia swoje siły.  Jak dotąd  wasze uderzenia są enigmatyczne,  mało aktywne,  nie 
uwzględniają powagi chwili i grozy sytuacji. Brak jest pełnego rozeznania, jak poważne 
zawisło nad krajem niebezpieczeństwo. Sytuacja dyktuje, że należy niezwłocznie zrobić 
wszystko,  by  pokazać,  jakie  są  i  do  czego  zmierzają  wrogie  siły.  Konieczny  jest 
harmonogram  działań  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych».  Według  Andropowa 
sytuacja  w  Polsce  była  bardziej  złożona  niż  na  Węgrzech  w 1956  roku.  Generał 
Krzysztoporski  zwrócił  uwagę  obecnych  na  małe  poparcie  działań  MSW  przez 
społeczeństwo, z którym należy się liczyć. (...)

18 Na szczęście dla opozycji,  te  �bratnie służby� (głównie radzieckie i  NRD-owskie) działały przy pomocy 
równie staroświeckich metod, jak służby PRL. (Przyp. J. K.)
19 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 329-331.
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Tymczasem na 5 XII 1980 r. L. Breżniew, sekretarz generalny KPZR, zwołał 
do  Moskwy  naradę  sekretarzy  partii  i  kierownictwa  państwowe  krajów  Układu 
Warszawskiego. Na dwa dni przed wyjazdem do Moskwy minister obrony ZSRR W. 
Kulikow wystąpił z wnioskiem do gen. Jaruzelskiego o ustalenie terminu planistycznej 
gotowości do ćwiczeń «Sojuz '80» na 8 XII 1980 roku, godzina 0.00. Wiązało się z tym 
wprowadzenie do Polski ogromnych sił wojskowych Układu Warszawskiego. Realna 
interwencja wisiała na włosku. Do Moskwy udali się I sekretarz KC PZPR S. Kania, J.  
Pińkowski  -  premier,  K.  Barcikowski,  W.  Jaruzelski,  S.  Olszowski,  J.  Czyrek  i  M. 
Milewski.  Z napięciem oczekiwano wyników rozmów w Moskwie. 7 XII  1980 roku 
minister  Milewski  na  posiedzeniu  kolegium  MSW  złożył  relację  z  przebiegu  tych 
rozmów.  Głównym  przedmiotem  posiedzenia  była  sytuacja  w  Polsce  i  kwestia  jej 
rozwiązania.  Zarys  sytuacji  przedstawił  sekretarz  KC  PZPR  -  S.  Kania.  Omówił 
wszystkie  narosłe  trudności  podkreślając,  że  Polacy  zdolni  są  rozwiązać  powstałe 
problemy własnymi siłami. Już na wstępie polska delegacja dała do zrozumienia, że nie 
życzy sobie żadnej  «bratniej» pomocy w Polsce.  Po wystąpieniu Kani głos zabierali 
sekretarze  partii:  Żiwkow  (Bułgaria),  Kadar  (Węgry),  Honecker  (NRD),  Caucescu 
(Rumunia), Husak (Czechosłowacja), Breżniew (ZSRR). (...)�20. Dyskutanci podkreślali, 
że  to  co  się  dzieje  w Polsce  nie  jest  sprawą tylko  polską,  lecz  żywotnie  interesuje 
wszystkie kraje socjalistyczne.

W  tym  czasie  kontrwywiad  LND  informował  jej  kierownictwo,  że  w 
najbliższym czasie realna jest groźba interwencji wojsk krajów Układu Warszawskiego. 
W tej sytuacji kierownictwo Ligi postanowiło zamontować swe kanały rozpoznawczo-
inspiracyjne w środowiskach tzw. betonu partyjnego,  uznano bowiem, że tam będzie 
można najlepiej obserwować sytuację na linii Warszawa-Moskwa. W tym też czasie sam 
J.  Kossecki  rozpoczął  działania  w  zorganizowanym  pod  patronatem  Komitetu 
Warszawskiego PZPR Klubie Partyjnej Inteligencji Twórczej �Warszawa 80�, publikował 
też w �Biuletynie� KW PZPR21.

�Koniec  1980  roku  przyniósł  pewne  odprężenie  napięcia  wewnątrz  kraju. 
Najważniejszą rzeczą było oddalenie groźby interwencji zbrojnej państw sojuszniczych 
w Polsce. (...)

W  ocenie  sytuacji  sporządzonej  przez  MSW  w końcu  stycznia  1981  roku 
stwierdzono, że w czasie wyborów do władz zakładowych w ogniwach "Solidarności" z 
powodu różnych nacisków do władz  weszli byli  członkowie komitetów strajkowych, 
prezentujący wobec partii i władz państwowych «agresywne, a nawet wrogie postawy». 
Stwierdzono, że nośnikiem tych agresywnych postaw jest głównie młodzież w wieku 20-
35 lat, stanowiąca poważną siłę w ogólnej liczbie członków "Solidarności". Oceniano 
ich jako ludzi o małym poczuciu odpowiedzialności, odpornych na strach, głuchych na 
argumenty związane z doświadczeniem historycznym Polski lat wojny i pierwszych lat 
powojennych, zapatrzonych w "Solidarność", która, według ich mniemań, stworzyła im 
naturalne możliwości realizowania ambicji i wyładowania emocji życiowej. «Cechowały 
tych ludzi ekstremizm, radykalizm oraz skłonność do ekscytacji i histerii».

Coraz  nowsze  analizy  MSW  sporządzane  w  oparciu  o  dane  organów 
bezpieczeństwa oceniały przywódców "Solidarności"  jako  osoby,  które zmierzały do 
utrzymania napięcia, by wywierać permanentne naciski na władze w celu wymuszenia 
ustępstw  i  podrywania  autorytetu,  a  przy  tym  integrowania  mas  członkowskich  i 
20 Tamże, s. 331-332.
21 Por. Archiwum LND, Zespół kontrwywiadu, 1980. Także �Biuletyn� KW PZPR, roczniki 1980, 1981.
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społeczeństwa  z  "Solidarnością".  Do  najbardziej  «awanturniczych» ośrodków 
"Solidarności"  zaliczono  Warszawę,  Gdańsk,  Piłę,  Rzeszów,  Bydgoszcz,  Radom, 
Olsztyn, Wrocław, Szczecin i Lublin. (...) Grupy antysocjalistyczne miały się skupiać 
głównie wokół KSS KOR - elitarnej  jednostki liczącej  300 aktywistów, około 5 tys. 
współpracowników i 10 tys. sympatyków. (...)�22.

Tłumacząc  te  wywody  z  języka  resortowego  MSW  na  zwyczajny,  można 
stwierdzić, że w �Solidarności� zaczęli w tym czasie dochodzić do głosu ludzie, którzy nie 
byli agentami SB, co bardzo niepokoiło resort.

14 stycznia 1981 r.  prasa podała informację o wizycie naczelnego dowódcy 
Zjednoczonych Sił  Zbrojnych państw Układu Warszawskiego Wiktora  Kulikowa u I 
sekretarza  KC PZPR;  w tym samym czasie  papież  Jan  Paweł  II  przyjął  w Rzymie 
delegację �Solidarności� z L. Wałęsą na czele.

9  lutego  1981  r.  obradowało  VIII  Plenum  KC  PZPR,  które  postanowiło 
rekomendować na stanowisko premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W dniach 11-12 
lutego 1981 r.  obradował Sejm PRL, który powołał  W. Jaruzelskiego na stanowisko 
prezesa Rady Ministrów PRL. W swoim oświadczeniu nowy premier przedstawił 10-
punktowy program rządu oraz zwrócił się o trzy pracowite miesiące - 90 spokojnych 
dni. Program ten nie zawierał nic nowego, stanowiąc typowy produkt biurokratycznego 
myślenia i nie był dobrym materiałem dla propagandy partyjno-rządowej.

W pierwszym kwartale 1981 roku narastało napięcie w kraju. W styczniu 1981 
r. załogi około 2000 zakładów podejmowały akcje protestacyjne i organizowały strajki, 
uczestniczyło  w  nich  ok.  1,7  mln.  osób23.  W  lutym  1981  r.  natężenie  akcji 
protestacyjnych  i  strajkowych  maleje.  Natomiast  w  marcu  1981  r.  znowu  narasta 
napięcie  związane  z  konfliktem  w  Bydgoszczy  między  miejscowymi  władzami 
administracyjnymi  a  MKZ "Solidarność".  Konflikt  ten  narastał  od  23  lutego  do  20 
marca  1981  r.,  gdy  wreszcie  w krytycznym,  szczytowym dniu  konfliktu  doszło  do 
pobicia przez milicję działaczy bydgoskiej "Solidarności" w gmachu, który był siedzibą 
władz administracyjnych, rozpoczęła się akcja propagandowa w całym kraju. Zdjęcia 
pobitych rozlepiono po całym kraju, wielką ilość zakładów oflagowano, nie tylko na 
pociągach i gmachach ale nawet w przejściach podziemnych rozlepiano ulotki i pisano 
hasła.  Groził  strajk  generalny.  W  końcu  jednak  doszło  do  kompromisu  między 
przedstawicielami władz państwowych i "Solidarnością". Napięcie opadło.

Kompromisowym rozwiązaniom byli  przeciwni  trockiści.  �Walka  Klas� z  25 
marca  1981  r.  rzuciła  następujące  hasła:  �Budgoszcz:  prowokacja  przeciw 
"Solidarności"�;  �Żadnej  pomocy  dla  rządu  pałkarzy!�;  �Wolność  dla  politycznych�; 
�Ukaranie  winnych  represji�;  �Rozwiązanie  oddziałów  MO,  SB,  ORMO�;  �Uwaga 
Robotnicy! Przygotowuje się interwencja!!!�; �Natychmiastowy kongres MKZ-ów i MKR-
ów!�;  �Wzywamy  do  utworzenia  Frontu  Jedności  o  Rząd  Odpowiedzialny  przed 
Kongresem MKZ-ów i MKR-ów!�24.

W  tym samym numerze  zamieszczono  też  �Oświadczenie  RLRP�,  w którym 
czytamy:

�Wydarzenia w Bydgoszczy są jeszcze jednym dowodem: niezależne komitety 
klasy robotniczej, demokracja robotnicza, są nie do pogodzenia z władzą biurokracji.  
(...)
22 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 334-335.
23 Por. W. Stelmach, Drugie oblicze �Solidarności�, wyd. cyt., s. 51.
24 �Walka Klas�, 25 marca 1981 r., nr 23.
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Raz  jeszcze  bardzo  szybki  rozwój  sytuacji,  cała  walka  klasy  robotniczej 
pokazały, że droga ciągłych negocjacji i coraz dalszych kompromisów za wszelką  cenę 
stanowi niebywałe niebezpieczeństwo dla całego ruchu. Wzmacniając złudzenia co do 
pokojowego dialogu, co do możliwości  wygranej  metodą nacisku, rozbraja ona ruch 
klasowy wobec represji i szykujących się frontalnych ataków. (...)

Dziś  w obliczu  tej  sytuacji  ponownie  przed  klasą  robotniczą  stoi  problem 
kierownictwa ruchu i planu walki. (...)�25.

Omawiany numer �Walki Klas� zawierał również, przedrukowany z Programu IV 
Międzynarodówki, rozdział dotyczący rad robotniczych, w którym czytamy m. in.:

�Komitety Fabryczne są,  jak powiedziano,  elementem dwuwładzy w fabryce. 
Dlatego też ich istnienie jest możliwe jedynie w sytuacji rosnącego nacisku mas. (...)

Rady mogą narodzić się jedynie tam, gdzie ruch masowy wchodzi w stadium 
jawnie rewolucyjne (...).

Dlatego też z chwilą pojawienia się, stają  się konkurentami i przeciwnikami 
władz lokalnych, a następnie samej władzy centralnej. O ile komitet fabryczny stwarza 
elementy dwuwładzy w fabryce, o tyle rady zapoczątkowują okres dwuwładzy w całym 
kraju�26.

Na  znak  protestu  wobec  kompromisu  z  władzami  państwowymi,  Karol 
Modzelewski demonstracyjnie ustąpił ze stanowiska rzecznika prasowego �Solidarności�.

9.2. Od marca do grudnia 1981 r.

�W 1981 roku w obliczu wzrastającego niepokoju spotęgowała się ingerencja 
zagranicznych ośrodków i służb specjalnych w dziedzinie wywiadowczej i dywersyjnej. 
Obliczono, że liczba ujawnionych faktów wywiadowczych wzrosła o 25%, a liczba prób 
werbunku Polaków aż o 80%. Zainteresowania wywiadowcze państw zachodnich nadal 
koncentrowały  się  na  rozpoznawaniu  sytuacji  ekonomicznej,  polityki  wewnętrznej, 
systemów obronnych Polski oraz na stosunkach z państwami Układu Warszawskiego.

O rozprzęganiu się niektórych struktur państwowych w tym czasie świadczy 
zachowanie ośrodków telewizyjnych, np. ośrodki telewizyjne w Gdańsku i Szczecinie 
zaprzestały oddawania programów do kontroli cenzurze. 22 III 1981 roku prowadzący 
dziennik w studiu warszawskim odmówił odczytania komunikatu Biura  Politycznego 
KC  PZPR.  W  Hucie  Warszawa  «Solidarność» domagała  się  zakazu  wstępu 
funkcjonariuszom  SB.  Wzmogły  się  ataki  propagandowe  przeciwko  organom 
bezpieczeństwa i milicji. Działania marcowe 1981 roku «Solidarności», wymierzone w 
organy bezpieczeństwa i milicję, miały związek z wydarzeniami bydgoskimi 22 III 1981 
roku, Biuro Polityczne partii poczuło się zmuszone do podjęcia uchwały o konieczności 
bronienia organów MSW i zastosowania środków wzmacniających ich kondycję. (...)�27.

�Przeciągający się kryzys społeczno-polityczny w Polsce odbił się ujemnie na 
kondycji  psychicznej  funkcjonariuszy MO i  SB.  Ogromny nacisk społeczny,  krytyka 
władz,  siła  «Solidarności»,  ustawiczne  ataki  wszystkich  sił  opozycyjnych  i 
solidarnościowych na resort i jego funkcjonariuszy nie pozostawały bez wpływu na jego 
kadrę. Także wśród niej zaczęły podnosić się głosy krytyczne - na zebraniach partyjnych 
25 Tamże.
26 Tamże.
27 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 335-336.

166



i  organizacyjnych,  odprawach  służbowych  i  innych  okazjach.  Na  posiedzeniu 
kierownictwa MSW w dniu 4 V 1981 roku gen. Krzysztoporski zażądał debaty przy 
współudziale I sekretarza S. Kani, uzasadniał to  «zagrożeniem demontażu» resortu od 
wewnątrz i zewnątrz, poparł go gen. Stachura. To co się działo na zebraniach musiało 
budzić obawy kierownictwa. (...)

W  batalionie  KG  MO,  nie  patrząc  na  sprzeciw  władz,  powstała  grupa 
inicjatywna Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Grupa ta odrzucała wszelką 
dyskusję na temat Rad Milicyjnych. 27 V 1981 roku na posiedzeniu kolegium MSW 
ponownie wrócono do problemów Związku. Gen. Zaczkowski - zastępca komendanta 
KG MO, ocenił sytuację w środowiskach milicyjnych jako bardzo groźną. Uważał, że 
«buntujące  się  jednostki  MO  należy  rozwiązać,  a  na  ich  miejsce  tworzyć  grupy 
funkcjonariuszy w pełni wierne partii, socjalizmowi i kierownictwu MSW». Sądził, że 
potrzebne są nadzwyczajne środki. Poparli go generałowie - Krzysztoporski i Pożoga 
oraz płk Mozgawa. (...)

Problem Związku ostro rozwinął się na naradzie krajowej  MSW 7 VI 1981 
roku.  Komendanci  KW  MO  domagali  się  podjęcia  przez  kierownictwo  resortu 
konkretnych decyzji - zaakceptowanie powstania nowego związku zawodowego, albo 
zdecydowane przeciwstawienie się mu. (...)

11 VI 1981 roku na posiedzeniu kolegium MSW zapadła kolejna decyzja w 
sprawie Związku Zawodowego MO. Dyrektor  Departamentu Kadr  - płk B.  Jedynak, 
poinformował,  że  aktywnych  organizatorów  związku  zawodowego  wśród 
funkcjonariuszy MO było około 400. Najwięcej ich posiadały Komenda Wojewódzka 
MO w Krakowie i Komenda Główna MO w Warszawie. Zdecydowano przeprowadzić z 
każdym z nich indywidualną rozmowę, by odwieść ich od zamiaru tworzenia Związku. 
Funkcjonariuszy, którzy by nie zmienili zdania i trwali dalej w uporze, postanowiono 
zwolnić z szeregów MO�28.

Jak widać, dla władz partyjno-państwowych PRL sytuacja coraz bardziej  się 
komplikowała.  Kierownictwo  Ligi  Narodowo-Demokratycznej  postanowiło  to 
wykorzystać, dla wzmocnienia tendencji narodowych w partii.

Działacze  KOR-u  chcieli  w  walce  informacyjnej  wykorzystać  rocznicę 
wypadków marcowych 1968 roku. 8 marca 1981 r. w Warszawie odbyły się dwa wiece. 
Jeden  na  Uniwersytecie  Warszawskim, zorganizowany przez  władze  uniwersyteckie, 
Region  Mazowsze  �Solidarności�,  KSS KOR i  inne  inspirowane  przezeń  organizacje; 
drugi na pl. Na Rozdrożu tuż przy budynku, w którym kiedyś mieściło się Ministerstwo 
Bezpieczeństwa  Publicznego.  Na  pierwszym  wiecu  postanowiono  uczcić  ofiary 
wypadków  marcowych  w 1968  roku,  natomiast  drugi  wiec  -  zorganizowany przez 
świeżo powstałe  Zjednoczenie  Patriotyczne  �Grunwald�,  poświęcony był  pamięci  tych 
wszystkich, którzy zostali zamordowani w okresie stalinowskim przez - jak określano na 
wiecu  -  syjonistyczną,  trockistowską klikę  J.  Bermana,  R.  Zambrowskiego i  innych 
(wymieniono  przy  tym  brata  Adama  Michnika,  który  był  w  okresie  stalinowskim 
oficerem  wojskowych  organów  sprawiedliwości,  odpowiedzialnym  za  wyroki  na 
niewinnych oficerów WP).

Na wiecu  zorganizowanym przez  ZP  �Grunwald� odczytano  apel  poległych  - 
pomordowanych przez UB i Informację Wojskową. Organizatorzy nie mieli środków na 
propagandę ani też dostępu do publikatorów, ale mimo tego udało się im zgromadzić na 
wiecu około 1500 osób. Wiec wywołał panikę wśród działaczy KOR-u wiecujących na 
28 Tamże, s. 338-340.
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UW, tak, że zrezygnowali oni z planowanego wcześniej pochodu po mieście i zamknęli 
bramy Uniwersytetu, wpuszczając tylko zaproszonych przez siebie ludzi.

W  wiecu  �Grunwaldu� (zorganizowanym  przy  cichym  wsparciu  patriotów  z 
Komitetu  Warszawskiego  partii)  uczestniczyli  też  niektórzy  działacze  LND.  Był  to 
pierwszy wiec, w którym przypomniano pamięć ofiar stalinowskiego terroru, przed nim 
żadne ugrupowanie opozycji demokratycznej, ani też �Solidarność� się na to nie zdobyły. 
Natychmiast  wywołał  on  wielką  wrzawę.  Już  na  drugi  dzień  -  9  marca  1981  r.  - 
upowszechniano  w  Warszawie  plotkę,  że  w  wiecu  pod  gmachem  dawnego  MBP 
uczestniczyli  dawni  antysemici,  faszyści  itd.  Zachodnie  agencje  przekazały  o  tym 
informacje do swych krajów, a publikatory natychmiast  je upowszechniły,  mówiąc o 
odradzającym  się  polskim  antysemityzmie.  Organizacje  żydowskie  przekazały 
ambasadom PRL pisma protestacyjne. 20 marca 1981 r. ukazał się w �Życiu Warszawy� 
list otwarty podpisany przez 147 sygnatariuszy, protestujący przeciw antysemityzmowi. 
Wśród  sygnatariuszy  tego  listu  znajdujemy  nazwiska  polityków,  naukowców, 
dziennikarzy,  artystów  itp.,  z  których  jedni  byli  wówczas  blisko  związani  z 
�Solidarnością�,  inni  zaś  działali  w  okresie  stalinowskim  w  aparacie  partyjno-
państwowym (często na wysokich stanowiskach)29.

Oprócz �Grunwaldu�, duże zaniepokojenie wśród działaczy KOR-u i zbliżonych 
do niego sfer �Solidarności�, wywołała w tym czasie działalność, powstałego na przełomie 
1980  i  1981  r.  pod  patronatem  Komitetu  Warszawskiego  PZPR,  Klubu  Partyjnej 
Inteligencji Twórczej �Warszawa 80�. Z tego Klubu wyszła inicjatywa powołania do życia 
tygodnika �Rzeczywistość�, który zaczął się ukazywać na wiosnę 1981 roku. Wokół tego 
tygodnika  utworzone  zostało  z  inspiracji  jego  zespołu  redakcyjnego  Stowarzyszenie 
Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej �Rzeczywistość�, które w jesieni 1981 r. rozwijało 
się  bardzo  dynamicznie,  skupiając  wokół  siebie  najbardziej  dynamiczne  elementy 
partyjne, które chciały walczyć z - jak to określano - ekstremą �Solidarności�, oskarżając 
kierownictwo  PZPR  o  ugodowość  wobec  niej.  Oprócz  ortodoksyjnych  marksistów 
wokół  �Rzeczywistości� skupiali  się  też  fachowcy,  których  od  �Solidarności� odstraszał 
krzykliwy dyletantyzm wielu jej sztandarowych działaczy.

Kierownictwo LND postanowiło wykorzystać te kanały do inspiracji. Chodziło 
o zaostrzenie walki wewnętrznej w PZPR, wzmocnienie narodowych tendencji w partii 
oraz  zdobycie  wpływu  na  środowiska  partyjnych  fachowców.  W  tygodniku 
�Rzeczywistość� zaczął więc pisywać J. Kossecki i niektórzy jego cisi współpracownicy.  
W okresie IX Zjazdu PZPR, w numerze z dnia 19 lipca 1981 r. opublikowana została  
�Propozycja  kompleksowej  reformy życia  społeczno-politycznego  Polski  opracowana 
przez  interdyscyplinarny  zespół  pod  kierunkiem  doc.  dr  Józefa  Kosseckiego�.  We 
wstępie do tego opracowania autor charakteryzował ogólną sytuację Polski, stwierdzając 
m. in.:

�Polska znalazła się obecnie w punkcie krytycznym. (...)
Trzeba  również  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  różne  siły  na  świecie  są 

zainteresowane tym, aby zmusić Związek Radziecki do interwencji w Polsce.
Ośrodki nacjonalistyczne w Niemczech (żywotne nie tylko w kręgach prawicy, 

ale  również  w  sferach  socjaldemokratycznych  i  liberalnych)  zainteresowane  są  w 
podsycaniu w Polsce nastrojów antyradzieckich, które umożliwiłyby nadanie charakteru 
antyradzieckiego  ewentualnym  wybuchom  gniewu  społecznego.  Z  punktu  widzenia 
nacjonalistów  niemieckich  najkorzystniejsze  byłoby  przerodzenie  się  ewentualnych 
29 Por. �Życie Warszawy�, 20 marca 1981 r.
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rozruchów w Polsce w silną rewoltę antyradziecką, w wyniku której Polska zostałaby 
skompromitowana  w oczach  ZSRR jako  nielojalny  sojusznik,  a  Związek  Radziecki 
zostałby  zmuszony  do  interwencji.  Nacjonalistyczne  ośrodki  niemieckie  mogłyby 
wówczas,  wykorzystując  zaognianie  się  stosunków  chińsko-radzieckich,  starać  się 
uzyskać  zgodę  ZSRR  na  zjednoczenie  Niemiec  pod  hegemonią  RFN,  a  w dalszej 
perspektywie  na  rewindykacje  naszych  ziem  zachodnich  na  rzecz  przyszłych 
zjednoczonych nacjonalistycznych Niemiec.

W  przypadku  dojścia  do  skutku  interwencji  ZSRR w Polsce  kierownictwo 
ChRL miałoby okazję do uderzenia na Wietnam, Laos i Kampuczę.

Dla ośrodków (...)  w USA zaabsorbowanie ZSRR ewentualną interwencją w 
Polsce  stanowiłoby  dogodną  okazję  do  rozstrzygnięcia  po  swojej  myśli  wielu 
problemów w Ameryce  Środkowej  i  Południowej  (np.  sprawy Kuby)  (...).  Poza tym 
ułatwione byłoby wówczas uzyskanie zwiększonych funduszów na zbrojenia�30.

W dalszym ciągu autor stwierdził:
�Należy  się  więc  w najbliższym  czasie  liczyć  z  możliwością  prób  różnych 

prowokacji na terenie Polski. Pewne takie prowokacje miały już zresztą miejsce. Np. w 
czerwcu  br.  rozpowszechniano  «Instrukcję  postępowania  przy  wkroczeniu 
interwencyjnych sił sowieckich do Polski», podpisaną przez Komendę Główną Polskich 
Sił  Wyzwoleńczych,  wzywającą  m. in.  do organizowania oddziałów do prowadzenia 
wojny podjazdowej�31.

Numer  �Rzeczywistości�,  z  którego  pochodzą  powyższe  cytaty,  był 
rozpowszechniany w kuluarach IX Zjazdu PZPR, jednakże, ani w dokumentach Zjazdu, 
ani też w publikatorach nie znalazł szerszego oddźwięku.

W okresie  poprzedzającym IX  Zjazd  PZPR groźba  interwencji  była  znowu 
całkiem realna, a NRD szykowało się do zajęcia polskich Ziem Zachodnich, zaś NRD-
owskie tajne służby rozpracowywały Polskę.

�Od początku czerwca 1981 roku zaczęły nadchodzić coraz groźniejsze wieści z 
Moskwy. 5 czerwca 1981 r. kierownictwo PZPR otrzymało od sekretarza generalnego 
KPZR - L. Breżniewa - list. Według S. Kani list wyrażał zaniepokojenie radzieckiego 
kierownictwa rozwojem sytuacji w Polsce oraz zastrzeżenia do linii politycznej PZPR i 
sugestię  siłowego rozwiązania  nabrzmiałych  problemów. (...)  Twierdzono,  że  środki 
masowego przekazu faktycznie podporządkowane zostały przeciwnikowi politycznemu, 
że  powstała  śmiertelna  groźba  dla  socjalizmu,  zagrożone  jest  samo  istnienie 
niepodległego państwa polskiego, że narasta antyradzieckość i powstaje  bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla całej  wspólnoty państw socjalistycznych.  (...)  Według Kani  z 
oceny listu wyprowadzono wniosek: «(...) Bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie 
damy jej skrzywdzić»�32.

W  okresie  poprzedzającym  IX  Zjazd  PZPR  toczyła  się  ostra  walka 
informacyjna i  w ogóle  polityczna.  11 maja 1981 r.  pod  przewodnictwem Tadeusza 
Grabskiego  (członka  Biura  Politycznego  i  sekretarza  KC)  odbyło  się  pierwsze 
posiedzenie Komisji powołanej przez X Plenum KC PZPR dla oceny przebiegu prac w 
zakresie  odpowiedzialności  osób  pełniących  funkcje  kierownicze  -  E.  Gierka,  P. 
Jaroszewicza, J. Szydlaka, Z. Grudnia, T. Pyki, T. Wrzaszczyka i innych.

30 �Rzeczywistość�, 19 lipca 1981 r., nr 9.
31 Tamże.
32 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 341.
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18 maja 1981 r.  wspomniana Komisja ds.  odpowiedzialności personalnej  za 
kryzys  w  Polsce  przeprowadziła  rozmowę  z  byłym  I  sekretarzem  KC  PZPR  E. 
Gierkiem; 25 maja 1981 r. przeprowadzono rozmowy wyjaśniające z P. Jaroszewiczem i 
E. Babiuchem, wyjaśnienia złożył też F. Szlachcic; na czwartym posiedzeniu Komisji w 
dniu 1 czerwca 1981 r. wyjaśnienia złożyli Z. Grudzień, J. Łukaszewicz, S. Kowalczyk i 
T.  Pyka.  Końcowe posiedzenie Komisji  odbyło  się  29 czerwca 1981 r.,  jej  opinie i 
wnioski postanowiono przesłać na ręce I sekretarza KC S. Kani.

W tym okresie sytuacja w kraju była już od pewnego czasu napięta, a walka 
informacyjna  toczyła  się  na  całego.  24  marca  1981  r.  ZR  �Solidarności� Wrocław 
opracował  i  opublikował  dokument,  który  nosił  tytuł  �Społeczeństwo  polskie  w 
warunkach stanu wyjątkowego - przewidywania i zalecenia�. MKZ Gdańsk przekazał 25 
marca  1981  r.  do  poszczególnych  regionów  �Instrukcję  nr  1� -  na  wypadek  strajku 
generalnego, �Instrukcję nr 2� - na wypadek stanu wyjątkowego, oraz �Instrukcję nr 3� - na 
wypadek  interwencji  z  zewnątrz.  W  okresie  od  26  do  27  marca  1981  r.  Krajowy 
Komitet Strajkowy przekazał do poszczególnych zarządów regionów 10 komunikatów 
zawierających  szczegółowe  instrukcje,  jak  ma  przebiegać  strajk  powszechny  oraz 
ogólne zasady strajku. Potem na wiosnę sytuacja trochę się uspokoiła, ale już w maju 
zaczął  się  ponowny  wzrost  napięcia  -  7  maja  1981  r.  w  Otwocku  tłum  podpalił  
posterunek MO, 20 maja w Kielcach radiowozy MO obrzucono kamieniami. Obalano 
lub  zamalowywano  farbą  pomniki  i  tablice  wzniesione  ku  czci  żołnierzy  Armii 
Radzieckiej i funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Kierownictwo radzieckie zwróciło się do 
kierownictwa polskiego publicznie, wyrażając obawy o dalszy rozwój sytuacji w Polsce. 
Propaganda  zachodnia  i  propaganda  �Solidarności� wskazywała,  że  jest  to  dowód 
mieszania się władz sowieckich w wewnętrzne sprawy Polski.

Późną wiosną 1981 r. odbyła się kampania wyborcza w �Solidarności�, podczas 
tej kampanii Komitet Samoobrony Polskiej, kierowany przez działacza LND mecenasa 
Mariana  Barańskiego,  wydał  w  dniu  6  czerwca  1981  roku  �Apel  do  członków  i 
sympatyków  «Solidarności»�,  który  był  kolportowany  m.  in.  podczas  wyborów  w 
regionie  �Mazowsze�. Władze  �Solidarności� usuwały jednak narodowców kolportujących 
ten dokument z lokali związku.. W �Apelu� czytamy:

�Celem  KOR-u  jest  uchwycenie  władzy  nad  Polakami  przy  pomocy 
"Solidarności" i (...) skrzydła partii, z którym współpracują. Oczywiście po spełnieniu 
tego zadania "Solidarność" zostałaby przez nich zlikwidowana. W przypadku zaś, gdyby 
nie udało się uchwycić władzy, zdążać będą do sprowokowania (...) najazdu, by utopić 
nasz kraj we krwi i wyniszczyć najlepsze żywioły polskie. Temu drugiemu celowi służy 
każde zwiększanie napięcia społecznego.

KOR wcisnął się do "Solidarności" jeszcze w okresie strajków sierpniowych, 
opanowując,  wobec  braku  zorganizowanych  sił  polskich,  centralę  Związku  i 
poszczególne MKZ-y m. in. Gdańsk, Warszawę, Wrocław. (...)

W odwodzie, w przypadku, gdyby nie powiodło się KOR-owi, pozostaje grupa 
KIK-u z redaktorem naczelnym pisma "Solidarność" (chodzi i Tygodnik "Solidarność" - 
przyp. J. K.) oraz członkowie Klubu "Doświadczenie i Przyszłość". Cele ich zbieżne są 
z celami KOR-u, tyle, że realizacja ich obliczona jest na dłuższy przeciąg czasu.

Co robić? (...)
Po  pierwsze  -  należy  doprowadzić  do  utrącenia  w  wyborach  wszystkich 

członków  aktualnych  władz  związkowych:  z  MKZ  i  Krajowej  Komisji 
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Porozumiewawczej. Za wyjątkiem być może - Wałęsy, Świtonia i Rozpłochowskiego. 
(...)

Po  wtóre  -  należy  natychmiast  przepędzić  KOR  i  jego  wspólników  z 
"Solidarności".  Przede wszystkim z prasy, finansów i propagandy. Następnie z kadr i 
ekspertyz. Na ich miejsce wziąć uczciwych Polaków.

Po trzecie - nie oglądając się na aktualne władze związkowe, rozpocząć walkę 
o wyżywienie narodu i o ukaranie przestępców polityczno-gospodarczych. (...)

Po  czwarte  wreszcie  -  wystąpić  w  obronie  życia  dzieci  nienarodzonych, 
mordowanych obecnie tysiącami przez chciwych zysku lekarzy�33.

Powyższy �Apel�, podobnie zresztą jak cała działalność KSP i innych ugrupowań 
narodowych,  była  systematycznie  przemilczana  zarówno  przez  publikatory  krajowe 
(rządowe i opozycyjne) jak i zagraniczne.

Tuż przed IX Zjazdem PZPR �Walka Klas� opublikowała w dniu 12 lipca 1981 r. 
artykuł wstępny Sergio Peiro, w którym czytamy:

�Jeden  z  towarzyszy,  działacz  "Solidarności",  powiedział,  że  MKZ-y  nie 
przygotowują  się  na  wypadek  interwencji;  potrzebna  jest  pilnie  partia  organizująca 
starcie z Kremlem. (...) Doszliśmy do wspólnego rozumienia problemu: jak silne by nie 
były wolne związki zawodowe,  cały kryzys koncentruje  się na kwestii  kierownictwa 
ruchu; (...)  nie chodzi o zorganizowanie współistnienia z aparatem Kremla, czy też o 
jego zreformowanie, lecz o przygotowanie i zorganizowanie starcia z tym aparatem, o 
doprowadzenie do jego rozbicia na rzecz dalszego rozwoju rewolucji; (...).

(...) Polska Sekcja IV Międzynarodówki ukierunkowuje ruch do politycznego 
zerwania z układami gdańskimi,  do walki o  władzę - o Rząd Odpowiedzialny przed 
Komitetami Fabrycznymi i MKZ-ami�34.

W  dniach  14-20  lipca  1981  r.  obradował  IX  Zjazd  PZPR.  Na  podstawie 
materiałów  przedstawionych  przez  Komisję  Grabskiego  usunięto  z  partii:  Gierka, 
Babiucha, Łukaszewicza, Pykę, Szydlaka, Żandarowskiego oraz zatwierdzono uchwałę 
KW  PZPR  w Katowicach  o  usunięciu  Grudnia.  Wybrano  nowe  15-osobowe  Biuro 
Polityczne,  2  zastępców  członka  BP  oraz  8-osobowy Sekretariat.  Wśród  członków 
ścisłego kierownictwa głównymi rywalami S. Kani - który nadal został I sekretarzem 
KC - byli S. Olszowski przewodniczący Komisji Ideologicznej KC oraz M. Milewski - 
przewodniczący Komisji Prawa i Praworządności KC.

Wkrótce po zakończeniu IX Zjazdu PZPR rozpoczęły się akcje protestacyjne 
"Solidarności".  27  lipca  1981  r.  ulicą Piotrkowską w Łodzi  przejechały oflagowane 
autobusy  MPK,  28  lipca  w  centrum  Łodzi  odbyła  się  analogiczna  manifestacja 
samochodów  PKS,  29  lipca  ulicami  Łodzi  przejechały  samochody  "Transbudu", 
wreszcie  30  lipca  ulicą  Piotrkowską  przemaszerowała  kolumna  mieszkańców Łodzi 
żądających poprawy zaopatrzenia.

30  lipca  1981  r.  podjęta  została  uchwała  Prezydium  Zarządu  Regionu 
Mazowsze  o  protestacyjnym  przejeździe  przez  Śródmieście  Warszawy  kolumn 
samochodowych PKS, MPT, MZK, MPO i  �Transbudu�. 3 sierpnia 1981 r. o godzinie 
1000  rozpoczęły  się  rozmowy Komitetu  ds.  Związków  Zawodowych  z  Prezydium 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Urzędzie Rady Ministrów. O godz. 930  mostem 
Poniatowskiego w kierunku Nowego Światu przejechała kolumna prywatnych taksówek 

33 �Samoobrona Polska�, 15 czerwca 1981, nr 15.
34 Sergio Peiro, Nowy etap w budowie Partii Rewolucji Politycznej, �Walka Klas�, 12 lipca 1981 r., nr 25.
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z ulotkami i plakatami na szybach, przed gmachem KC PZPR włączono klaksony. Na 
rondzie koło KC milicja wstrzymała dalszy przejazd.  Z placu Teatralnego wyruszyła 
kolumna samochodów MPT, Nowym Światem wjechała na rondo koło KC, chodnikami 
objechała kordon milicji jadąc w kierunku pl. Trzech Krzyży, zatrzymano ją na placu 
Na Rozdrożu. O godz. 930  na placu Dzierżyńskiego uformowała się kolumna autobusów 
PKS,  MZK  i  �Transbudu�,  ruszając  następnie  ulicą  Marszałkowską  w  kierunku  Al. 
Jerozolimskich, na rondzie skręcono w Al. Jerozolimskie w kierunku Nowego Światu, 
kordon milicji zatrzymał jednak kolumnę. Sztab organizacyjny demonstracji postanowił 
powiadomić  zakłady pracy.  Z  warszawskich  zakładów pracy  przybyły  grupy Straży 
Robotniczej, które ochraniały kolumnę. O godz.  1800  odbyło się wspólne posiedzenie 
KKP i  ZR Mazowsze,  na którym podjęto  decyzję  o blokadzie ronda do  5 sierpnia. 
Decyzja została wykonana, na rondzie gromadziły się tłumy, występowali satyrycy. 5 
sierpnia 1981 r. o godzinie 1200  po odśpiewaniu hymnu narodowego kolumna ruszyła, 
kończąc blokadę.

6  sierpnia  1981  r.  Prezydium  KKP  zerwało  rozmowy  z  Komitetem  ds. 
Związków Zawodowych.

Doskonale  zorganizowana  akcja  kolumn  samochodowych  w  Warszawie  w 
dniach  3-5  sierpnia  1981  r.  została  przez  organizatorów  wykorzystana  do  celów 
propagandowych. Akcje solidarnościowe wyrażające dezaprobatę dla władz partyjno-
państwowych podjęły regiony Podbeskidzia,  białostocki,  radomskie  przedsiębiorstwa 
transportowe, region Wielkopolski i inne, organizując marsze protestacyjne. W okresie 
poprzedzającym  I  Krajowy Zjazd  Delegatów NSZZ  �Solidarność� atmosfera  w kraju 
stawała się coraz bardziej napięta.

12  sierpnia  1981  r.  odbyło  się  spotkanie  I  sekretarza  KC PZPR z  nowym 
prymasem  Polski  księdzem  arcybiskupem  Józefem  Glempem.  Uzgodniono  wspólne 
stanowisko w sprawie zażegnania zagrożeń dla Polski.

W dniu 5 września 1981 r. w hali gdańskiej  �Olivii� rozpoczął się I Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ �Solidarność�, który trwał do 7 października 1981 r. Szacowano, 
że spośród  896 delegatów na Zjazd około 150 było  działaczami KOR. Działacze ci 
wywarli duży wpływ na obrady Zjazdu. Doprowadzono nawet do uchwalenia słynnego 
"Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej", które bardzo zdenerwowało kierownicze 
organy  ZSRR  i  innych  krajów  komunistycznych.  Do  uchwał  Zjazdu  wprowadzono 
praktycznie wszystkie koncepcje programowe KOR. Znalazły się one przede wszystkim 
w uchwalonym przez  I  Krajowy Zjazd  Delegatów  �Programie  NSZZ  «Solidarność»�. 
Najbardziej  charakterystyczny  jest  w  nim  rozdział  VI,  zatytułowany  �Samorządna 
Rzeczpospolita�. Znajdujemy w nim m. in. takie postulaty:

�Życie  publiczne  w Polsce  wymaga  głębokich  i  całościowych  reform,  które 
powinny  doprowadzić  do  trwałego  wprowadzenia  samorządności,  demokracji  i 
pluralizmu. Dlatego będziemy dążyć zarówno do przebudowy struktury państwa, jak i 
do tworzenia i wspierania niezależnych i samorządnych instytucji we wszystkich sferach 
życia społecznego. (...)

(...)  Najbliższe  wybory  do  rad  narodowych  powinny odbyć  się  zgodnie  z 
przedstawionymi zasadami. (...) W tym celu do dnia 31 XII 81 r. przygotowany zostanie 
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projekt  nowej  Ordynacji  wyborczej,  który  po  konsultacji  wśród  członków Związku 
zostanie przedstawiony Sejmowi�35.

W  tym  programie  postulowano  również  zmianę  systemu  wymiaru 
sprawiedliwości, organów ścigania, środków masowego przekazu itp.

28 września 1981 r. na I Krajowym Zjeździe NSZZ  �Solidarność� nestor KSS 
KOR profesor Edward Lipiński ogłosił rozwiązanie tej  organizacji,  stwierdzając przy 
tym, że każdy, komu bliskie były niegdyś cele Komitetu Obrony Robotników, a później 
Komitetu Samoobrony Społecznej �KOR�, powinien wspierać �Solidarność� i działać w jej 
szeregach lub na jej rzecz36.

Zjazd wyraził KOR-owi podziękowanie.
Za kulisami Zjazdu toczyła się ostra walka informacyjna o wpływy na Związek, 

przy  czym  KOR  stanowił  swoiste  centrum,  natomiast  dwa  przeciwstawne  bieguny 
wyznaczali  z  jednej  strony trockiści,  a  z  drugiej  narodowcy.  Cała  reszta  kierunków 
politycznych oscylowała w polu wyznaczonym przez powyższe ugrupowania.

Podczas  I  Zjazdu  �Solidarności� działacze  Komitetu  Samoobrony  Polskiej 
rozprowadzali wśród delegatów ulotkę pt. �Apel do delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ 
"Solidarność"�, w której czytamy:

�Do  sprawowania  władzy  nadają  się  jednak  tylko  odpowiedni  ludzie. 
"Odpowiedni"  to  znaczy  tacy,  którzy  posiedli  wysoki  poziom wiedzy politycznej  i 
związane  z  tym praktyczne umiejętności  jej  wyzyskania  w interesie  narodu.  Wbrew 
pozorom "Solidarność"  posiada  takie  kadry.  Nie  mogą  ich  oczywiście  stanowić  ani 
szeregowi  członkowie  Związku,  ani  nawet  przeważająca  większość  działaczy  i 
członków MKZ czy KKP z uwagi na brak podstawowej wręcz orientacji w sprawach 
politycznych.  Toteż  służą  oni,  bo  takie  są  prawidła  gry  politycznej,  innej,  bardziej  
świadomej grupie osób lub organizacji. Tą organizacją jest KOR i sprzymierzone z nim 
siły KIK i DiP (...). (...)

Amatorom  zaś  konfrontacji  z  ZSRR  -  ludziom  nieodpowiedzialnym, 
szaleńcom, prowokatorom i jawnym dywersantom, chcemy przypomnieć, że ZSRR jest 
mocarstwem  światowym,  z  którego  wolą  liczą  się  wszyscy  możni  tego  świata,  ze 
Stanami Zjednoczonymi na czele, i że budżet wojenny ZSRR jest 150 razy większy niż 
Polski.  Nie  lekceważmy więc  potęgi  Rosji  Radzieckiej,  a  także,  przy okazji,  i  siły 
odpornej PZPR. Pamiętajmy także, że w podsycaniu nienawiści do Rosji i wywołaniu 
powstania antysowieckiego lub antykomunistycznego zainteresowani są Niemcy, dążący 
do  zjednoczenia  swego  kraju  i  do  zagarnięcia  naszych  ziem  zachodnich,  oraz 
międzynarodówka szowinistów żydowskich, zainteresowanych w przechwyceniu władzy 
w bloku wschodnim. (...)

Czym jest KOR? Na ogół ugrupowanie to reklamuje się bądź jest reklamowane 
jako organizacja o celach samoobronnych i patriotycznych. Sprzyja temu legenda KOR-
u o pomocy dla robotników oraz związanych z tym prześladowaniach tej organizacji. W 
rzeczywistości ogromne fundusze, jakie KOR otrzymywał, pochodziły z wielu źródeł, w 
tym także antypolskich, osławione zaś  «szykany» nic mu nie szkodziły, a zwiększały 
tylko jego popularność. Nie ma wątpliwości, że reżim Gierka mógł zlikwidować KOR w 
ciągu kilkudziesięciu godzin, i jeżeli tego nie uczynił, to dlatego, że zgodził się na jego  
istnienie.  Co  więcej:  istniała  dyskretna  kolaboracja  korowsko-gierkowska.  Np. 

35 Program  NSZZ  �Solidarność� uchwalony  przez  I  Krajowy  Zjazd  Delegatów ,  rozdział  VI,  �Tygodnik 
"Solidarność"�, 16.10.1981, nr 29.
36 J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników KOR Komitet Samoobrony Społecznej, Londyn 1983, s. 388.
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warunkiem niejednej  pożyczki  zagranicznej  było  pozostawienie KOR-u w spokoju  i 
Gierek to przyjmował. Kolaboracja ta trwa do dziś, m. in. to KOR w  «Solidarności» 
skutecznie, jak dotychczas, blokuje żądania rozliczenia góry gierkowskiej oraz zakazu 
wywozu żywności za granicę i zaciągania nowych pożyczek. (...)

Śledząc dotychczasowe poczynania Związku jako całości,  a w szczególności 
przedsięwzięcia  jego  władz  naczelnych,  widać  dość  jasno,  że  kroczył  on  przede 
wszystkim  drogą  «permanentnej  rewolucji» i  że  drogą  tą  będzie  szedł  nadal,  ku 
katastrofie Polski, jeżeli nie usunie korowców ze swego wnętrza�37.

�Apel� narodowców nie spełnił oczekiwań jego autorów, a I Zjazd �Solidarności
przebiegał  po  myśli  KOR-u,  a  nawet  skłaniał  się  w  kierunku  wytyczonym  przez 
trockistów.  W  specjalnym  zjazdowym numerze  �Walki  Klas� z  25  września  1981  r. 
opublikowano artykuł Z. Wolskiego pt. �Przerwanie okrążenia�, w którym czytamy:

�Po  roku  poszukiwań,  bezpłodnego  szamotania  się  i  daremnych  prób 
rozwiązania podstawowej sprzeczności między interesem klasy robotniczej i interesem 
rządzącej  biurokracji  w ramach  Polski,  w ramach  narodowych,  I  Zjazd  Delegatów 
NSZZ "Solidarność" podjął próbę wyjścia z błędnego koła, próbę przerwania okrążenia. 
"Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej" (uchwalone przez Zjazd - przyp. J. K.) 
jest  zaledwie pierwszym  krokiem w tym kierunku.  Wyznacza  ono  jednakże  drogę, 
jedyną drogę,  jaka istnieje,  by przeciwstawić się polityczno-militarnej  kontrrewolucji 
biurokratycznego aparatu Kremla. Innej drogi nie ma�38.

W tym samym numerze �Walki Klas� opublikowano artykuł Bolesława Wilka pt. 
�Niezależność od państwa, PZPR, od ... Kościoła�, w którym czytamy:

�W naszej powojennej historii Kościół zawsze prowadził zręczniejszą politykę 
od  PZPR.  Kilkoma  efektownymi  pociągnięciami  wcielił  się  w  rolę  formacji 
opozycyjnej.  Ludzie,  którzy  nie  mieli  lepszego  pomysłu  na  wyrażenie  protestu 
przeciwko reżimowi... chodzili po prostu do Kościoła. (...)

Gdy nastały sierpniowe dni -  Kościół  zameldował się pod bramami Stoczni 
jako pierwszy. Było duchowieństwo, byli  ludzie z KIK-ów, a nawet z PAX-u. Obok 
znaczków i  całej  symboliki  "Solidarności"  zaczęły pojawiać  się  krzyże.  (...)  Papież 
kreował się na obrońcę i symbol robotniczego protestu. W końcu stało się tak, że każde 
spotkanie "Solidarności" zaczynało się mszą. I diabli wiedzą co w tych spotkaniach było 
częścią oficjalną, a co artystyczną.

Bardzo  wielu  ludzi  drażni  ta  oprawa,  drażni  przez  typowy  dla  Kościoła 
infantylizm obrządku, ale nie tylko. Bardziej świadomi zdają sobie sprawę, że Kościół 
to wielka polityka, której cele są absolutnie niezbieżne z celami walki robotnika. We 
wszystkich  czarnych  kompromisach  między "Solidarnością"  a  PZPR "macza"  swoje 
ręce Kościół. To on odciąga Związek od wytyczonych i jedynie sensownych celów. Bo 
Kościół  pragnie mieć wiernych,  ale nie ma najmniejszego zamiaru zrezygnować ze 
swej  hierarchicznej  struktury,  do  złudzenia przypominającej  biurokratyczną strukturę 
PZPR. A podobne uplasowanie społeczne rodzi podobne poglądy.

Do  niedawna  można  było  mieć  złudzenie,  że  faktycznie  zdecydowana 
większość  członków  "Solidarności",  to  ludzie  wierzący,  i  każdy  wolnomyśliciel 
wzdrygający się przed tą święconą oprawą Związku, czuł się jak impertynent - no bo 
przecież  należy szanować  cudze  poglądy.  Ale  okazuje  się,  że  większość  delegatów 

37 Apel do delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ  �Solidarność�, Warszawa, 21 września 1981.  W zbiorach 
autora.
38 Z. Wolski, Przerwanie okrążenia, �Walka Klas�, 25 września 1981, nr 26.
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"Solidarności" na I Zjeździe okazała się ludźmi wyraźnie nie życzącymi sobie mszy.  
(Chodziło o wynik głosowania, czy msza święta ma być integralną częścią właściwych 
obrad Zjazdu, czy też ma być przesunięta na termin przed rozpoczęciem jego obrad - 
przyp.  J.  K.)  Nie  przeceniajmy  oczywiście  tego,  w  pewnym  sensie  śmiesznego, 
głosowania, ale warto chyba się zastanowić nad jego wymową.

Kilkakrotnie  spotkałem się z  opinią  ludzi  wierzących,  ale  nie katolików, że 
właśnie z uwagi na katolicki terror obyczajowy, panujący na terenie "Solidarności" do 
Związku nie zapisują się.

Uwalniając nasz Związek od wszystkich zależności, uwolnijmy go również od 
Kościoła�39.

W omawianym numerze �Walki Klas� zamieszczono również artykuł Zygmunta 
Maciejewskiego pt. �Wykreślić - i co dalej?�, w którym czytamy:

�Podczas  pierwszej  części  obrad  I  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  NSZZ 
"Solidarność"  reprezentant  Gdańska,  J.  Sobiesiak,  zaproponował  wykreślenie  z 
Preambuły Statutu ustępu o przewodniej roli partii. Uważamy, że ta propozycja jest ze 
wszech miar słuszna, chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na konsekwencje podobnego 
kroku. (...)

(...)  Po  prostu  prawa  rewolucji  i  wszystkich  przewrotów  społecznych  są 
jednakie. Nikt nie oddaje władzy dobrowolnie. Trzeba ją odebrać siłą lub zrezygnować 
z dochodzenia swoich praw. (...)

(...) Gdyby propozycja ta została przyjęta, wówczas ulega zasadniczej zmianie 
sytuacja Związku. Równa się to wypowiedzeniu wojny "Solidarności" przez PZPR, i 
natychmiastowe przygotowanie do obrony jest nieodzowne. (...)

Zapewne najbliższe lata będą bardzo trudnym okresem dla Polski. Można się 
spodziewać wszystkiego: inwazji wojsk radzieckich, sprowokowanej wojny domowej, 
dogłębnie ciężkiego kryzysu gospodarczego. (...) Dlatego dzisiaj musimy być mądrzejsi 
i nie dopuścić do sabotażu i prowokacji. Podzieleni politycznie łączymy się we wspólnej 
walce pod sztandarem "Solidarności"�40.

Na  temat  swych  wpływów  w  �Solidarności� napisali  wyraźnie  trockiści  w 
cytowanym numerze  �Walki  Klas�.  W  artykule  Marka  Kantora  pt.  �Walka  w władzę 
robotniczą = prowokacja?� czytamy:

�W czasie  pierwszej  tury Zjazdu  "Solidarności"  kilku działaczy i  delegatów 
sprzedawało w kuluarach "Walkę  Klas"  i  rozdawało odezwę RLRP na rzecz Frontu 
Jedności  o  Rząd  Odpowiedzialny  przed  Radami  Robotniczymi.  Ktoś  z  prezydium 
powiedział  do  mikrofonu,  że...  to  prowokacja!!  Demokracji  robotniczej  w 
"Solidarności" nie zbuduje się  nigdy tolerując podobne metody, (...).  "Walka Klas" i 
polityka RLRP jest znana od Sierpnia w coraz szerszych kręgach "Solidarności".  Jest 
masowo czytana i dyskutowana. Jej propozycje, zwłaszcza walka o obalenie stalinizmu i 
o władzę Rad Robotniczych zyskują jej coraz więcej zwolenników. A także i wrogów. 
(...)  Ale gdy niektórzy przywódcy frakcji  Wałęsy,  a  nawet i  KOR-u usiłują uniknąć 
jawnej, otwartej konfrontacji politycznej z IV Międzynarodówką rzucając oszczerstwo 
na  temat  "prowokacji",  to  wówczas  sprawa  dla  robotników "Solidarności"  staje  się 
niezmiernie  poważna.  (...)  Nie  pozwolimy,  by  próbowano  -  na  domiar  właśnie 

39 B. Wilk, Niezależność od państwa, PZPR, od... Kościoła, �Walka Klas�, 25 września 1981, nr 26.
40 Z. Maciejewski, Wykreślić - i co dalej?, �Walka Klas�, 25 września 1981, nr 26.
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stalinowskimi  metodami  -  odebrać  wolność  słowa  tym,  którzy  odrzucają  politykę 
"dialogu" z władzą i walczą o zbudowanie robotniczej partii rewolucyjnej�41.

W uchwalonym przez  I  Zjazd  �Solidarności� programie Związku znalazły się 
elementy bardzo zbliżone do programu IV Międzynarodówki. Np. punkt dotyczący rad 
pracowniczych, w którym czytamy:

�Należy  zbudować  nową  strukturę  organizacyjną  gospodarki.  Podstawową 
jednostką  organizacyjną  gospodarki  powinno  stać  się  przedsiębiorstwo  społeczne, 
którym zarządza załoga reprezentowana przez radę pracowniczą, a operatywnie kieruje 
dyrektor, powołany drogą konkursu przez radę i przez nią odwoływany�42.

Podczas  trwania  I  Zjazdu  �Solidarności� 13  września  1981  r.,  przyjechał  do 
Polski  z  hiszpańskim paszportem  na  nazwisko  Sanchez  Vizar-Miguel,  były  student 
SGPiS,  emigrant  pomarcowy,  a  w 1981  r.  jeden  z  redaktorów  �Walki  Klas�,  Stefan 
Bekier.  Rozpoczął  on  bardzo  ożywioną działalność  -  kontaktował  się  z  aktywistami 
"Solidarności",  z  pracownikami Radia  i  Telewizji,  Polskiej  Akademii  Nauk,  dużych 
zakładów  pracy  w  Warszawie,  na  Śląsku  i  w  Gorzowie  Wielkopolskim.  Po 
dwumiesięcznej  działalności,  11  listopada  1981  r.  S.  Bekier  został  zatrzymany  i 
wydalony  z  Polski.  Miał  on  przy  sobie  elaborat  zatytułowany:  �Tezy  do  dyskusji 
działaczy ZSRR i krajów Europy Wschodniej o powrót do Lenina�, w którym czytamy 
m. in.:

�IV  Międzynarodówka  zwraca  się  do  klasy  robotniczej,  do  młodzieży,  do 
działaczy i bojowników opozycji robotniczej, związkowej i demokratycznej w ZSRR, 
Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w Bułgarii, w Albanii i w Jugosławii. 
Wzywa  ich  do  wspólnego  przygotowania  nowego  etapu  starć  rewolucyjnych,  jaki 
otworzyła polska rewolucja.

IV  Międzynarodówka  zwołuje  Konferencję  Działaczy  ZSRR  i  Europy 
Wschodniej pod hasłem "powrót do Lenina", świadoma, iż obecna sytuacja światowa 
stawia palący wymóg - zbudowania nowego kierownictwa rewolucyjnego (...).

Polska  rewolucja  daje  sygnał  początku  rewolucji  europejskiej.  Toteż 
odpowiedź na tę rewolucję jest sprawą najpilniejszą. (...)

Kierownictwo Wałęsy-Kuronia-Kościoła usiłowało za wszelką cenę utrzymać 
ład  społeczny.  (...)  Równocześnie  to  kierownictwo  przeciwstawiało  się  świadomie 
wszelkim  próbom  rozszerzenia  robotniczych  zdobyczy  na  inne  kraje  Europy 
Wschodniej  pod  pretekstem,  że  zamknięcie  rewolucji  w  granicach  Polski  pozwoli 
uniknąć zbrojnej interwencji Kremla. (...)

(...) Propozycje programu minimum wyjścia z kryzysu, wokół którego walczy 
Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski (sekcja IV Międzynarodówki), koncentrują się na 
trzech  punktach:  Kontrola  Robotnicza,  Swobody  Robotnicze  i  Demokratyczne, 
Niepodległość Polski.

W oparciu o powyższy program minimum, IV Międzynarodówka wystąpiła do 
opozycyjnych  organizacji  i  prądów  -  jak  KOR,  KPN,  grupa  Edmunda  Bałuki, 
różnorodne prądy walczące o bodowanie partii robotniczych - z propozycją utworzenia 
JEDNOLITEGO FRONTU o Rząd Odpowiedzialny przed Scentralizowanymi Radami 
Robotniczymi.

41 M. Kantor, Walka o władzę robotniczą = prowokacja?, �Walka Klas�, 25 września 1981, nr 26.
42 Program NSZZ �Solidarność�, uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów,  �Tygodnik SOLIDARNOŚĆ�, 
16 października 1981 r.
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W łonie "Solidarności", w MKZ-ach i radach robotniczych, samorządach, IV 
Międzynarodówka walczy o zorganizowanie walnych zebrań fabrycznych i zakładowych 
aby te: 1) wypowiedziały się na temat powyższego 3-punktowego programu rządowego; 
2) zażądały od sił politycznych w kraju, za wyjątkiem PZPR, by przyjęły ten program 
rządowy minimum i połączyły się na tej płaszczyźnie; 3) ogłosiły wrogiem ludzi pracy 
te  organizacje  lub  osoby,  które  zgodzą  się  wejść  do  rządu  jedności  narodowej 
proponowanego przez biurokrację; 4) przygotowały klasę robotniczą w obliczu groźby 
wprowadzenia  stanu  wyjątkowego,  przystępując  do  tworzenia  Robotniczej  Milicji 
Samoobrony; 5) wybrały delegatów w oparciu o powyższe trzy punkty, powierzając im 
zadanie  utworzenia  PARLAMENTU  ROBOTNICZEGO,  który  winien  wyznaczyć 
jednolitofrontowy Rząd odpowiedzialny przed takim Parlamentem�43.

Jak  można  się  zorientować  z  powyższych  cytatów,  trockiści  w tym czasie 
chcieli rozpocząć konkretne przygotowania do przejmowania władzy w Polsce oraz do 
działań rewolucyjnych również w innych krajach komunistycznych. I Zjazd �Solidarności� 
w dużej mierze poszedł po linii propagowanej przez trockistów, uchwalając �Posłanie do 
ludzi pracy Europy Wschodniej�, jak również Program, w którym znaleźć można wiele 
koncepcji  zaczerpniętych  z  cytowanych  wyżej  trockistowskich  dokumentów 
programowych.  Nie  znaczy  to  jednak,  że  trockiści  w  tym  czasie  organizacyjnie 
opanowali NSZZ �Solidarność�. Niewątpliwie w łonie Związku toczyła się wówczas ostra 
walka  informacyjna,  z  której  jednak  duża  część  związkowców  nie  zdawała  sobie 
sprawy.

W  16  numerze  �Samobrony  Polskiej� z  października  -  listopada  1981  r. 
opublikowano artykuł pt. �Stan polityczny kraju�, w którym czytamy:

�W  chwili  obecnej  można  bez  zbytniej  obawy ryzyka  błędu  stwierdzić,  że 
szowiniści  żydowscy kontrolują  już  szereg  ogólnie  znanych  ugrupowań,  takich  jak: 
Ruch Młodej Polski, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, niedawno utworzony 
Klub Służby Niepodległości.  Bardzo  pod tym względem jest  niewyraźna  sytuacja  w 
Konfederacji  Polski  Niepodległej.  (...)  Również  do  kształtującego  się  ruchu 
narodowego, mamy prawo przypuszczać, wciskają się elementy antynarodowe. (...)

Stan polityczny kraju jest krytyczny. (...)
Klucz  do  zmiany sytuacji  na  lepsze  tkwi  niewątpliwie  w Partii.  (...)  Wiele 

zależy jednak i od "Solidarności",  od tkwiących w niej sił polskich, od Kościoła, od 
wszystkich wreszcie innych zorganizowanych i rozproszonych sił polskich, od tego czy 
potrafimy podjąć rzucone nam wyzwanie�44.

W  tym  samym  numerze  �Samoobrony  Polskiej� zamieszczono  artykuł 
zatytułowany  �Sylwetka twórcy programu  «Samorządnej  Rzeczypospolitej»�, w którym 
czytamy:

�Program "Solidarności" uchwalony na I jej  Zjeździe, odbiera się raczej  jako 
dość mętny, ogólnikowy i postulatywny. Ma to prawdopodobnie być worek, w który 
można  będzie  włożyć  dość  dowolne  treści.  Nikt  też,  włącznie  z  władzami 
"Solidarności", nie traktuje go na serio, poważnie.

Twórcą  programu  "Samorządnej  Rzeczypospolitej"  jest  doc.  dr  Bronisław 
Geremek z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący poza tym Rady Programowo 
Konsultacyjnej przy KKP, jedna z szarych eminencji "Solidarności". Kim jest człowiek 

43 Tezy  do  dyskusji  działaczy  ZSRR  i  krajów  Europy  Wschodniej  o  POWRÓT  DO  LENINA,  1981  r. 
Maszynopis powielany w zbiorach autora.
44 �Samoobrona Polska�, październik - listopad 1981, nr 16.
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tak  wszechstronnie  zaangażowany?  (...)  był  aktywnym  funkcjonariuszem  ZMP, 
zaciekłym  stalinowcem,  (...)  na  Uniwersytecie  Warszawskim,  jako  doc.  historii, 
fałszował  historię  Polski  oraz  niszczył  wszystkich  pracowników  naukowych 
zdradzających  jakiekolwiek  sympatie  do  polskości.  (B.  Geremek  był  specjalistą  z 
dziedziny średniowiecznej historii Francji, nie zaś Polski, nie miał też nawet możliwości 
niszczyć  "wszystkich  pracowników naukowych  zdradzających  jakiekolwiek  sympatie 
dla polskości" - przyp. J. K.) Pełnił w tym czasie funkcje II sekretarza partii na uczelni, 
oraz sekretarza POP PZPR w PAN. Wyjeżdżając za granicę utrzymywał stosunki z lożą 
masońską  "Kopernik"  w  Paryżu  oraz  pismem  "Kultura".  Po  zdławieniu  puczu 
syjonistycznego  w  1968  r.  złożył  legitymację  partyjną  oraz  nawiązał  kontakt  z 
"opozycją".  Stał  się  ogromnym  zwolennikiem  "prawdy"  i  "wolności".  Oczywiście 
współdziałał z KOR-em, a po wybuchu strajków na Wybrzeżu, wkręcił się natychmiast z 
T. Mazowieckim na jednego z "ekspertów" przyszłej "Solidarności". Mimo niewybrania 
go na Zjeździe do władz Związku, usiłuje nadal "pomagać"�45.

W  tym  okresie  toczyła  się  również  wojna  psychologiczna  w  skali 
międzynarodowej. Mówią o niej dokumenty z tego czasu.

�W  dniu  24  czerwca  1981  roku I  sekretarz  KC -  S.  Kania,  wziął  udział  w 
naradzie  kierowniczego  aktywu  MSW,  czego  od  dawna  domagali  się  komendanci 
wojewódzcy MO i szefowie Służby Bezpieczeństwa. Z treści jego wypowiedzi płynął 
dramat sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. "Wiele razy spotykaliśmy się na tej sali - 
powiedział nigdy jednak w tak bardzo złożonej sytuacji, jak obecnie. (...) Przeżywamy 
nie  jeden,  a  kilka  kryzysów naraz.  (...)  Trwa walka  partii  o  przywrócenie  zaufania 
społeczeństwa do władz, naderwanego pod wpływem znanych wydarzeń. Z tej  gleby 
wyrosła  siła  wszystkich  naszych  przeciwników i  popularność  «Solidarności».  Każda 
rządząca  partia  narażona jest  na  nacisk zespołu,  który chce  wygodnie  przejść  przez 
życie.  Nie  była  wolna  od  tego  i  nasza  partia.  Złożone  i  skomplikowane  procesy 
zachodzą  w  partii,  dają  znać  zaniedbania  ideologiczne  oraz  naciski  zewnętrzne 
skrajnych  elementów, które  podsuwają  tematy powodujące  podsycanie  niepokojów i 
osłabianie  partii".  Kania  zobrazował  tragiczną  sytuację  gospodarczą  spowodowaną 
wielu  czynnikami  -  wielkim  zadłużeniem,  dużym  spadkiem  produkcji  i  dochodu 
narodowego, brakiem towarów na rynku i permanentnymi strajkami. W rozmowie z L. 
Breżniewem  na  Kremlu  informował  radzieckie  kierownictwo,  że  Zachód  "uzyskał 
możliwości ekonomiczne, aby rzucić polskie kierownictwo na kolana,  że ma w ręku 
klucz do złamania polskiej gospodarki". Dodał, dramatyzując sytuację, że "takiego stanu 
jak obecnie jeszcze nie było.  Trudności  w spłacaniu kredytu i  eksportu przekreślają 
możliwości  importu  wielu  towarów,  surowców  i  komponentów  (...)  Polska  jako 
sojusznik utraciła niemało ze swej wiarygodności. Liczy się mocny sojusznik, my zaś 
mamy wiele  słabości.  Chodzi  nie  tylko  o  siłę  militarną,  ale  i  o  siłę  polityczną,  i  o  
pozycję  władzy  (...)  W  przywróceniu  wiarygodności  liczymy  na  pomoc  naszych 
sojuszników.  Pomoc  ekonomiczna,  zwłaszcza  ZSRR,  jest  bardzo  duża".  (W 
rzeczywistości w tym właśnie czasie zaczynały się poważne trudności gospodarcze w 
samym ZSRR, związane z wyczerpywaniem się możliwości rozwoju ekstensywnego - 
przyp J. K.)

Kania mocno zaakcentował, że partia, mimo przeżywanych trudności, nigdy nie 
wyrzeknie się swej kierowniczej roli, nie pogodzi się z trendami, które zmierzają do 
zagrożenia socjalizmu, demontażu państwa i paraliżu jego organów. (...) Nie zapomniał 
45 Tamże.
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też  na  zakończenie  wystąpienia  wspomnieć  w  liście  KPZR  i  "trosce  towarzyszy 
radzieckich o zagrożeniu socjalizmu w Polsce". Minister Milewski zapewnił I sekretarza 
KC PZPR, że resort wykona postawione przed nim zadania i zgodnie z decyzjami XII 
plenum KC przystąpi do ofensywnych działań przeciwko kontrrewolucji�46.

�Zgodnie  z  uchwałami  XI  plenum KC PZPR o  wzmożeniu  działań  przeciw 
kontrrewolucji, 13 VI 1981 roku doszło do pierwszego spotkania kierownictw resortów: 
MON i MSW. (...) Gen. Stachura poinformował, że sztab MSW już od pewnego czasu 
przygotowuje się do działań na wielką skalę. Dużym problemem jest osłabienie resortu 
spowodowane  ujawnieniem  wśród  części  funkcjonariuszy  MO  "elementów 
dywersyjnych i rozbijackich". Są one uśmierzane, pomaga w tym gen. Kiszczak (szef 
WSW), ale w kalkulacjach operacyjnych należy to uwzględniać. Innym problemem jest, 
w jaki  sposób  i  jakimi  siłami  działać,  czy  uderzać  w nielegalną  poligrafię,  czy  w 
nielegalne zgromadzenia, wiece, albo w jedne i drugie.

Gen.  Siwicki  poinformował,  że  dyscyplina  w  wojsku  jest  dobra,  osłabła 
natomiast  nieco  dyspozycyjność,  a  to  dlatego,  że  około  70%  żołnierzy  z  ostatnich 
powołań miało związek z "Solidarnością". (...)�47.

19 czerwca 1981 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Obrony Kraju z udziałem 
przedstawicieli MON i MSW, na którym omówiono sytuację w kraju i zaakceptowano 
plan działań na wypadek wprowadzenia stanu wojennego.

W lipcu 1981 r. kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych objął gen. 
Czesław Kiszczak.

Według  dokumentów  kremlowskich  ujawnionych  przez  Władimira 
Bukowskiego, w 1981 roku kierownictwo radzieckie nie brało pod uwagę możliwości 
interwencji  zbrojnej  w Polsce,  natomiast  jej  groźbę  traktowało  jako  element  wojny 
psychologicznej.  Towarzysze  radzieccy  uważali,  że  kierownictwo  polityczne  PRL 
powinno  własnymi  siłami  rozwiązać  polskie  problemy  -  przede  wszystkim 
wprowadzając stan wojenny.

W  kwietniu  1981  r.  w  Brześciu  odbyło  się  tajne  spotkanie  Andropowa 
(odpowiedzialnego  za  bezpieczeństwo)  i  Ustinowa  (odpowiedzialnego  za  wojsko)  z 
Kanią i Jaruzelskim. �W gruncie rzeczy właśnie w czasie tego spotkania rozstrzygała się 
kwestia przyszłego wprowadzenia stanu wojennego�48.

�Zagadnienie,  w jakim stopniu realna  była  groźba  sowieckiej  interwencji,  to 
kluczowy  problem  polskiego  kryzysu.  Od  tego  zależała  i  taktyka  przywódców 
"Solidarności",  i  reakcja  Polaków  na  ogłoszenie  stanu  wojennego,  i  postępowanie 
Zachodu. (...)�49.

Według informacji opublikowanych przez W. Bukowskiego, w 1981 r. Biuro 
Polityczne KPZR uznało, że należy:

�Maksymalnie wykorzystywać powstrzymujący kontrrewolucję czynnik, jakim 
jest  obawa  reakcji  wewnętrznej  i  imperializmu  międzynarodowego,  że  istnieje 
możliwość wprowadzenia do Polski wojsk sowieckich. W oficjalnych oświadczeniach 
podkreślać  zadeklarowane przez  tow.  Leonida  Breżniewa na  XXVI Zjeździe  KPZR 

46 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 341-342.
47 Tamże, s. 343.
48 W. Bukowski, Moskiewski proces, Warszawa 1998, s. 555.
49 Tamże, s. 560.
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nasze  zdecydowanie,  by  nie  porzucać  Polski  w  nieszczęściu  i  nie  pozwalać  jej 
krzywdzić�50.

�(...) Od samego początku faktycznie przygotowywano stan wojenny, wszystko 
postawiono na to (i na ewentualny rozpad w kierownictwie "Solidarności"). Co więcej, 
decyzji  tej  nigdy nie zmieniono, wprowadzając do niej  tylko niewielkie korekty.  We 
wrześniu 1981 r. stało się jasne, że Kania nie radzi sobie ze swoim zadaniem pomimo 
jawnych gróźb Breżniewa, że zdejmie go ze stanowiska. Doszło do tego, że Honecker 
wręcz  proponował,  by zwołać  w Moskwie  posiedzenie  przywódców bratnich  partii, 
zaprosić Kanię i oświadczyć mu, że ma złożyć rezygnację, a na jego miejsce mianować 
Olszowskiego.  Ale  i  wówczas  Biuro  Polityczne  postanowiło  nie  zmieniać  swojej 
polityki: wyznaczono Jaruzelskiego. Naturalnie wiedział on doskonale, po co zrobiono 
go pierwszym sekretarzem, (...)�51.

W  dniach  16-17  października  1981  r.  odbyło  się  IV  Plenum  KC  PZPR 
poświęcone sytuacji politycznej w kraju, na którym S. Kania złożył rezygnację z funkcji 
I sekretarza partii i funkcję tą powierzono gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, który dzięki 
temu skupił w swym ręku ogromną władzę (był równocześnie premierem i ministrem 
obrony narodowej).

Sytuacja w Polsce po I Zjeździe �Solidarności� była trudna. W listopadzie 1981 
r. zarysowała się szansa uspokojenia, doszło nawet do spotkania gen. Jaruzelskiego z 
prymasem Glempem i przedowniczącym �Solidarności� Lechem Wałęsą, które jednak nie 
przyniosło żadnych rozstrzygnięć i stało się faktem bez poważniejszych konsekwencji 
politycznych, od Zjazdu �Solidarności� narastało bowiem w kraju napięcie, a radzieckie 
kierownictwo  wywierało  naciski  na  kierownictwo  polskie,  domagając  się  podjęcia 
stanowczych kroków wobec �Solidarności�.

Działając zgodnie z Uchwałą Biura Politycznego KPZR P 37/21 z 21 listopada 
1981 r.  L.  Breżniew skierował do gen. Jaruzelskiego - poprzez ambasadora ZSRR - 
�ustne posłanie�, w którym stwierdził m. in.:

�(...) Teraz jest już najzupełniej jasne, że bez zdecydowanej walki z wrogiem 
klasowym uratować socjalizmu w Polsce się nie da. W istocie nie chodzi już o to, czy 
dojdzie do konfrontacji, czy nie, ale o to, kto ją zacznie, jakimi środkami będzie ona 
prowadzona i kto wykaże inicjatywę�52.

W  listopadzie  1981  r.  prowadzono  już  pełną  parą  przygotowania  do 
wprowadzenia  stanu  wojennego,  którym  przyglądali  się  -  czy  wręcz  nadzorowali  - 
wojskowi radzieccy przebywający w Polsce.  W pierwszej  dekadzie listopada 1981 r. 
został  przez  wywiad  amerykański  ewakuowany z  Polski  wraz  z  rodziną  pułkownik 
Sztabu Generalnego WP Ryszard Kukliński, który 8 listopada 1981 r.  znalazł się na 
Zachodzie dostarczając kierownictwu USA dokładnych informacji o przygotowaniach 
do  stanu  wojennego  w  Polsce.  Już  wcześniej  zostały  zerwane  rozmowy  między 
przywódcami  "Solidarności"  i  przedstawicielami  władz  państwowych  pod 
kierownictwem ówczesnego wicepremiera M. F. Rakowskiego.

Wobec tych faktów trudno powiedzieć,  czy wspomniane spotkanie w dniu 4 
listopada 1981 r. między gen. Jaruzelskim, kardynałem Glempem i Lechem Wałęsą było 
próbą znalezienia kompromisu ze strony władz partyjno-państwowych, czy tylko próbą 
zmylenia przeciwnika i opinii publicznej.
50 Tamże, s. 563.
51 Tamże.
52 Tamże, s. 567.
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W jesieni  1981  r.  kierownictwo Ligi  Narodowo-Demokratycznej  było  przez 
swoich ludzi  działających w aparacie  partyjno-państwowym dobrze  poinformowane i 
nie miało już najmniejszych wątpliwości co jest przygotowywane przez władze PRL, 
zdawało też sobie dobrze  sprawę z tego,  że struktury  �Solidarności� są spenetrowane, 
jeżeli nie wręcz kontrolowane, przez agenturę SB i WSW. W związku z tym zaleciło  
większości swoich członków i cichych współpracowników działających w �Solidarności�, 
wycofanie  się  ze  związku,  zaś  tym,  którzy  działali  w  ramach  aparatu  partyjno-
państwowego baczne obserwowanie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w 
Polsce,  oraz  rozpoznawanie,  czy  może  nastąpić  interwencja  wojsk  Układu 
Warszawskiego (o tym, że sowieckie kierownictwo nie przygotowywało w tym czasie 
interwencji  kierownictwo LND  nie  wiedziało,  podobnie  jak  cała  opozycja,  a  nawet 
aparat  partyjno-państwowy).  Przygotowano  też  na  wszelki  wypadek  lokale 
konspiracyjne53.

Na przełomie listopada i grudnia 1981 r.  doszło do strajku okupacyjnego w 
podległej  MSW  Wyższej  Oficerskiej  Szkole  Pożarniczej  w  Warszawie.  W  sukurs 
strajkującym przyszli przedstawiciele Regionu  �Mazowsze� z Sewerynem Jaworskim na 
czele.  Ponieważ  była  to  jednostka  podległa  MSW,  na  terenie  której  -  w dodatku  -  
znajdował się magazyn broni przeznaczonej dla warszawskiej organizacji ORMO, której 
komendantem był ówczesny komendant WOSP, nic więc dziwnego, że strajk w WSOP 
wywołał  zaniepokojenie  nie  tylko  władz  PRL  ale  i  ZSRR.  Radzieckie  jednostki 
stacjonujące w Polsce postawiono w stan pogotowia.

W tej sytuacji minister spraw wewnętrznych gen. Kiszczak podjął decyzję, w 
wyniku której 2 grudnia o godzinie 1000  do akcji przystąpiła specjalna jednostka MO, 
która dokonała desantu i opanowała WOSP zatrzymując inspiratorów strajku.

3 grudnia 1981 r. obywatel hiszpański Franco Rabell Jose Luis przywiózł do 
Polski  uchwałę  programową III  Konferencji  Rewolucyjnej  Ligi  Robotniczej  Polski, 
sekcji IV Międzynarodówki, w której czytamy:

�I  Zjazd  "Solidarności"  był  decydującym  zwrotem  w  rozwoju  rewolucji 
politycznej od sierpnia 80. (...) III Konferencja RLRP oświadcza otwarcie wobec całej 
klasy robotniczej i narodu uciskanego: starcie jest na dziś, nie na jutro. Trzeba się doń 
przygotować świadomie i otwarcie. (...) Starcie w Polsce będzie zatem pierwszą wielką 
bitwą rewolucji europejskiej, która dojrzewa na całym kontynencie w przyspieszonym 
tempie.  (...)  To  pierwsze starcie  otworzy nowy historyczny etap  wielkich wstrząsów 
społecznych  w Europie,  konwulsyjnych  kryzysów  politycznych,  wojen  domowych  i 
rewolucji.  (...)  Gorączkowe  negocjacje  wokół  utworzenia  "Rady  Porozumienia 
Narodowego" Jaruzelski-Glemp-Wałęsa są rozpaczliwą próbą ratowania władzy PZPR, 
przywrócenia  jakiejś  formy pokojowego  współistnienia  "Solidarności"  z  biurokracją 
stalinowską. Jest to próba spóźniona. Jeszcze "rada" nie została zmontowana, a już jej 
los jest przesądzony: zbankrutuje sromotnie wzorem poprzednich kombinacji "jedności 
narodowej". (...)

Nie  jest  już  możliwe  jakiekolwiek  współistnienie  "Solidarności"  z  władzą 
PZPR. "Solidarność"  musi zmienić program walki i  kierownictwo, przeciwstawić się 
polityce "jedności" z władzami zakrawającej coraz bardziej na zdradę, przejąć w pełni  
inicjatywę polityczną i doprowadzić do końca zapoczątkowany na zjeździe gdańskim 

53 Dobry punkt  obserwacyjny zajmował  J.  Kossecki,  który pisywał  wówczas  w  �Rzeczywistości� i  miał 
kontakt  z  tworzonymi  przez  nią  klubami,  w  których  skupiała  się  znaczna  część  partyjnego  aktywu  o 
nastawieniu narodowo-komunistycznym. Por. Archiwum LND, Zespół kontrwywiadu, 1981.
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zwrot. Tak, aby przygotować się do obalenia PZPR i przejęcia władzy państwowej przez 
ludzi  pracy,  przez  Rady  Robotnicze.  Żaden  przywódca  "Solidarności"  nie  może 
uczestniczyć lub też kryć w jakiejkolwiek formie "frontu porozumienia narodowego", tj.  
"frontu ocalenia PZPR". Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski wzywa wszystkich ludzi 
pracy,  wszystkie  radykalne  prądy,  działaczy  KPN,  którzy  od  zjazdu  "Solidarności" 
usiłują  przeciwstawić  się  próbom  wmontowania  "Solidarności"  do  "porozumienia 
narodowego"  z  PZPR: przygotujmy razem, w otwartej,  braterskiej  walce politycznej 
wspólnie z IV Międzynarodówką Otwarty Kongres Założeniowy RRPP (Rewolucyjnej 
Robotniczej Partii Polski - przyp. J. K.), wyjaśnijmy wspólnie program takiej partii i 
metody zorganizowania zwycięskiej rewolucji politycznej w Polsce, w ZSRR i w całej 
Europie Wschodniej; program walki o Socjalistyczne Stany Zjednoczone Europy. (...)

Całe  przygotowanie  polityczne  klasy  robotniczej  do  nieuchronnego  starcia 
koncentruje  się  dziś  w  walce  o  WOLNE  WYBORY  Z  WOLNOŚCIĄ  PARTII 
POLITYCZNYCH.  (...)  Wyłącznie  rząd  robotniczy  -  RZĄD  ODPOWIEDZIALNY 
PRZED  "SOLIDARNOŚCIĄ"  jest  w  stanie  zagwarantować  takie  wolne  wybory 
obalając policyjny reżim PZPR. (...)  Na I Zjeździe "Solidarności",  Rewolucyjna Liga 
Robotnicza  Polski  walczyła  wokół  3-punktowego  "Programu  Minimum  Wyjścia  z 
Kryzysu". Jest to nasz program rządowy: 1) Niepodległość Polski, tj przede wszystkim 
prawo  Polski  do  wycofania  się  z  Układu  Warszawskiego  (...).  2)  Wywalczenie 
wszystkich  swobód  demokratycznych,  zwłaszcza  wolność  partii  politycznych  oraz 
rozwiązanie sił represyjnych MO, SB, ZOMO i ORMO. 3)  Kontrola robotnicza nad 
produkcją i  całą  gospodarką  planową  (...).  III  Konferencja  postanawia  również 
wyznaczyć publicznych rzeczników IV Międzynarodówki w Polsce. (...) III Konferencja 
RLRP oświadcza, że IV Międzynarodówka jest gotowa do przejęcia odpowiedzialności 
za  walkę  o  władzę  robotniczą  i  o  obalenie  biurokracji  stalinowskiej.  IV 
Międzynarodówka wzywa ludzi pracy do masowego wstępowania w jej szeregi�54.

Trockiści stali wyraźnie na pozycjach marksistowskich, ponieważ zaś w oczach 
zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa w tym okresie, zwłaszcza tej  jego 
części,  która  działała  w  �Solidarności�,  marksizm był  skompromitowany,  propaganda 
trockistowska nie mogła być w skali masowej tak skuteczna, jak propaganda KOR-u 
(którego  czołowi  działacze  dawno  zerwali  z  marksizmem) i  inspirowanych  przezeń 
ugrupowań.

Trockiści byli ludźmi głęboko przekonanymi o słuszności idei marksistowskich 
i nie stosowali nowoczesnej socjotechniki działań propagandowych, lecz tylko wprost 
starali  się  upowszechniać  swoje  poglądy,  bez  kamuflażu  i  niedomówień.  Działacze 
KOR-u i pokrewnych mu organizacji dużo lepiej od trockistów opanowali i stosowali 
socjotechnikę  walki  informacyjnej.  Wiedzieli  też  dobrze,  że  operowanie 
marksistowskim  językiem  i  marksistowskimi  symbolami  (co  właśnie  robiła  RLRP 

54 Uchwała programowa III Konferencji Rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski, sekcji IV Międzynarodówki  
- I konferencji w kraju; 1981 r.; maszynopis powielany, w zbiorach autora.

Kierownictwo  Ligi  Narodowo-Demokratycznej  było  w tym  czasie  na  bieżąco  informowane  o 
działaniach trockistów. Nasuwa się tu pewna uwaga: w informacjach o posiedzeniach Biura Politycznego 
KPZR w 1981 r. przed wprowadzeniem stanu wojennego, podanych w cytowanej książce W. Bukowskiego,  
nie ma żadnych wzmianek o działaniach trockistów w Polsce w owym czasie (a jak już wiemy dotyczyły one 
nie  tylko  Polski,  ale  również  i  innych  krajów  komunistycznych,  z  ZSRR  włącznie).  Gdyby  zawartość  
kremlowskich archiwów udostępniona Bukowskiemu i zrelacjonowana w jego książce, odzwierciedlała pełny 
stan ówczesnej wiedzy sowieckiego kierownictwa o sytuacji  w Polsce, należałoby wyciągnąć  wniosek,  że 
było ono znacznie gorzej zorientowane niż kierownictwo Ligi Narodowo-Demokratycznej.
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używając np. sierpa i młota z cyfrą 4 jako swego symbolu), może uruchomić negatywne 
stereotypy  u  większości  członków  "Solidarności";  w  związku  z  tym,  chociaż 
niejednokrotnie  głosili  treści  programowe  zbliżone  do  treści  propagowanych  przez 
trockistów,  operowali  w  swej  propagandzie  symbolami  religijnymi  i  narodowymi, 
zwiększając w ten sposób skuteczność swego oddziaływania na masy55.

Analogicznie  jak  trockiści,  na  pozycjach  marksistowskich  stali  również, 
działający  po  przeciwnej  niż  RLRP  i  KOR  stronie  barykady,  przedstawiciele  tzw. 
betonu  partyjnego,  skupieni  wokół  Stowarzyszenia  Klubów  Wiedzy  Społeczno-
Politycznej  "Rzeczywistość"  i  innych  analogicznych  ugrupowań.  Główny  organ 
propagandowy  tej  orientacji  -  tygodnik  �Rzeczywistość� -  występował  w  obronie 
socjalizmu, atakując tzw. ekstremę �Solidarności�. Poza kręgami aktywu partyjnego PZPR 
i części biurokracji państwowej oddziaływanie tej propagandy było znikome. Paradoks 
polegał  na  tym,  że  powody  tego  były  analogiczne  jak  w  wypadku  propagandy 
trockistowskiej  -  w społeczeństwie  polskim w tym czasie  funkcjonował  negatywny 
stereotyp  marksizmu  i  socjalizmu,  a  wskutek  tego  każdy  kto  występował  w  imię 
marksizmu - bez względu na to po której stronie barykady walczył - był przez większość 
społeczeństwa odbierany negatywnie.

W pierwszych  dniach  grudnia  1981  r.  sytuacja  w Polsce  stawała  się  coraz 
bardziej  napięta.  3  grudnia  odbyła  się  w Radomiu narada  centralnego i  terenowego 
kierownictwa �Solidarności� - KKP i przewodniczących zarządów regionalnych. Podczas 
tej narady L. Wałęsa stwierdził m. in.:

�Prawie wszystkie grupy społeczne podzieliły się,  bo ja  myślałem, że kiedyś 
dojdziemy do konfrontacji, bo od razu wiedziałem i wiem do dzisiaj, że konfrontacja  
jest nieunikniona i ona będzie. Tylko problem, że chciałem do tej konfrontacji  dojść 
maksymalnie wtedy, kiedy wszystkie grupy społeczne będą razem z nami; (...). Jednak w 
moich obliczeniach pomyliłem się, bo myślałem, że jeszcze wytrwamy gdzieś do pół 
roku. (...) Więc jest ostatni dzwonek, aby błyskawicznie zrobić manewr, albo ze mną, 
albo  beze  mnie.  I  ten  manewr musi  polegać  na  tym,  że  musimy powiedzieć  sobie: 
oczywiście, wiedzieliśmy o konfrontacji,  wiedzieliśmy, że do niej dojdzie, wiemy, że 
dzisiaj  władza jak najbardziej  szybko, przed świętami, w okresie zimowym, dąży do 
konfrontacji�56.

Jednym z kolejnych mówców był G. Palka, który stwierdził:
�(...) Dlatego uważam, że jest realne odłożenie tej konfrontacji przez partię. I 

dlatego sądzę, że musimy, oprócz takiego postawienia sprawy, uruchomić cały zespół 
działań na zasadzie faktów dokonanych, które będą spychały partię na pozycję, którą my 
też powinniśmy pokazać. (...)  Nie możemy dalej  walczyć polityką strajków, strajków 
lokalnych w szczególności, jest to absolutnie nieskuteczne i sądzę, że nie mamy innego 
wyjścia,  jak  powołać  straż  robotniczą,  której  nie  będziemy wyprowadzać  na  ulice 
normalnie, ale która będzie w naszym odwodzie, i to będzie siła przeciwko sile, którą  
będziemy mieli gotową do użycia�57.

Następnie zabrał głos J. Rulewski, stwierdzając:

55 24  maja  1981  r.  jeden  z  działaczy  �Solidarności� (syn  dawnego wybitnego  działacza  PZPR)  mówił  z 
przekąsem o tym, że przyjeżdżający z Paryża przedstawiciele IV Międzynarodówki sugerują, by w lokalach  
Związku wieszać ich emblematy, zamiast portretów papieża i krzyży - co byłoby błędem socjotechnicznym.
56 T. Matysiak, Przed konfliktem konflikt, Warszawa 1986, s. 155.
57 Tamże, s. 156..
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�(...)  Trzeba  powołać  rząd  tymczasowy,  który  by  przejął  kontrolę  nad 
gospodarką, ministerstwem spraw wewnętrznych, służbą bezpieczeństwa itd.�58

Jednym z kolejnych mówców był K. Modzelewski, który stwierdził m. in.:
�(...) My po prostu musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze: musimy im jasno 

powiedzieć, że bój to będzie ich ostatni i to jest sprawa tego strajku, (...) groźby strajku, 
jeżeli  nastąpi  stan  wyjątkowy,  (...)  i  to  musi  być  w  uchwale.  I  drugie:  musimy 
wytłumaczyć, na czym polega nasza polityka. (...)�59.

J. Rulewski, powtórnie zabierając głos stwierdził:
�(...) Napuszczać chłopów na urzędników gmin, niech zajmują urzędy gminne 

oraz stworzyć grupy po 100-200 osób, które będą załatwiać w zakładach różne sprawy, 
np. sprawę zepsutych drzwi, by uświadomić władzy, że ona jest bezsilna�60.

A.  Sobieraj  dodał,  �(...)  że  grupy  te  powinny  przejmować  część  działań 
administracji, odsuwać za wszelką cenę władze miejskie i wojewódzkie�61.

Na tej  naradzie,  która odbyła się w Radomiu w bardzo napiętej  atmosferze, 
Prezydium KK i Przewodniczący ZR NSZZ �Solidarność� zajęli następujące stanowisko:

�1.  Władze  partyjno-państwowe wykorzystały negocjacje  ze  Związkiem oraz 
ideę porozumienia narodowego dla wprowadzenia społeczeństwa w błąd. (...)

2.  Niezależnie  od  tego,  czy  ustawa  o  nadzwyczajnych  środkach  działania 
upoważni rząd do stawiania cywilnych obywateli  przed  sądami wojskowymi, zakazu 
zgromadzeń i ograniczania podróży, czy tylko do zniesienia prawa do strajku, nie da się 
jej  wprowadzić  w  życie  inaczej  niż  drogą  terroru.  Równałoby  się  to  próbie 
obezwładnienia społeczeństwa przemocą. Dlatego na ewentualne uchwalenie przez Sejm 
nadzwyczajnych uprawnień dla rządu Związek odpowie 24-godzinnym ogólnopolskim 
strajkiem protestacyjnym. W przypadku gdy rząd korzystając z przyznanych mu przez 
Sejm uprawnień zastosuje środki nadzwyczajne, wszystkie ogniwa Związku i wszystkie 
załogi winny przystąpić niezwłocznie do strajku powszechnego.

3.  Tzw.  prowizorium systemowe na  rok  1982  utrzymuje  w praktyce  stary 
system zarządzania gospodarką, obciążając jednocześnie przedsiębiorstwa i ich załogi 
materialną  odpowiedzialnością  za  decyzje,  które  pozostaną  w  rękach  organów 
centralnych. (...)  Związek nie zgodzi się na podwyżki cen bez reformy gospodarczej. 
(...)

4.  Porozumienie narodowe nie może polegać  na wprowadzaniu Związku do 
przemalowania FJN,  do czego zmierza strona rządowa.  Takie ozdobienie znaczkiem 
"Solidarności" fasady starego systemu władzy państwowej, który doprowadził kraj do 
upadku, nie złagodziłoby w niczym kryzysu, a  pozbawiłoby Związek niezależności  i 
wiarygodności.

Związek nie odstąpi od spełnienia następujących żądań:
a) wycofanie się władz ze wszystkich represji antyzwiązkowych,
b) przedstawienie Sejmowi projektu ustawy o związkach zawodowych w wersji 

uzgodnionej z przedstawicielami "Solidarności",
c) wycofanie się władz z tzw. prowizorium systemowego oraz uzgodnienie ze 

Związkiem i  wprowadzenie w życie  reformy gospodarczej  opartej  na samorządności 
przedsiębiorstw,
58 Tamże.
59 Tamże, s. 157.
60 Tamże.
61 Tamże.
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d) przeprowadzenie demokratycznych wyborów do rad narodowych wszystkich 
szczebli (...) oraz podporządkowanie im administracji terytorialnej. (...),

e)  uszanowanie  związkowej  kontroli  nad  gospodarką,  w tym zwłaszcza  nad 
zasobami żywności, utrzymanie ich w tajemnicy przed narodem jest nie do przyjęcia,

f)  przyznanie  Społecznej  Radzie  Gospodarki  Narodowej  kompetencji 
umożliwiających realny wpływ na decyzje rządowe i kontrolę nad polityką społeczno-
gospodarczą państwa,

g) zapewnienie tej Radzie, "Solidarności", Kościołowi i innym ośrodkom opinii 
publicznej dostępu do radia i telewizji.

Są to minimalne warunki porozumienia narodowego, które umożliwi wspólną 
skuteczną walkę z kryzysem�62.

Nagranie  obrad  radomskich kierownictwa  �Solidarności� z 3 grudnia  1981 r., 
natychmiast  po  ich  zakończeniu  znalazło  się  w  dyspozycji  partyjno-państwowych 
środków  masowego  przekazu  informacji,  które  zaraz  nagłośniły  wybrane  wyjątki 
poszczególnych  wypowiedzi,  przekonując  opinię  publiczną,  że  kierownictwo 
�Solidarności� opanowane przez ekstremistów dąży do konfrontacji.

Ze strony władz partyjno-państwowych PRL miała tu miejsce przeprowadzona 
po mistrzowsku przez służby walki informacyjnej, podwójna manipulacja o charakterze 
prowokacji.  Przede  wszystkim  dopuszczono  do  �przecieku� do  władz  �Solidarności� 
informacji  o  przygotowywanym  stanie  wojennym;  informacja  ta  oczywiście 
sprowokowała działaczy związku do nerwowych wypowiedzi dotyczących rozwiązań 
siłowych i sformułowania żądań, które w ówczesnych warunkach były nie do przyjęcia 
dla  kierownictwa  politycznego  PRL.  Pozostaje  otwarty  problem,  w  jakim  stopniu 
powyższe wypowiedzi i żądania były bezpośrednim dziełem agentów służb specjalnych 
PRL tkwiących we władzach �Solidarności�. Wiadomo, że służby te miały wielką wprawę 
w organizowaniu wszelkiego rodzaju prowokacji politycznych. Wiadomo też było, że 
cały  przebieg  obrad  nie  może  pozostać  tajemnicą  dla  PRL-owskich  władz,  które 
natychmiast wykorzystały nagrania odpowiednich fragmentów tych obrad, nagłaśniając 
je i uzyskując w oczach nie tylko swoich zwolenników, ale nawet i pewnej części osób 
neutralnych, a pragnących spokoju, usprawiedliwienie wprowadzenia stanu wojennego. 
Tezę, że mieliśmy tu do czynienia z prowokacją, potwierdzają wypadki, które zaszły w 
następnych dniach63.

W dniach 5 i 6 grudnia 1981 r. w sali Politechniki Warszawskiej obradowało II  
Walne  Zebranie  Delegatów  Regionu  �Mazowsze� NSZZ  �Solidarność�;  podjęło  ono 
uchwałę, w której czytamy:

�(...)  Po  długiej  dyskusji  zebrani  podjęli  uchwały:  potępiającą  decyzję  Rady 
Ministrów  o  likwidacji  WOSP-u  oraz  użyciu  siły  w  rozwiązywaniu  konfliktów 
społecznych,  powołującą  w zakładach  pracy na  terenie  regionu straż  robotniczą  dla 
utrzymania porządku podczas akcji protestacyjnych, stanowiącą dzień 17 grudnia dniem 
protestu przeciw użyciu siły przy rozwiązywaniu konfliktów społecznych.

W  dniu  tym  o  godz.  16.00  zostanie  w  Warszawie  zorganizowany  wiec 
protestacyjny  w  jednym  z  centralnych  punktów  miasta.  II  WZD  podjęło  również 
uchwałę ws rozwiązania kryzysu państwowego w intencjach i brzmieniu w większości 

62 Tamże, s. 157-159. Powyższe stanowisko datowane było w Radomiu dnia 3 grudnia 1981 roku.
63 Wkrótce po radomskiej naradzie władz �Solidarności�, kierownictwo LND otrzymało informację o tym, że 
cała  narada  w  Radomiu  była  kontrolowana  przez  służby  specjalne  PRL.  Por.  Archiwum  LND,  Zespół 
kontrwywiadu, 1981.
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punktów potwierdzającym stanowisko Prezydium Komisji  Krajowej  z  3  grudnia  br. 
Nowym akcentem jest postulowanie niezawisłości rządu, reformy aparatu ścigania oraz 
uwolnienia wszystkich więzionych za przekonania. (...) Dalsze uchwały dotyczyły: walki 
o autonomię i samorządność szkolnictwa, utworzenia związkowego funduszu ochrony 
zdrowia,  wniesienia  do  Sejmu  wniosku  o  przywrócenie  państwowego  Święta 
Niepodległości  w  dn.  11  listopada,  a  także  powołania  społecznego,  niezależnego 
wydawnictwa.

(...) Wśród dyskutantów zarysowały się dwa zasadnicze stanowiska: pierwsze - 
radykalne, poważnie liczące się z groźbą konfrontacji i sugerujące jej wyprzedzenie w 
drodze przejęcia władzy, i drugie, akcentujące potrzebę zwłoki, podkreślające pracujący 
dla związku czynnik czasu.

Podsumowaniem tej  dyskusji  stała  się  uchwała  w  sprawie  realizacji  zadań 
programowych, nakreślająca najpoważniejsze zadania bieżące:

a) pełna demokratyzacja życia,
b) dostęp do środków masowego przekazu,
c) zimowa pomoc społeczna,
d) poprawa warunków bytowych,
e) przygotowanie do wyborów do rad narodowych.
Uchwała  zaleca  również  m.  in.  stworzenie  ogólnopolskiego  dziennika 

związkowego,  (...)  powołanie  Społecznego  Trybunału  Stanu  w  celu  ujawnienia  i 
ukarania winnych przestępstw przeciwko narodowi w latach 1945-1980�64.

W oświadczeniu Komisji Zakładowej przy PKS w Kielcach wystosowanym 7 
grudnia 1981 r. do premiera i Sejmu stwierdza się, że �rząd wybrał drogę przemocy, a 
odrzucił możliwość dialogu ze społeczeństwem�65.

Poparcie  dla  stanowiska  Prezydium  KK  wyrażały  liczne  organizacje 
"Solidarności" w całym kraju.

7 grudnia 1981 r.  odbywały się obrady Zarządu Regionu NSZZ  �Solidarność
Dolny Śląsk we Wrocławiu. Podczas nich padły następujące stwierdzenia:

�Strajk powszechny bezterminowy po prostu oznacza, innymi słowy, powstanie 
narodowe bezkrwawe i oznacza po prostu, że władza przestaje istnieć. (...)

Instrukcja  brzmi pięknie,  ale  podstawowa teza  zasadza  się  na  jakimś takim 
pobożnym życzeniu, że będzie to ogólnonarodowe powstanie bezkrwawe; natomiast ja 
jestem głęboko  przekonany,  że  część  aparatu  wojskowo-milicyjnego  będzie  do  nas 
strzelać w momencie, kiedy do tego strajku przystąpimy. (...)

Ja mam na to jedną odpowiedź, że nasze oczekiwania są takie, że jak część 
tego aparatu będzie strzelać, to inna część aparatu będzie strzelać do tych strzelających. 
I to się na tym opiera. (...)

W strajku generalnym spisujemy umowę, jaką w sierpniu żeśmy spisali. (...) 
Przestaje  dla  nas  istnieć  partia  i  powołujemy rząd  tymczasowy do  czasu  wolnych 
wyborów  do  Sejmu.  Innego  wyjścia  nie  ma.  (...)  Umowa  gdańska  jest  dzisiaj 
dokumentem historycznym, z którego niewiele mamy pożytku. (...) I my się będziemy 
domagali twardych postulatów politycznych�66.

W trakcie tych obrad omawiano sprawy przejmowania przez władze wyłonione 
przez  �Solidarność� kluczowych dziedzin życia (jak np. sieć łączności), wspomniano o 
64 Tamże, s. 159-160.
65 Por. tamże, s. 161.
66 Cyt. wg.: J. Kossecki, Korzenie polityki, wyd. cyt., s. 41-42.
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zabezpieczeniu przez chłopów żywności przed rekwizycją, wspomniano o konieczności 
konsultacji z zachodnimi ekspertami.

Zarząd Regionu NSZZ  �Solidarność� Dolny Śląsk wydał,  datowaną 8 grudnia 
1981 r., �Instrukcję organizacji związku w warunkach strajku powszechnego właściwego�, 
w której czytamy:

�W  okresie  ostatnich  miesięcy  jesteśmy  świadkami  nieustannego  łańcucha 
prowokacji związku przez władze lub tę część aparatu administracyjnego, nad którym 
władza nie jest w stanie zapanować.

(...)  Strajk  powszechny  jest  tą  normą  mobilizacji  i  samoorganizacji 
społeczeństwa, w której  da ono w sposób świadomy i  zdyscyplinowany, a  przy tym 
stanowczy, wyraz swej woli i zdecydowania, spychając anachroniczne i bezużyteczne 
struktury na margines życia społecznego.

(...)  Strajk  powszechny  właściwy  przybierze  od  początku  trzy  poważne, 
wzajemnie się uzupełniające formy: strajku okupacyjnego,  strajku czynnego i strajku 
wspomagającego. Każdy członek związku musi wiedzieć w jakiej formie i w jaki sposób 
weźmie  udział,  jakie  są  jego  zadania.  Zadaniem  wszystkich  KZ-ów  i  ogniw 
związkowych jest dokładne i szczegółowe opracowanie zadań i podział funkcji wśród 
członków.

(...)  Strajkiem okupacyjnym objęte zostaną największe zakłady przemysłowe 
oraz inne, dla których ze względu na ich gospodarcze znaczenie, liczebność i położenie,  
taka forma strajku będzie najbardziej właściwa. Zakłady stanowić będą węzły struktury 
organizacyjnej  strajku  powszechnego.  Ze  względu  na  ich  kluczowe  znaczenie  dla 
gospodarki narodowej, na nich spoczywa główny ciężar walki. Strajk okupacyjny jest 
wypróbowaną i najlepiej znaną formą akcji protestacyjnej. (...)

Załogi  uczestniczące  w strajku  czynnym  produkują  i  wykonują  usługi  dla 
społeczeństwa w takim zakresie, jaki jest niezbędny i ustalony przez RKS. (...)

W  niezwykle  trudnej  i  odpowiedzialnej  formie  strajku  wspomagającego 
organizuje się pozostała część społeczeństwa, (...).

(...)
ZKS w czasie strajku kieruje akcją wszystkich grup, z wyjątkiem tych, które 

zostały oddelegowane do wspomagania zakładów produkcyjnych.
Najwłaściwszą formą organizacji  w strajku wspierającym będzie  podział  na 

małe  5-10-osobowe komórki  tworzone na  zasadzie  koleżeństwa,  przyjaźni,  bliskości 
zamieszkania,  itp.  Kierownicy  tych  grup  podlegają  bezpośrednio  określonemu 
członkowi ZKS. (...)

Wojsko  Polskie  i  milicja  nie  mogą  być  użyte  do  stłumienia  siłą  strajku 
powszechnego. (...) Ktokolwiek w tej sytuacji wydałby rozkaz użycia broni przeciwko 
ludowi, dokonałby aktu zdrady narodowej. Byłby to czyn zbrodniczy. Żołnierze polscy i 
polscy milicjanci nie mogą w nim współuczestniczyć.

(...)  Niech  zawiodą  się  ci,  którzy  chcieliby  nas  zastać  rozproszonych, 
skłóconych i zrezygnowanych�67.

W  materiałach  ZR  NSZZ  �Solidarność� Ziemi  Łódzkiej  znajdujemy 
"Strategiczną ocenę sytuacji kraju" z omawianego okresu, w której czytamy m. in.:

�Konflikt pomiędzy PZPR a opozycją demokratyczną i związkami zawodowymi 
musi doprowadzić do konfrontacji sił. Na pierwszy rzut oka siły są nierówne, przewaga 
jest po stronie ekipy rządzącej, która ma w swej gestii mnóstwo atutów takich, jak:
67 T. Matysiak, Przed konfliktem konflikt, wyd. cyt., s. 163-165.
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- propaganda (radio, prasę, telewizję),
- aparat milicji i SB,
- część wojska (szczególnie kadrę zawodową oraz magazyny MOB),
- aparat partyjny oraz część działaczy związków branżowych i autonomicznych,
- właściwie nieograniczoną pomoc krajów socjalistycznych.
Założenia PZPR oraz sił ich wspierających:
- odizolowanie czołowych działaczy opozycji demokratycznej oraz ekstremy sił 

związkowych,
- obsadzenie przez siły prorządowe (wojsko, milicja) newralgicznych punktów 

w aglomeracjach miejskich:
a) komitetów PZPR,
b) urzędów miejskich i wojewódzkich,
c) poczty i telegrafu,
d) koszar,
e) aresztów i więzień,
f) banków (spółdzielczych, państwowych i innych),
g) radia, telewizji oraz redakcji gazet,
h) dworców kolejowych i autobusowych,
i) węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań, mostów, estakad itp.),
- wprowadzenie godziny policyjnej i zakazu zebrań w miejscach publicznych 

oraz zawieszenie prawa do strajku,
-  częściową  mobilizację  (zmobilizowanie  zakładów  pracy  o  kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki),
- wejście nieuzbrojonych grup operacyjnych WP do aglomeracji miejskich,
- zakaz sprzedaży dla odbiorców prywatnych benzyny i olejów napędowych,
- wyłączenie połączeń telefonicznych i teleksowych pomiędzy poszczególnymi 

rejonami kraju,
- zakaz wydawania ulotek i prasy bezdebitowej (likwidacja poligrafii).
Rozwijając  dalej  ten temat  pozwolę  sobie  wysunąć  tezę,  że  wojska  Układu 

Warszawskiego,  a  w  szczególności  radzieckie,  czeskie,  niemieckie,  nie  będą  w 
pierwszej  fazie  konfliktu użyte  ze względu na  zachowanie  pozorów,  chociaż  należy 
pamiętać o klauzuli ww. paktu, która mówi o pomocy w razie zagrożenia zewnętrznego 
lub wewnętrznego. Użycie wojska będzie aktem rozpaczy krajów komunistycznych.

Opozycja demokratyczna powinna:
- Dążyć do utrzymania jedności ruchu związkowego.
- Wprowadzić do ugrupowań związkowych przedstawicieli partii opozycyjnych 

w szczególności KPN, ROPCiO.
- W razie ogłoszenia stanu wyjątkowego nie dopuścić do emisji programów 

radiowych i telewizyjnych oraz wydawania prasy propagandowej (wyłączenie energii, 
niedopuszczenie papieru, szczególne znaczenie mają tutaj KZ Solidarność, działające w 
energetyce i w przemyśle papierniczym).

-  Utrudnić  wyłączenie  teleksów i  telefonów -  też  komisje  zakładowe  oraz 
przygotować inne formy łączności (krótkofalowcy, łącznicy itp.).

-  Nie  wolno  dopuścić  do  przejęcia  kontroli  nad  ważnymi  węzłami 
komunikacyjnymi (blokować, użyć kolców przeciwko samochodom prorządowym).

-  Zebrania  ludności  organizować  jednocześnie  w  poszczególnych  rejonach 
kraju (rozproszenie sił interwencyjnych).
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- Wykorzystać do propagowania interesów ludności i ugrupowań opozycyjnych 
zgromadzenia ludzi po nabożeństwach niedzielnych oraz wykorzystać seanse filmowe, 
teatralne itp.

- Nawiązać ścisłe kontakty ze wsią oraz ogłosić strajki okupacyjne.
- Dążyć do referendum ogólnopolskiego w celu zmiany składu sejmu PRL.
- W razie wejścia wojsk interwencyjnych blokować ich przemarsze (barykady, 

zapory, użycie butelek zapalających - zdobywać broń).
-  Propagandę  opozycyjną  skierować  przeciwko  siłom  reżimowym  i  ich 

rodzinom.
Trzeba  poza  instytucjami  oficjalnymi  porozumieć  się  z  Rosją  oraz  zażądać 

pomocy w uzbrojeniu od USA, Francji, Anglii itp.
Zwycięstwo musi być nasze. WK�68.
Cytowany wyżej  materiał  świadczy o  tym,  że  opozycja  stosunkowo dobrze 

orientowała  się  w planach  władz  partyjno-rządowych dotyczących  stanu wojennego. 
Miała też przygotowane kontrposunięcia, które jednak tylko częściowo - i to w małym 
stopniu - zdołała wprowadzić w życie, co nie może dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę 
stopień nasycenia  �Solidarności�,  zwłaszcza  zaś  jej  ośrodków kierowniczych,  agenturą 
służb specjalnych PRL, która namierzyła odpowiednich ludzi, a następnie umożliwiła 
sparaliżowanie struktur związku w decydującym momencie.

Warto też przypomnieć,  że w tym okresie organizowano niezależne związki 
zawodowe milicjantów i cywilnych  pracowników instytucji  podległych Ministerstwu 
Obrony Narodowej.

Środowisko  akademickie  było  poruszone  długim  -  trwającym  od  26 
października 1981 r. - strajkiem w radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej.

Sytuacja w kraju była groźna. Nikt też nie wiedział, kiedy ewentualnie mogą 
wkroczyć  wojska  Układu  Warszawskiego.  Gdyby zrealizowały się  plany niektórych 
działaczy  opozycyjnych  -  o  których  była  mowa  wyżej,  dotyczące  przejścia  części 
wojska i milicji na stronę opozycji, groźba zewnętrznej interwencji wojskowej stałaby 
się bardzo realna.

Dramatyzm sytuacji powiększały naciski radzieckie. Agencja TASS w dniu 10 
grudnia 1981 r. informowała: �(...) przywódcy terenowych ogniw "Solidarności" przeszli 
do  tworzenia  grup  bojówkarzy  w zakładach  pracy.  Do  każdej  grupy  uderzeniowej 
wchodzi 250-300 osób. Odnotowuje się przypadki wykradania broni oraz materiałów 
wybuchowych  z  magazynów  państwowych.  Na  ulicach  polskich  miast  pojawili  się 
bojówkarze  ze  sławetnej  "Konfederacji  Polski  Niepodległej".  W  województwach 
szczecińskim,  radomskim  i  niektórych  innych  pojawiły  się  ulotki  o  ogłoszeniu  20 
grudnia br. niedzielą rozprawy z PZPR. Szerzą się wezwania do zgładzenia komunistów. 
"Solidarność"  regionu  Mazowsze  przygotowuje  masową  demonstrację  w  centrum 
Warszawy.  Lider  "Mazowsza"  Bujak  -  oświadczył,  że  na  17  grudnia  zaplanowano 
zajęcie pomieszczeń centralnej rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji (...)�69.

Polska była  w tym okresie intensywnie penetrowana przez różne wywiady - 
zarówno  państw  NATO  jak  i  Układu  Warszawskiego,  zwłaszcza  zaś  intensywnie 
działały  takie  służby  jak  radzieckie  KGB  i  GRU,  oraz  NRD-owska  Stasi.  Strona 

68 Strategiczna ocena sytuacji w kraju, cyt. wg.: T. Matysiak,  Przed konfliktem konflikt, wyd. cyt., s. 162-
163.
69 Cyt. wg.: W. Stelmach, Drugie oblicze �Solidarności�, wyd. cyt., Warszawa 1985, s. 218.
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niemiecka liczyła przy tym, że w razie interwencji  wojsk Układu Warszawskiego w 
Polsce, armia NRD zajmie polskie Ziemie Zachodnie i Północne.

Zaniepokojony sytuacją  prymas Glemp na cztery dni  przed  wprowadzeniem 
stanu wojennego przyjął  delegację  �Solidarności�, przestrzegając  ją,  że polityka,  którą 
obecnie  prowadzi  może  doprowadzić  do  bardzo  niebezpiecznych  skutków.  Nic  to 
jednak nie pomogło.

11 grudnia 1981 r. rozpoczął w Warszawie obrady Kongres Kultury Polskiej, w 
którym  brało  udział  około  600  zaproszonych  gości  i  uczestników.  Obradom 
przysłuchiwało się ponad 260 dziennikarzy polskich i zagranicznych. Była to impreza, 
której zachodnie i krajowe opozycyjne publikatory nadawały wielki rozgłos.

10 grudnia 1981 r.  rozpoczęły się w Gdańsku obrady Prezydium KK NSZZ 
"Solidarność",  które  poświęcone  były  ustaleniu  porządku  obrad  i  zakresu  dyskusji 
podczas plenarnych obrad Komisji Krajowej w dniach 11-12 grudnia 1981 r.

11  grudnia  1981  r.  w  sali  konferencyjnej  Stoczni  Gdańskiej  im.  Lenina 
rozpoczęły się  plenarne  obrady Komisji  Krajowej  NSZZ  �Solidarność�,  na  sali  obrad 
obecni byli również przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej i eksperci Związku. 
Część merytoryczna obrad rozpoczęła się dyskusją nad taktyką Związku w oparciu o 
stanowisko  wypracowane  przez  Prezydium  KK  i  przewodniczących  zarządów 
regionalnych  3  grudnia  1981  r.  w Radomiu.  12  grudnia  o  godzinie  2230  Komisja 
Krajowa  przegłosowała  uchwałę  zatwierdzającą  postanowienia  radomskie  z  dnia  3 
grudnia 1981 roku.
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10. WOJNA INFORMACYJNA W OSTATNIM OKRESIE PRL

10.1. Walka informacyjna w okresie stanu wojennego

Gen. Jaruzelski naciskany z jednej strony przez władze ZSRR, a z drugiej przez 
rodzimy tzw. beton partyjny (którego zakulisowym inspiratorem był odpowiedzialny za 
wojsko i MSW sekretarz KC i członek Biura Politycznego M. Milewski), podjął decyzję 
o wprowadzeniu z dniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce. W nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 r. Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na 
całym terytorium kraju.  Jednocześnie  ukonstytuowała  się  pod  przewodnictwem gen. 
Jaruzelskiego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON).

Już  o  północy  w  dniu  13  grudnia  dokonano  internowania  kilku  tysięcy 
przywódców i aktywistów �Solidarności� oraz różnych ugrupowań opozycji politycznej. 
W następnych dniach kontynuowano tę akcję.  Liczba internowanych, według danych 
podanych  w dniu  20  stycznia  1982  r.  przez  gen.  Kiszczaka,  wyniosła  łącznie  6249 
osób1. Doprowadziło to do rozbicia zasadniczych struktur �Solidarności�. Potwierdziły się 
posiadane przez  kierownictwo Ligi  Narodowo-Demokratycznej  informacje,  że MSW 
dokładnie rozpracowało, (a w wielu wypadkach wręcz kontrolowało) struktury opozycji 
demokratycznej  i  �Solidarności�.  Trzymanie  się  od  tych  struktur  z  daleka  pozwoliło 
działaczom i współpracownikom LND uniknąć internowania (z nielicznymi wyjątkami).

Wprawdzie H. Dominiczak w swej monografii stwierdził:
�Mimo precyzyjnie przeprowadzonej akcji i zaskoczenia "Solidarności", wielu 

jej przywódcom udało się uchronić przed internowaniem, co umożliwiło im przejście do 
działalności  konspiracyjnej,  rozwijając  nadal  ruch  "Solidarności"  w  podziemiu.  Na 
czele tego ruchu stanął Zbigniew Bujak, dotychczasowy przewodniczący "Solidarności" 
regionu Mazowsze. (...)�2.

W świetle jednak tego, co wiemy dziś o skali penetracji i kontroli podziemnej 
"Solidarności" przez SB, pozostaje otwarty problem: na ile ci działacze związku, którzy 
uniknęli aresztowań po wprowadzeniu stanu wojennego, faktycznie skutecznie ukrywali 
się przez władzami, a na ile byli to tajni współpracownicy PRL-owskich tajnych służb 
lub ludzie przez tychże tajnych współpracowników  �obstawieni� (nawet nie wiedząc o 
tym) i zostawieni niejako �na zarybek�.

�Działania  resortu  spraw  wewnętrznych  z  chwilą  wprowadzenia  stanu 
wojennego  składały  się  z  kilku  wcześniej  przygotowanych  i  prowadzonych 
równocześnie operacji: "Azalia" - zabezpieczenie najważniejszych obiektów, "Jodła" - 
internowanie  wcześniej  wytypowanych  osób  uznanych  za  niebezpieczne,  "Klon"  - 
rozbijanie  zwartości  opozycji  i  jej  zastraszanie  przez  rozmowy  «profilaktyczno-

1 Por. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 354.
2 Tamże, s. 351.
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ostrzegawcze» itd. W operacji występującej pod kryptonimem "Azalia" zabezpieczono 
w całym kraju  451  najważniejszych  obiektów,  w tym radia,  telewizji  oraz  blokady 
łączności.  (...)  W operacji  występującej  pod kryptonimem "Jodła"  już w pierwszych 
godzinach  internowano  3173  osoby,  tj.  70%  ogólnej  liczby  przewidywanych  do 
internowania, a w dniach następnych pomyślnie kontynuowano tę operację. (...)

W  czasie  realizacji  operacji  występującej  pod  kryptonimem  "Klon" 
funkcjonariusze  SB  przeprowadzili  na  4500  zakładanych  18  000  rozmów 
profilaktyczno-ostrzegawczych,  głównie  z  członkami KOR,  KPN i  tymi działaczami 
"Solidarności", którzy nie zostali internowani. Jak podano, tylko około 14% odmówiło 
podpisania deklaracji  zobowiązującej  do  zaniechania  «szkodliwej  działalności».  (Nie 
podano ilu wśród nich udało się zwerbować jako tajnych współpracowników SB - przyp 
J. K.)

W  drugiej  fazie  pierwszego  etapu  stanu  wojennego  główne  wysiłki  resortu 
spraw wewnętrznych  i  armii,  ściśle  ze  sobą  współpracujących,  skierowane  były  na 
likwidację i neutralizowanie strajków oraz zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. 
Trzeba podkreślić,  że było tego niemało. W pierwszych dniach stanu wojennego SB 
odnotowała akcje strajkowe, bądź próby zorganizowania strajków w 199 zakładach i 
przedsiębiorstwach. Wszystkie one miały charakter lokalny, uczestniczyło w nich około 
10%,  a  w  wyjątkowych  przypadkach  do  20%  załogi.  (...)�3.  Najpoważniejszy  opór 
stawiali górnicy w kopalni  �Wujek�, gdzie doszło do walk, w wyniku których zginęło 7 
górników, a 30 zostało rannych, po stronie MO doliczono się 41 rannych.

Jak  na  działania  związku,  który  miał  ok.  10  mln  członków,  strajków  i 
demonstracji było stosunkowo mało, a te które doszły do skutku były dziełem aktywu 
terenowego  i  miały  znaczenie  tylko  lokalne.  Nawet  uwzględniając  czynnik 
psychologiczny - jakim była obawa, że w wypadku ostrzejszego oporu może nastąpić 
interwencja  wojsk  Układu  Warszawskiego  -  świadczy  to  o  głębokiej  i  skutecznej 
penetracji tajnych służb PRL w struktury opozycji, a zwłaszcza �Solidarności�.

�Wśród  internowanych  w  ośrodkach  odosobnienia  Służba  Bezpieczeństwa 
prowadziła  intensywną  pracę  operacyjną.  (...)  Drogą  operacyjnych  przedsięwzięć, 
nacisku i obiecanek (np. wcześniejszego uwolnienia) werbowano pospiesznie agentów�4.

Strona policyjna całej operacji wprowadzenia stanu wojennego została dobrze 
przygotowana i przeprowadzona. Kierownictwo �Solidarności� i masy członków Związku 
(który wszak według oficjalnych danych liczył ok. 10 mln członków, a w tym ok. 1 mln 
członków PZPR) zostały zaskoczone. Opozycja demokratyczna wraz z  �Solidarnością�, 
jak na razie przestały się liczyć jako siła polityczna.

Ale  zaskoczone  też  zostały  masy  członków  PZPR  -  analogicznie  jak  cała 
ludność Polski. Zaufanemu aktywowi PZPR wydano broń krótką, strasząc go przy tym, 
że  bojówki  �Solidarności� przygotowują  akcje  przeciwko  działaczom partyjnym i  ich 
rodzinom, jak  również  rodzinom kadry wojskowej  i  MSW. Była  to  typowa agitacja 
manipulacyjna.

16  grudnia  1981  r.  �Trybuna  Ludu� (która  obok  �Żołnierza  Wolności� była 
jedynym pismem ukazującym się wówczas w Polsce) podała do publicznej wiadomości 
wykaz  internowanych  osób,  które  w  poprzednim  okresie  zajmowały  kierownicze 
stanowiska partyjne i państwowe - z samym Edwardem Gierkiem na czele.

3 Tamże, s. 354-355.
4 Tamże, s. 352.
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W nowej sytuacji - gdy zniknęło zagrożenie ze strony �Solidarności� - rozpoczęła 
się  ostra  walka  o  władzę  wewnątrz  aparatu  partyjno-państwowego  między  partią, 
wojskiem i MSW.

W pierwszych tygodniach stanu wojennego wojsko usiłowało przejąć władzę, 
w oparciu o sieć komisarzy wojennych wyznaczonych dla różnych instytucji. Okazało 
się jednak, że w terenie nie jest ono zdolne do efektywnego sprawowania władzy, a 
ponadto  gen.  Jaruzelski  nie  zdecydował  się  na  rozprawę a  aparatem partyjnym,  nie 
mówiąc już o aparacie policyjnym. Podejmowane na początku stanu wojennego próby 
wyznaczania komisarzy wojennych niektórym komitetom partyjnym zostały zaniechane, 
gdyż sekretarze opierali się temu (np. Kociołek w Warszawie). Analogicznie fiaskiem 
skończyły  się  próby  narzucania  komisarzy  wojennych  Ministerstwu  Spraw 
Wewnętrznych (były one zresztą dość nieudolne - np. na komisarza wojennego do MSW 
wyznaczono profesora filozofii z Wojskowej Akademii Politycznej, którego ludzie z SB 
traktowali jak ignoranta i nie chcieli go dopuścić do archiwów resortu). Skończyło się 
na przeniesieniu do MSW niektórych oficerów z wojskowych służb specjalnych, którzy 
jednak nie znając realiów cywilnych tajnych służb, niejednokrotnie dezorganizowali ich 
działalność.  Szczególnie  nielubiany był  w MSW sam nowy minister  gen.  Kiszczak, 
który już w lecie 1981 r. przyszedł z wojska i zawsze podkreślał swą przynależność do  
niego,  nie  decydując  się  ani  razu  na  włożenie  munduru  milicyjnego,  co  bardzo 
denerwowało jego milicyjno-esbowskich podwładnych. Wielu wojskowych zajęło też 
stanowiska (łącznie z ministerialnymi) w różnych dziedzinach administracji  cywilnej. 
Nie oznaczało to jednak efektywnego przejęcia władzy przez wojsko.

Gen. Jaruzelski nigdy nie ufał zarówno partii  jak i MSW. Już w pierwszych 
miesiącach stanu wojennego konsekwentnie uderzał w ideową partyjną lewicę. Najpierw 
po  zawieszeniu  tygodnika  �Rzeczywistość� oddał  go  w ręce  zupełnie  innej  redakcji  - 
obsadzając  dziennikarzami  z  dawnej  redakcji  �Płomieni�.  Tygodnik  �Rzeczywistość� 
przestał więc być organem Klubów  �Rzeczywistość�. Następnie już na wiosnę 1982 r. 
rozwiązany został Klub Partyjnej Inteligencji Twórczej  �Warszawa 80�. Rozwiązano też 
Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej (posłużono się przy tym klasyczną metodą 
prowokacji).  Na  przełomie  1982  i  1983  roku  rozwiązano  Stowarzyszenie  Klubów 
Wiedzy Społeczno-Politycznej �Rzeczywistość�. Dawne - działające w 1981 r. - struktury 
poziome funkcjonujące wewnątrz PZPR przestały istnieć w momencie wprowadzenia 
stanu wojennego. Zawieszono też wówczas, a potem rozwiązano wraz z �Solidarnością�, 
związane  z  partią  związki  zawodowe.  W  rezultacie  gen.  Jaruzelski  zlikwidował 
wszystkie ideowe struktury działające w partii i z nią związane, skazując ją na całkowitą 
biurokratyzację.

Kierownictwo Ligi Narodowo-Demokratycznej było doskonale zorientowane w 
tej  walce  (która  rozpoczęła  się  zresztą  już  na  długo  przed  wprowadzeniem  stanu 
wojennego),  uznało  też,  że  należy  ją  wykorzystać  dla  zorganizowania  silnego 
narodowego  polskiego  skrzydła  w  aparacie  władzy,  które  mogłoby  zająć  miejsce 
rozbijanego przez generała Jaruzelskiego skrzydła ideowo-komunistycznego.

Liga posiadała już w tym okresie przyczółki zarówno w partii, jak w MSW i 
przede wszystkim w wojsku. Wśród komisarzy wojennych w centralnej TVP znalazł się 
cichy współpracownik LND ppłk B. Ś. Kontakt z J. Kosseckim nawiązał on poprzez 
Ryszarda  Filipskiego,  jeszcze  w  okresie,  gdy  grał  on  rolę  mjr  Hubala  w  znanym 
sztandarowym filmie Bogdana Poręby. Potem w 1981 r. uczestniczył w posiedzeniach 
zespołu kierowanego przez J. Kosseckiego, który obradował w pomieszczeniu Komitetu 
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Warszawskiego PZPR (o którym była mowa wyżej). Zwrócił on uwagę J. Kosseckiego, 
że pod względem propagandowym stan wojenny nie został odpowiednio przygotowany i 
wytworzyła się tu luka, w którą można spróbować wejść z programem narodowym. Sam 
ppłk  B.  Ś.  jako  komisarz  wojenny  spełniał  zarazem  w  pierwszych  dniach  stanu 
wojennego  rolę cenzora i gotów był takie programy przepuścić.

Ppłk B. Ś. miał całkowitą rację. Mieczysław Rakowski, który jako wicepremier 
i bliski współpracownik gen. Jaruzelskiego był odpowiedzialny za propagandę, wykazał 
w tym okresie całkowitą nieudolność propagandową. 13 grudnia 1981 r. Polskie Radio i 
TVP nadawały wielokrotnie drętwe przemówienie generała Jaruzelskiego, a ponadto w 
radiu wystąpił prymas Glemp, który nawoływał do spokoju, przestrzegając, że opór ze 
strony społeczeństwa może doprowadzić do groźnych konsekwencji. Wszyscy obawiali 
się wówczas, że w razie oporu społecznego może dojść do interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego.  Nawet  Liga  Narodowo-Demokratyczna  miała  takie  obawy  i  w 
momencie wprowadzania stanu wojennego przeniosła niektórych swych działaczy do 
lokali konspiracyjnych.

Kierownictwo Ligi Narodowo-Demokratycznej uznało argumenty ppłk B. Ś. i 
postanowiło  spróbować  zrealizować  przedstawiony  przez  niego  plan.  Głównym 
realizatorem tych działań został J. Kossecki, który już na kilka tygodni przed stanem 
wojennym  występował  kilkakrotnie  w  Polskim  Radiu  (audycje  te  organizował 
współpracownik  LND  pracujący  w  Radiu)  opowiadając  o  programach  różnych 
ugrupowań  opozycyjnych  i  popularyzując  liczne  elementy  programu  Komitetu 
Samoobrony Polskiej oraz innych ugrupowań narodowych5 .

Akurat  12  grudnia  1981  r.  wieczorem  J.  Kossecki  nagrał  kolejne  audycje 
radiowe  na  temat  opozycji  politycznej  w  Polsce  oraz  na  tematy  historyczno-
geopolityczne.  Te  nagrania  okazały  się  zresztą  jedynymi  �zapasami  informacyjnymi� 
przygotowanymi przez  Radio  na  okres  stanu wojennego.  Stały się  więc  one  bardzo 
dobrym punktem wyjścia do realizacji opisanego wyżej planu. Nadawanie tych audycji 
(które zdecydowanie kontrastowały z drętwotą innych programów nadawanych w tym 
czasie przez RTV) rozpoczęło Polskie Radio już w dniu 14 grudnia 1981 r.

Najpierw 14 grudnia nadano audycję omawiającą ogólną panoramę opozycji, 
potem  zaś  w  dniu  15  grudnia  1981  r.  nadana  została  o  2330  audycja  na  temat 
neoendeckiego nurtu opozycji  -  chodziło  głównie o Komitet  Samoobrony Polskiej  - 
która wywołała wielkie echo w skali międzynarodowej6.

We wspomnianej - nadanej 15 grudnia 1981 r. - audycji, J. Kossecki przytoczył 
m. in. następujący cytat z numeru 13 �Samoobrony Polskiej� (z 31 grudnia 1980 r.):

�(...) szowinizm żydowski w świecie wyraźnie wzmocnił swoje pozycje. Według 
zagranicznych publikacji kontroluje on m. in. 80% zachodniego przemysłu i finansów, 
dominuje w propagandzie, nauce i kulturze, steruje tzw. opinią publiczną. Toteż rządy 
państw  zachodnich  reprezentują,  bo  muszą  pod  groźbą  obalenia,  interesy  żydo-
masońskie. Obóz sowiecki bez względu na to, co sądzimy o jego systemie, stanowi dla 
szowinizmu żydowskiego zaporę w jego planach opanowania świata (...)�7.

5 Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, Zespół propagandy, 1981.
6 Tamże.
7 O faktyczną niezależność nowych związków zawodowych, �Samoobrona Polska�, 31 grudnia 1980 r., nr 13. 
Zapis audycji radiowej  z dnia 15 grudnia 1981 r. i jej odgłosów prasowych ;  Archiwum Ligi Narodowo-
Demokratycznej, Zespół propagandy, 1981.
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Ponadto we wspomnianej audycji cytowane były ataki �Samoobrony Polskiej� na 
KOR  oraz  na  B.  Geremka.  Cytowany  fragment  �Samoobrony  Polskiej� zawierał 
informację, że B. Geremek jest synem żydowskiego nauczyciela szkoły wyznaniowej - 
Borysa Lewartowa; przypominał też, że B. Geremek zajmuje się historią prostytucji w 
średniowiecznej Francji. Przytoczony został również cytat z �Samoobrony Polskiej�, który 
przestrzegał,  że  wywołaniem  w  Polsce  antysowieckich  zaburzeń  zainteresowani  są 
Niemcy dążący do zjednoczenia i do zagarnięcia polskich Ziem Zachodnich  �(...) oraz 
międzynarodówka szowinistów żydowskich, zainteresowana w przechwyceniu władzy w 
bloku wschodnim. (...)�8.

Komitet Żydów Amerykańskich przetłumaczył tę audycję i 23 grudnia 1981 r. 
zorganizował protest przeciw rzekomo antysemickiej audycji, przed ambasadą PRL w 
Waszyngtonie. Władze polskie zapewniły, że o żadnej antysemickiej polityce w Polsce 
nie ma mowy9.

Amerykański  publicysta  Bernard  D.  Nossiter  w  noworocznym  numerze 
czasopisma �The New York Times� opublikował artykuł pt.  �Anti-Semitic Broadcasts�, w 
którym omawiał  i  cytował  wspomnianą  audycję  J.  Kosseckiego  (przytoczony wyżej 
cytat z �Samoobrony Polskiej�), stwierdził przy tym, że Kossecki uniknął antysemityzmu 
cytując "Samoobronę Polską" i nie podając odnośnych tekstów od siebie10.

J. Kossecki wystąpił też w dniu 18 grudnia 1981 r. po DTV o godzinie 1930 , 
przedstawiając  naukową ocenę sytuacji,  w której  znalazła się Polska, posługiwał się 
przy tym egzemplarzem swojej książki pt. �Cybernetyka społeczna�11. 

W pierwszych tygodniach stanu wojennego środowiska polskich narodowców 
sterowane  bezpośrednio  lub  pośrednio  przez  LND,  posiadające  wpływy w aparacie 
partyjnym, MSW i przede wszystkim w wojsku, podjęły próbę zdominowania polskich 
publikatorów. J.  Kossecki prowadził w tym zakresie  �rozpoznanie bojem�, występował 
wielokrotnie  w  radiu  i  telewizji,  publikował  artykuły  w  �Trybunie  Ludu� i  innych 
gazetach.  Mówił  przy  tym o  wielu  sprawach  bytu  Polski  naświetlając  je  z  pozycji 
narodowych,  w jednej  z  audycji  powiedział  również  o  prowadzonej  przez  siebie  w 
ramach Towarzystwa Kultury Moralnej (którego był prezesem) walce z przerywaniem 
ciąży.

Krytycznym punktem w tej kampanii była audycja J. Kosseckiego, nadana w 
ramach DTV w dniu 8 stycznia 1982 r. o godzinie 2230  i powtórzona 9 stycznia 1981 r. 
w DTV o godz.  1000 .12 W audycji tej J. Kossecki pokazał list znanego niemieckiego 
wydawcy Axela Springera do Lecha Wałęsy z listopada 1980 r., w którym stwierdzał 
on,  że  przyświecają  mu takie  idee  jak  pojednanie  Niemców i  Żydów,  zjednoczenie 

Ostatnie zdanie przytoczonego cytatu stanowiło zaporę przeciwko ewentualnym atakom ze strony 
tzw. betonu partyjnego oraz ewentualnym donosom składanym do władz radzieckich.
8 Apel do delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidarność�, Warszawa, 21 września 1981;  Zapis audycji  
radiowej z dnia 15 grudnia 1981 r. i jej odgłosów prasowych ; Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, 
Zespół propagandy, 1981.
9 Zapis audycji radiowej z dnia 15 grudnia 1981 r. i jej odgłosów prasowych ; Archiwum Ligi Narodowo-
Demokratycznej, Zespół propagandy, 1981.
10 B. D. Nossiter, Anti-Semitic Broadcasts, �The New York Times�, 1 stycznia 1982.
11 Zapis audycji telewizyjnej z dnia 18 grudnia 1981 r.; Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, Zespół 
propagandy, 1981.
12 Dwukrotną emisję tej audycji umożliwił odpowiedzialny w tym dniu za DTV dziennikarz współpracujący 
skrycie od pewnego czasu z J. Kosseckim, a będący jego dawnym studentem z Instytutu Dziennikarstwa na  
Uniwersytecie Warszawskim. Po emisji został on szybko wysłany za granicę.
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Niemiec z zachowaniem wolności, zwalczanie lewicowego i prawicowego ekstremizmu 
oraz  popieranie  gospodarki  rynkowej.  Zwracając  się  do  L.  Wałęsy  Axel  Springer 
stwierdził:

�Należę do tych Niemców, którzy śledzą szlachetne dążenia Pana i działającego 
pod przewodnictwem Pana związku zawodowego "Solidarność" z wielką życzliwością, 
życząc, aby poczynania te uwieńczone zostały sukcesem�13.

J. Kossecki stwierdził następnie, że - jak wynika z posiadanych przez niego 
dokumentów - zarówno kierownictwo �Solidarności�, jak i aparat partyjno-rządowy, świat 
nauki, kultury itd., były penetrowane przez strukturę mafijną, posiadającą swą centralę 
za  granicą,  powiązaną  z  masońską  lożą  �Kopernik�;  zapowiedział,  że  w  następnych 
audycjach poda konkretne nazwiska. Do następnych audycji J. Kosseckiego jednak nie 
doszło,  wielu  ludzi  na  wysokich  stanowiskach  partyjnych  i  państwowych  stało  się 
wrogami J. Kosseckiego, starając się blokować jego działania14.

Po tej audycji J. Kossecki był zapraszany z prelekcjami do setek organizacji 
partyjnych, a przede wszystkim do wojska. Prowadził opracowane przez siebie zgodnie 
z  programem LND wykłady zlecone w Wyższej  Szkole Nauk Społecznych przy KC 
PZPR  (starał  się  tam  nawet  dostać  etat,  ale  jej  ówczesny  rektor  gen.  Michta 
dowiedziawszy  się  na  podstawie  donosu,  że  Kossecki  był  kiedyś  karany  za 
przynależność do tajnej organizacji nie odważył się go zatrudnić na etacie i ograniczył  
się do zlecenia mu wykładów - co  i  tak było  w owym czasie aktem odwagi z  jego  
strony).  Miał  prelekcje  w  Wojskowej  Akademii  Politycznej,  Akademii  Sztabu 
Generalnego i samym Sztabie Generalnym WP, a także wielu jednostkach liniowych. Na 
podstawie tych zaproszeń można było zrobić mapę wpływów narodowych w partii  i 
wojsku. Były całe województwa i całe instytucje, które go w ogóle nie zapraszały, lub 
zapraszały bardzo niewiele, a były takie, gdzie zaproszeń było bardzo dużo (do tych 
drugich instytucji należało wojsko, zaś nie należało MSW, ludzie z MSW woleli raczej 
słuchać  prelekcji  J.  Kosseckiego  na  zebraniach  partyjnych  lub  przez  partię 
organizowanych, prawdopodobnie dlatego żeby nie narażać siebie i swojej instytucji na 
gniew ludzi wpływowych skupionych wokół wicepremiera M. F. Rakowskiego).

W 1982 r. J. Kossecki i współpracujący z nim ludzie rozpowszechnili szeroko 
spis uczestników posiedzenia Konwersatorium �Doświadczenie i Przyszłość�. J. Kossecki 
w licznych prelekcjach - wygłaszanych zarówno na zebraniach organizacji partyjnych w 
różnych  instytucjach,  jak  w wojsku,  i  licznych  organizacjach  społecznych  -  mówił 
wyraźnie,  operując  nazwiskami  (wśród  nich  naczelne  miejsce  zajmowało  nazwisko 
ówczesnego  wicepremiera  w  rządzie  gen.  Jaruzelskiego  -  M.  F.  Rakowskiego),  o 
szkodliwej  działalności  grona  osób  zajmujących  kluczowe pozycje  po  obu stronach 
barykady.  Podkreślał,  że  zasadnicza  linia  podziału  przebiega  nie  pomiędzy PZPR i 
"Solidarnością",  lecz pomiędzy ludźmi działającymi na szkodę Polski  i  tymi,  którzy 
interesów Polski bronią - a jednych i drugich można znaleźć zarówno w PZPR jak i w 
"Solidarności".  Oczywiście  na J.  Kosseckiego spływały lawiny donosów do różnych 
instancji partyjnych i państwowych, starano się go też  �opluskwiać� po obu stronach: w 
kręgach partyjno-państwowych przedstawiano go jako człowieka,  który wbija  nóż  w 
plecy polityce kierownictwa politycznego PRL, zaś w kręgach opozycji i "Solidarności" 
jako niebezpiecznego przedstawiciela lub sojusznika tzw. betonu partyjnego.

13 Axel Springer, List do Lecha Wałęsy, listopad 1980 r., kserokopia w zbiorach autora.
14 Zapis  audycji  telewizyjnej  z  dnia  8/9  stycznia  1982  r.  i  jej  odgłosów  prasowych ;  Archiwum  Ligi 
Narodowo-Demokratycznej, Zespół propagandy, 1982.

196



Na VII Plenum KC PZPR, które obradowało w Warszawie w dniach 24 i 25 
lutego 1982 r. wicepremier M. F. Rakowski (prawdopodobnie na podstawie donosów, 
które  do  niego  dotarły)  zaatakował  imiennie  J.  Kosseckiego  (który  formalnie  był 
zaledwie zwykłym szeregowym członkiem PZPR), stwierdzając m. in.:

�(...)  Kursuje  po  Polsce  niejaki  docent  Józef  Kossecki,  kiedyś  PAX-owiec, 
obecnie członek partii.  Na jednym z zebrań partyjnych w Warszawie powiedział on, 
dodam, że nie znam w ogóle człowieka, nigdy go w życiu nie widziałem, że nagrał  
liczne audycje na temat działalności kontrrewolucji (J. Kossecki mówił w rzeczywistości 
o działalności antynarodowej, antypolskiej nie zaś «kontrrewolucyjnej» - przyp. J. K.), 
ale  z  uwagi  na  jej  powiązania  z  przedstawicielami  najwyższej  hierarchii  władzy 
puszczono  mu  w  telewizji  tylko  jedną.  Za  główną  postać  tych  powiązań  uznał 
«gangstera politycznego» wicepremiera Rakowskiego, (...). Oceniał, że analiza przyczyn 
i przebiegu kryzysu nie została zakończona, gdyż nie zostały ujawnione elementy spisku 
zorganizowanego  wewnątrz  partii  i  władzy.  Uznał,  że  owi  spiskowcy  wywierają 
szczególnie wielki wpływ na rząd, w którym zajmują wiele ważnych stanowisk. Jako 
dowód podał  operację  cenową,  która  wyraża  chęć  przerzucenia kosztów kryzysu  na 
barki mas pracujących, co stanowi kolejne rozwiązanie technokratyczne, świadczące, że 
polityka  ekipy  Gierka  de  facto  nie  uległa  zmianie.  Twierdził,  że  w  planach 
wymienionych powyżej i innych nie nazwanych spiskowców, decyzja cenowa ma stać 
się detonatorem kolejnego krwawego wybuchu społecznego. (...)

(...)  Krąży po Warszawie lista uczestników posiedzeń i prac konwersatorium 
"Doświadczenie i Przyszłość". Na tej liście oczywiście Rakowski Mieczysław, redaktor 
naczelny  "Polityki",  wicepremier  i  jest  doborowe  towarzystwo:  Rurarz  Zdzisław, 
Strzelecki Jan - działacz KOR. (...)  Co oznacza puszczanie takiej  listy?  Towarzysze 
pytają tutaj, co się dzieje, kto prowadzi tę frakcyjną robotę? Nie wiem kto, wiem tylko,  
że  jest  to  sugerowanie,  że  to  wicepremier  w  rządzie  generała  Jaruzelskiego  jest  
członkiem  DiP  i  pracował  przy  raportach,  które  zwłaszcza  w  ostatnim  okresie 
podważały całkowicie naszą politykę�15.

Po tym ataku M. F. Rakowskiego, chciano wyrzucić z partii  i  aresztować J. 
Kosseckiego, który jednak prędko wziął sobie przeniesienie z organizacji partyjnej  w 
WSP  w  Kielcach  do  Warszawy  i  przez  pewien  czas  się  nie  zgłaszał  do  żadnej  
organizacji partyjnej, zachowując nadal członkostwo, gdyż nie było POP, która mogłaby 
go wyrzucić zgodnie ze statutem. Wyrzucono go jednak z pracy na Uczelni. Ponadto 
przez  pewien  czas  ukrywał  się  przebywając  w  konspiracyjnym  lokalu  LND 
przygotowanym na okres stanu wojennego.

Nie trwało to jednak długo, gdyż skrzydło narodowe w partii i wojsku udzieliło 
mu pomocy.  Wybroniło go przed  aresztowaniem. Mógł  się  przenieść  do  organizacji 

15 �Nowe Drogi�, nr 3, 1982, s. 193.
J. Kossecki  już dawniej demaskował M. F. Rakowskiego. W 1980 roku Biuletyn Towarzystwa  

Kultury Moralnej (którego był prezesem) opublikował LIST OTWARTY do redaktora naczelnego "Polityki"  
Mieczysława F. Rakowskiego, którego autor Wit Gawrak, wykazywał, że red. M. F. Rakowski, komentując 
debatę  ratyfikacyjną  w  parlamencie  zachodnioniemieckim  w  1972  r.,  dotyczącą  ratyfikacji  Układu  o  
podstawach  normalizacji  wzajemnych  stosunków,  podpisanego  7  grudnia  1970  r.  między  PRL i  RFN, 
poinformował  polską  opinię  publiczną,  że:  �Wejście  w życie  układu  oznacza  bezapelacyjne  zamknięcie 
trwającej  od  27  lat  walki  naszego  państwa  i  narodu...  o  ostatecznie  uznanie  granicy  na  Odrze  i  Nysie � 
("Polityka",  nr  22/1972).  Tymczasem jest  to  nieprawda,  gdyż  w trakcie  debaty  ratyfikacyjnej  ówczesny 
minister spraw zagranicznych RFN Walter Scheel, stwierdził wyraźnie:  �Osobliwe jest tylko to,  że Układy 
nigdzie  o uznaniu  (granic)  nie  mówią� ("Das Parlament",  nr  12/1972,  s.  10).  Por.  Towarzystwo  Kultury  
Moralnej, Biuletyn, nr 60-61, 1980.
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partyjnej  przy  Zjednoczeniu  Patriotycznym  "Grunwald"  (która  powstała  dzięki 
patriotom pracującym w KD PZPR Warszawa - Śródmieście), zaś współpracujący z nim 
ludzie z aparatu partyjnego załatwili mu przynajmniej cofnięcie wyrzucenia z Uczelni, 
ale  musiał  przejść  na  bezpłatny  urlop,  nie  miał  więc  w  tym  okresie  pensji,  ale 
przynajmniej zachował formalną ciągłość pracy.

Po roku - w maju 1983 r. - J. Kossecki został sekretarzem ds. propagandy ZP 
"Grunwald",  gdzie  zorganizował  Zespół  do  Badania  Historii  Polskiej  Myśli 
Patriotycznej  i  Działalności  Antypolskiej.  Zespół  stał  się  doskonałą  przykrywką  dla 
działalności  komórki  kontrwywiadu  Ligi  Narodowo-Demokratycznej.  Komórka  ta 
zajmowała się m. in. namierzaniem, a w miarę możliwości również zwalczaniem (choć 
to  było  w  warunkach  PRL  o  wiele  trudniejsze),  obcych  agentów  prowadzących 
działalność  antypolską  uplasowanych  na  najwyższych  stanowiskach  w  aparacie 
partyjnym i państwowym.

Działalność  w  "Grunwaldzie"  stanowiła  znakomite  ułatwienie  dla 
zewnętrznego oddziaływania LND, był  to bowiem oficjalny szyld.  Istnienie zaś POP 
PZPR przy ZP"G", umożliwiało oficjalne zapraszanie z prelekcjami, przez organizacje 
partyjne, J. Kosseckiego i niektórych jego współpracowników.

�Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald"� stał się tubą 
propagandową,  przez  którą  można  było  oficjalnie  upowszechniać  pewne  treści 
narodowe, zaś wydawnictwo ZP�G� wydało legalnie po raz pierwszy po wojnie  �Myśli 
nowoczesnego Polaka� R. Dmowskiego.

Stanowisko  sekretarza  propagandy  ZP�G� zajmowane  przez  J.  Kosseckiego 
bardzo ułatwiło rozbudowę zagranicznych kanałów wpływu LND, które w tym okresie 
rozwinęły działalność zarówno w ZSRR jak i USA - a więc w dwu najważniejszych 
mocarstwach ówczesnego świata.

W okresie 1982-1987 r. sam J. Kossecki miał setki zaproszeń z prelekcjami 
zarówno  do  organizacji  partyjnych,  jak  i  do  różnych  organizacji  społeczno-
politycznych, a także do wojska i instytucji administracji państwowej.

Po  ataku  M.  F.  Rakowskiego  na  J.  Kosseckiego  wpływ  narodowców  na 
publikatory - zwłaszcza zaś na RTV - był systematycznie ograniczany. J. Kossecki mógł 
jeszcze przez pewien czas publikować w prasie wojskowej:  w  �Żołnierzu Wolności� i 
głównie �Wojsku Ludowym�. Zbiór jego artykułów opublikowanych w latach 1982-1983 
r. w �Wojsku Ludowym� został wydany w 1983 r. przez Wydawnictwo MON jako książka 
pt. �Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981�16.

Władze zorientowały się, że książka ta jest właściwie antologią oryginalnych 
tekstów  różnych  ugrupowań  opozycyjnych  (zwłaszcza  narodowców  i  trockistów), 
demaskującą mafijne manipulacje pewnych kręgów władzy i opozycji. Wycofano ją ze 
sprzedaży, �(...) a pułkownik WP odpowiedzialny za jej druk został wydalony z wojska�17.

Mimo to jednak tendencje narodowe wśród członków PZPR były na tyle silne, 
że  J.  Kossecki  był  nadal  zapraszany z  prelekcjami nawet  przez  niektóre  (nieliczne) 
komitety wojewódzkie. Wydział Informacji Politycznej KW PZPR w Szczecinie wydał 
nawet w 1983 r. dwa zbiory artykułów J. Kosseckiego: �Panorama opozycji politycznej� i 

16 J. Kossecki, Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981, Warszawa 1983.
17 J. Kossecki, Korzenie polityki, Warszawa 1992, s. 5.

Po dziewięciu latach książka ta bez żadnych zmian - gdyż zupełnie nie straciła na aktualności - 
została wydana pod tytułem  �Korzenie polityki�, z przedmową Stanisława Tymińskiego (ta przedmowa była 
jedyną zmianą).
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�Białe plamy w historii Polski�. Przez pewien czas w 1982 roku J. Kossecki zdobył nawet 
wpływy w Wydziale  Informacji  KC PZPR,  który wydał  jego  broszurę  pt.  �Elementy 
socjotechniki propagandy�, demaskującą mafijną socjotechnikę KOR.18. Wkrótce jednak 
przedstawiciele  antypolskiego  skrzydła  w  kierownictwie  PZPR  zorientowali  się  w 
sytuacji i rozwiązali Wydział Informacji KC PZPR.

Równolegle  z  M.  F.  Rakowskim zaatakowało  J.  Kosseckiego  Radio  Wolna 
Europa.  W  dniu  6  sierpnia  1982  r.  RWE  nadało  audycję  Andrzeja  Siedlickiego 
atakującą J. Kosseckiego. W audycji tej stwierdził on m. in.:

�Cytując z trockistowskich dokumentów Kossecki nie zdaje sobie nawet sprawy 
z tego, że obala całą linię PZPRowskiej propagandy. (...)�19.

Do ataków na J. Kosseckiego dołączył też Adam Michnik, który w swym liście 
z  więzienia  pt.  �Analiza  i  perspektywy�,  opublikowanym  w  1983  r.  w  lipcowo-
sierpniowym numerze paryskiej �Kultury�, napisał:

�(...) Pewien rozgłos uzyskały publikacje Józefa Kosseckiego, który za pomocą 
własnej metodologii z zakresu cybernetyki społecznej wzbogacał «beton» o obraz Polski 
manipulowanej  przez żydowsko-masońską mafię,  która zawładnęła rządem, opozycją 
itd.

Temu  panu  warto  poświęcić  chwilę  uwagi.  Poznałem  go  ok.  1964  roku, 
wkrótce  po  tym,  jak  wyszedł  z  więzienia  po  odbyciu  wyroku za  przynależność  do 
nielegalnej  antykomunistycznej  organizacji.  Jego  nienawiść  do  komunizmu była  tak 
żywiołowa i  obsesyjna,  że mnie uważał  za mięczaka,  którym jako  żywo nie byłem. 
(...)�20.

Ten  artykuł  stanowił  znowu podwójny donos:  do  opozycji,  że  Kossecki  to 
partyjny «beton» i do władz partyjnych, że Kossecki to obsesyjny antykomunista. Donos 
okazał  się  skuteczny,  J.  Kosseckiemu  zamknięto  drogę  do  wszelkich  oficjalnych 
publikatorów - od tego momentu pozostał mu już tylko Biuletyn Informacyjny ZP"G". 
Wezwano go do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej,  trafił jednak na towarzyszy o 
przekonaniach  narodowych  i  skończyło  się  na  tzw.  rozmowie  ostrzegawczej. 
Organizacjom partyjnym zalecono by go nie zapraszały z prelekcjami (nie wszystkie 
zastosowały się do tego).

Narodowcy mieli jednak w tym okresie pewne wpływy na aparat władzy. W 
okresie stanu wojennego prawie nikt z czołowych działaczy narodowej opozycji nie był 
internowany.  Na  czele  Patriotycznego  Ruchu  Odrodzenia  Narodowego  stanął  Jan 

18 J.  Kossecki,  Elementy socjotechniki  propagandy, Wydział Informacji  KC PZPR, [Warszawa 1982].  J. 
Kossecki,  Panorama opozycji  politycznej,  Wydział Informacji  Politycznej  KW PZPR, Szczecin - sierpień 
1983.  J.  Kossecki  Białe  plamy  w historii  Polski,  Wydział  Informacji  Politycznej  KW PZPR,  Szczecin  - 
sierpień 1983.
19 Radio Wolna Europa, audycja z dnia 6 sierpnia 1982 r.: Najnowszy pupil władz wśród naukowców albo  
kto woli pseudonaukowców: o doc. Kosseckim - Andrzej Siedlicki.  Stenogram z nasłuchu; Archiwum Ligi 
Narodowo-Demokratycznej, Zespół propagandy, 1982.

Pewien tragikomizm sytuacji polegał na tym, że J. Kossecki bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z 
tego, że obalał �całą linię PZPRowskiej propagandy�, a co więcej - jak wiemy z jego wystąpienia na VII Plenum 
-  wiedział  o  tym  M.  F.  Rakowski.  Równocześnie  w  cytowanym  tekście  A.  Siedlicki  przedstawił  J.  
Kosseckiego jako docenta Akademii Spraw Wewnętrznych, którym nie był, zaś w tym właśnie czasie, gdy 
nadawano audycję był zmuszony iść na bezpłatny urlop i być na utrzymaniu swojej żony - która pracowała  
wówczas jako docent  w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  PAN. Tekst Siedlickiego stanowił  
więc faktycznie dwustronny donos - z jednej strony do władz partyjnych, których linię propagandy Kossecki  
obalał, z drugiej zaś strony do opozycji - że to jakoby pracownik ASW.
20 A. Michnik, Analiza i perspektywy, �Kultura�, nr 7-8, Paryż lipiec - sierpień 1983, s. 82.
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Dobraczyński - były członek Stronnictwa Narodowego, wicepremierem w rządzie gen. 
Jaruzelskiego  został  Zenon  Komender  -  również  były  członek  SN.  Mieszkający  w 
Wielkiej Brytanii nestor polskich narodowców Jędrzej Giertych usprawiedliwiał decyzję 
gen.  Jaruzelskiego  dotyczącą  wprowadzenia  stanu  wojennego,  zaś  inny  wybitny 
narodowiec  -  mieszkający  w  Zakopanem  dr  Jan  Bogdanowicz  prowadził  z  gen. 
Jaruzelskim  bardzo  serdeczną  korespondencję,  doradzając  mu  pewne  decyzje  w 
sprawach politycznych i propagandowych21.

Równocześnie  jednak  w otoczeniu  gen.  Jaruzelskiego  działały  -  i  w miarę 
upływu  czasu  były  coraz  silniejsze  -  inne  wpływy,  narodowcom  nieprzyjazne;  ich 
głównym eksponentem był wicepremier M. F. Rakowski. Już na początku okresu stanu 
wojennego nie dopuszczono do internowania profesora Gieysztora, a grono czołowych 
naukowców i ludzi kultury reprezentujących kierunek liberalny, udało się na spotkanie z 
przewodniczącym WRON gen. Jaruzelskim 23 grudnia 1981 r., co było odebrane przez 
środowisko jako swego rodzaju adres hołdowniczy. Zasadniczy referat na tym spotkaniu 
wygłosił M. F. Rakowski, który najpierw dał reprymendę zebranym i ich środowisku, a 
potem zapewnił, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie władz22. Liberałowie grali w tym 
czasie po obu stronach.

W początkowym okresie po 13 grudnia 1981 r. struktury �Solidarności� i innych 
ugrupowań  opozycyjnych  (z  wyjątkiem  LND)  zostały  obezwładnione  i  stawiały 
stosunkowo  niewielki  opór.  Główny ciężar  akcji  propagandowej  spoczywał  w  tym 
czasie  na publikatorach zagranicznych - zwłaszcza zaś  na rozgłośniach radiowych z 
Radiem Wolna Europa na czele.

13 grudnia 1981 r. skończyły się spektakularne sukcesy �jawniaków� z KOR-u i 
pokrewnych mu organizacji  i  wtedy właśnie  zaktywizował  się  PPN,  który nawet  w 
okresie  największych  sukcesów  �Solidarności� w 1981  r.  nie  ujawnił  swych  struktur. 
Widocznym  znakiem  uznania  zachodnich  ośrodków  programujących  walkę 
informacyjną przeciw komunizmowi, dla PPN-u, było odwołanie ze stanowiska sekcji 
polskiej Radia Wolna Europa Z. Michałowskiego (który preferował KOR) i objęcie z 
dniem 1 kwietnia 1982 r. tego stanowiska przez Z. Najdera (członka-założyciela PPN). 
Od  tego  momentu  RWE  w  swych  audycjach  zaczęło  wyraźnie  preferować  PPN, 
nadawać  wiele  dokumentów tej  organizacji,  a  koncepcje  �walki  cywilnej�,  ogłaszania 
�czarnych list� itp. (które PPN dawno postulowało), legły u podstaw organizowanego w 
1982 roku podziemia politycznego w Polsce.

W pierwszym okresie po wprowadzeniu stanu wojennego, prowadzona przez 
RWE  i  inne  ośrodki  walki  informacyjnej  na  Zachodzie  walka  propagandowa  i 
polityczna miała na celu:

1) potęgować oddolny i zewnętrzny nacisk na władze PRL, by przez możliwie 
szybkie  odwołanie  stanu  wojennego stopniowo powstawały warunki do  odtworzenia 
przedgrudniowego układu;

2)  skoncentrować  atak  propagandy  na  kierownictwo  polityczne  kraju  oraz 
władze wojskowe, a równocześnie wspierać propagandowo i instruktażowo tworzące się 
podziemie polityczne, stymulować powstawanie podziemnej �Solidarności�;

3)  umacniać  �liberalne� tendencje  w  systemie  rządzenia,  a  w  szczególności 
przerzucać mosty między �liberałami� w PZPR a Kościołem, �Solidarnością� i inteligencją 
twórczą.
21 Relacja dr J. Bogdanowicza z 1984 r., w zbiorach autora.
22 Por. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 351.
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W audycjach RWE popularyzowano różne dokumenty opozycji powstające w 
kraju oraz takie, które dopiero po ich nadaniu były w Polsce rozpowszechniane. Jako 
charakterystyczny przykład  można tu  przytoczyć  opublikowany w kwietniu  1982  r. 
Raport Konwersatorium �Doświadczenie i Przyszłość� pt. �Polska wobec stanu wojennego�, 
w którym czytamy m. in.:

�Panuje w bardzo wielu środowiskach zgodność co do tego, że choć ze stanem 
wojennym wszyscy muszą się liczyć, nie wolno jednak z nim się pogodzić, uznać za 
definitywnie zniesione, co on zniósł, i za naturalne, co uprawomocnił.

(...)  Członkowie związku powiadają,  że  "Solidarność"  po  prostu jest,  mimo 
najazdu dokonanego na jej lokale, mimo bezprawnego przejęcia jej majątku i archiwów, 
mimo  internowania  i  aresztowania  przywódców.  Wszelka  rzeczywista  normalizacja 
musi się rozpocząć uznaniem tego faktu�23.

Sprawdzianem wpływów �liberalnego� skrzydła partii był fakt, że podpisani pod 
powyższym  elaboratem  �DiP� autorzy  -  z  S.  Bratkowskim  na  czele  -  nie  zostali 
aresztowani ani internowani.

Wprowadzenie  stanu  wojennego w Polsce  było  też  nowym wyzwaniem nie 
tylko  dla  organów propagandowych ale  również  dla  wywiadów państw zachodnich. 
Wiodącą rolę odgrywała oczywiście CIA - czyli wywiad USA, na czele którego stał w 
tym czasie William Casey. Działania CIA na terenie Polski stanowiły integralną część 
ówczesnej  strategii  USA,  która  �(...)  polegała  na  atakowaniu  samego  jądra  systemu 
radzieckiego i obejmowała:

* tajną  pomoc  finansową,  wywiadowczą  i  wsparcie  logistyczne  dla  ruchu 
"Solidarności"  w Polsce,  co zapewniało przetrwanie opozycji  w środku radzieckiego 
imperium;

* znaczną pomoc finansową i militarną dla ruchu oporu w Afganistanie, jak 
również  dostawy dla  mudżahedinów,  służące  przeniesieniu  wojny  na  teren  samego 
Związku Radzieckiego;

* Kampanię mającą  na celu drastyczną obniżkę napływu twardej  waluty do 
Związku  Radzieckiego  w  wyniku  obniżek  cen  ropy  naftowej,  uzyskanych  we 
współpracy z Arabią Saudyjską, oraz ograniczenie radzieckiego eksportu gazu ziemnego 
na Zachód;

* wyrafinowaną,  szczegółowo  opracowaną  wojnę  psychologiczną,  mającą 
podsycić niepewność i strach w kierownictwie radzieckim;

* kompleksową akcję na skalę światową z użyciem tajnej dyplomacji włącznie - 
w  celu  drastycznego  ograniczenia  dostępu  Związku  Radzieckiego  do  zachodniej 
najnowszej technologii;

* szeroko  zakrojoną  kampanię  dezinformacji  technologicznej  w  celu 
zniszczenia gospodarki radzieckiej;

* wzrost zbrojeń utrzymanych na wysokim poziomie technologicznym, w celu 
doprowadzenia  gospodarki  Związku  Radzieckiego  do  ruiny  i  zaostrzenia  kryzysu 
zasobów.

Projektem strategii  i  jej  wdrożeniem zajmowało  się  zazwyczaj  ograniczone 
grono kilku członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego i gabinetu. (...) To, że Stany 
Zjednoczone  udzielały  tajnej  pomocy  "Solidarności",  było  wiadome  tylko  kilku 
członkom  Rady  Bezpieczeństwa  Narodowego.  Ważka  decyzja  o  pomocy  dla 

23 Raport  Konwersatorium  �Doświadczenie  i  Przyszłość� -  Polska  wobec  stanu  wojennego,  Warszawa, 
kwiecień 1982.
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mudżachedinów,  mającej  doprowadzić  do  działań  wojskowych  na  terenie  Związku 
Radzieckiego,  nigdy  nie  była  omawiana  przez  członków  gabinetu.  Prezydent 
przedyskutował sprawę tylko z Clarkiem (William Clark - doradca prezydenta Reagana 
do spraw bezpieczeństwa narodowego - przyp. J. K.) oraz Caseyem i podjął decyzję�24.

Jak  wiemy  strategia  ta  po  kilku  latach  została  uwieńczona  całkowitym 
powodzeniem, do którego walnie przyczyniły się trudności gospodarcze ZSRR w tym 
okresie.  Były  one  związane  z  kryzysem  ekstensywnej  gospodarki  radzieckiej, 
spowodowanym  wchodzeniem  w  wiek  produkcyjny  kolejnych  roczników  niżu 
demograficznego - pierwszym rocznikiem tego niżu był rocznik 1961, który osiągnął 
wiek  produkcyjny  w  1979  roku.  Od  tego  też  roku  zaznaczył  się  w  radzieckiej 
gospodarce  regres;  po  raz  pierwszy  od  wielu  lat  spadły  wskaźniki  produkcji  w 
kluczowych  dla  niej  dziedzinach:  wydobycie  węgla  kamiennego  (podstawowego 
surowca dla energetyki a także przemysłu chemicznego) spadło z 502 mln. ton w 1978 r. 
do  496  mln.  ton  w  1979  r.;  produkcja  stali  surowej  (podstawowego  surowca 
inwestycyjnego, służącego do produkcji maszyn oraz konstrukcji budowlanych) spadła 
w tym samym okresie z 151 mln. ton do 149 mln. ton; produkcja cementu (drugiego 
obok stali tworzywa konstrukcji budowlanych) spadła z 127 mln. ton do 123 mln. ton; 
produkcja  kwasu  siarkowego  (podstawowego  produktu  dla  przemysłu  chemicznego) 
spadała z 22 411 tys. ton do 22 364 tys. ton. W następnych latach utrzymywała się ta 
tendencja25.

Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego zdopingowało zarówno polityczne 
kierownictwo  USA  jak  i  amerykańskie  organy  walki  informacyjnej,  do  bardziej 
energicznych działań, ułatwiając im również współpracę z Izraelem i Watykanem.

�Pod koniec stycznia 1982 sprawy zaczęły się układać. Generał Hoffi (dyrektor 
wywiadu  izraelskiego  -  przyp.  J.  K.)  zadzwonił,  że  CIA natychmiast  będzie  mogła 
korzystać  z  kanału  do  Polski.  Kardynał  Casaroli  miał  umówione  spotkanie  z 
reprezentantami  Agencji  w  sprawie  «współpracy».  Od  samego  początku  Kościół  z 
naciskiem podkreślał, że nie będzie prowadził tajnej działalności związanej z CIA ani 
nie będzie służył jako «przykrywka» dla jej tajnych operacji. Bardzo istotna jednak była 
jego  pomoc w udostępnianiu  informacji  i  kontaktów w Polsce.  Jak  wspomina John 
Poidexter,  jeden  z  niewielu członków personelu  Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 
który wiedział o operacji:  Watykan był bardzo pomocny, jeżeli chodzi o gromadzenie  
informacji  o  wydarzeniach  oraz  prowadzenie  rozmów  z  "Solidarnością"  i  innymi  
sojusznikami  Zachodu  w Polsce.  Kościół  jednak  nie  brał  udziału  jako  «partner» w 
operacji CIA. Po prostu mieliśmy w Polsce pewne wspólne cele. I wykorzystywaliśmy  
ten  fakt,  przy  sprzyjających  warunkach,  zarówno  zbierając  informacje,  jak  i  je  
rozpowszechniając.

Casey przygotowywał plany tajnej operacji, a tymczasem Weinberger zebrał w 
Pentagonie grupę ekspertów ekonomicznych. (...)�26.

�Do  połowy  lutego  Bill  Casey  miał  już  gotowy plan  tajnego  finansowania 
"Solidarności". Plan ten obejmował cztery główne punkty:

* przekazywanie "Solidarności" podstawowych funduszy na utrzymanie ruchu. 
Kwoty mogły być przekazywane w gotówce, zarówno w dolarach amerykańskich, jak i 
w złotych polskich;
24 P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, Warszawa 1994, s. 16-17.
25 Por. Roczniki Statystyczne 1979, 1980.
26 P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, wyd. cyt., s. 87-88.
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* dostarczanie nowoczesnych środków łączności w celu stworzenia skutecznej 
sieci C31 dla podziemia "Solidarności".  Miało to umożliwić ruchowi komunikowanie 
się nawet w warunkach stanu wojennego;

* przeszkolenie kilku wybranych osób, zaangażowanych w ruchu, w zakresie 
posługiwania się nowoczesnymi środkami łączności;

* korzystanie ze źródeł CIA, które miały służyć jako oko i ucho "Solidarności" 
oraz udostępniać, w razie potrzeby, najistotniejsze materiały wywiadowcze.

Casey  wybrał  trzy  instytucje,  którymi  planował  się  posłużyć  w  tym 
przedsięwzięciu.  AFL-CIO  już  w  1980  roku  przekazywała  pomoc  "Solidarności". 
Dyrektor  uważał, że korzystanie z doświadczeń tej centrali może się okazać  «bardzo 
owocne». Działacze "Solidarności", których stan wojenny zastał na Zachodzie, też mogą 
okazać  się  pomocni.  Francuski SDECE (Service  de  Documentation Extérieure  et  de 
Contre-Espionage)  szmuglował  z  kolei  na  Zachód  tych  działaczy,  którzy chcieli  się 
wydostać z kraju. Casey miał nadzieję, że niektórych z nich uda się wykorzystać przy 
zbieraniu informacji i przeprowadzaniu operacji. A wreszcie, kiedy już uda się nawiązać 
kontakt  z  "Solidarnością",  Casey  chciał  przekazywać  jej  zakodowane  informacje  w 
audycjach "Głosu Ameryki".

W  celu  przedyskutowania  tego  planu  Casey  spotkał  się  prywatnie  z 
prezydentem  i  Billem  Clarkiem  pod  koniec  lutego.  Reagan  uznał,  że  plan  jest  
ryzykowany,  ale  warto  go  zrealizować.  Prezydent  prosił,  aby  Casey  powiadomił 
przewodniczącego  Rady  do  spraw  Wywiadu  Zagranicznego,  dr  Glenna  Campbella. 
Casey zrobił to, lecz mimo to Campbell nie znał zbyt wielu szczegółów. Powiedział mi  
o tym ogólnie - wspomina Campbell - a potem od razu zaczął po swojemu mamrotać.  
(...) Do kasy "Solidarności" przekazywano w okresie szczytowym 8 milionów dolarów  
rocznie.

Aby móc przeprowadzić tę operację, przy zachowaniu ścisłej tajemnicy, Casey 
stworzył  złożoną  sieć  międzynarodowych  instytucji  finansowych.  Poza  tym  szlak 
przepływu pieniędzy ciągle musiał być zmieniany, aby go nie wykryto.  Gdyby został 
wykryty przez polskie władze, które dotarłyby do jego źródła, oznaczałoby to koniec 
"Solidarności" oraz mogłoby wywołać kryzys na skalę międzynarodową.

(...) Pomiędzy końcem marca a połową kwietnia kanał przepływu funduszy dla 
"Solidarności" został ostatecznie udrożniony�27.

Na początku 1982 r. CIA nawiązało też bezpośredni kontakt z �Solidarnością� w 
Polsce.

�W lutym do pociągu ekspresowego "Chopin" jadącego z Wiednia do Warszawy 
wsiadły  dwie  osoby  pochodzenia  polskiego  z  amerykańskimi  paszportami 
wystawionymi  na  fikcyjne  nazwiska.  Osoby  te  miały  się  spotkać  z  podziemiem 
"Solidarności". Spotkanie miało nastąpić w Żyrardowie, (...).

(...)  Amerykanie  opuścili  Warszawę  cztery  dni  przed  spotkaniem  w 
Żyrardowie.  Spali  w  kościele  na  obrzeżach  miasta.  Proboszcz  nie  zadawał  pytań. 
Należał do stworzonej przez Izraelczyków siatki.

Było to pierwsze spotkanie na terenie Polski. (...)
Działacz, z którym się spotkali, powiedział im, że w "Solidarność" uderzono 

bardzo mocno. (...)
Spotkanie trwało sześć godzin, poruszono w tym czasie wiele tematów - jaki 

rodzaj pomocy z Zachodu będzie najbardziej pożądany, jaki ma mieć zakres, jak będzie 
27 Tamże, s. 92-93.
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rozdawana  i  rozliczana.  (...)  Omawiano  również  kwestie  techniczne  -  jak  mają  być 
transferowane fundusze oraz jakie będą sposoby komunikowania się. Amerykanie podali 
członkowi  "Solidarności"  nazwisko  biznesmena  z  Zachodu,  przebywającego  w 
Warszawie, który miał przekazywać fundusze. Dysponował specjalnym kontem�28.

�Zakładano,  że  podziemie  będzie  też  potrzebowało  pomocy technicznej,  aby 
móc się na nowo zorganizować. Przede wszystkim należy dostarczyć sprzęt łączności.  
Agencja badała kilka możliwości. (...)

Nagle  CIA  dostała  wiadomość,  że  może  nawiązać  kontakt  w  Polsce, 
wykorzystując izraelskie kanały, z mieszkańcem Gdańska, będącym zarazem członkiem 
dyrekcji stoczni. Izraelczycy zwrócili się do niego o zorganizowanie dwóch przerzutów. 
Sprzęt komunikacyjny miał zostać przetransportowany ze Szwecji razem z częściami 
traktorów,  a  cztery  dni  później  razem z  innym sprzętem technicznym.  Polakowi  z 
Gdańska podano numery faktur i daty transportu. Jego zadaniem miało być przerzucenie 
sprzętu w bezpieczne miejsce, zanim odbędzie się kontrola celna lub funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa.  Nadesłane  z  transportem  w  nocy  skrzynie  zostały  natychmiast 
umieszczone  w jednym z  magazynów.  Był  to,  być  może,  najcenniejszy towar,  jaki 
członek dyrekcji  stoczni kiedykolwiek otrzymał.  Według Roberta McFarlane'a  sprzęt 
umożliwił  im  utrzymanie  łączności  pomiędzy  sobą  i  w  ogóle  z  całym  krajem,  co 
pozwalało  uniknąć  wpadki.  Był  to  program  C31,  który  tworzył  podstawę  systemu 
dowodzenia i kontroli�29.

�Pod  koniec  marca  Casey  zwołał  zebranie  Wydziału  Operacyjnego,  żeby 
dopracować trzecią linię strategii pomocy dla "Solidarności", na miejscu w Polsce. (...)  
Casey  chciał,  by  Agencja  stała  się  okiem  i  uchem  "Solidarności".  Podziemie 
potrzebowało  informacji  o  tym,  co  się  dzieje  na  najwyższym  szczeblu  władzy 
państwowej,  aby  móc  odparować  jej  następne  uderzenie.  Wielu  sympatyków ruchu 
przekazywało  "Solidarności"  różne  dane,  ale  organizacja  nie  miała  stałego  dopływu 
informacji wywiadowczych o planach rządowych. Casey wysłał więc pod koniec 1981 
roku do ambasady w Warszawie grupę specjalistów, której zadaniem było stworzenie i 
szybkie zainstalowanie elektronicznego sprzętu wywiadowczego w mieście.

Grupa  ta  składała  się  z  czterech  osób,  świetnie  wyszkolonych  w obsłudze 
sprzętu  służącego  do  podsłuchu.  Grupa  nazywała  się  Special  Collection  Element  i 
została  sprowadzona  do  ambasady  w  Warszawie  w  ramach  normalnej  wymiany 
personelu.  Zaczęła  działać  pod  koniec  stycznia  1982  roku.  Supernowoczesny sprzęt 
umożliwiał  jej  podsłuch polskich  linii  telekomunikacyjnych.  Później  grupa  znacząco 
rozwinęła inne metody podsłuchu, jak np. podkładanie «pluskiew» i inne.

Casey  zawsze  kładł  nacisk  na  to,  by  werbować  coraz  więcej 
współpracowników.  Zależało  mu  zwłaszcza  na  takich,  którzy  mogliby  skutecznie 
inwigilować kraje swoich gospodarzy, szczególnie w bloku sowieckim. Istniejący już 
współpracownicy byli zanadto ostrożni, jeśli chodziło o pozyskiwanie nowych agentów. 
Kiedy więc został dyrektorem, od razu napisał nowy podręcznik werbunku. Stary był za 
długi  i  -  jak  Casey  twierdził  -  "nieporęczny".  Zawierał  kodeks  sztywnych  zasad 
postępowania, które krępowały i nie sprzyjały twórczemu podejściu do zadań. W ocenie 
akcji, zdaniem Caseya, liczył się wynik, a nie sztywne trzymanie się zasad prawa. Stary 
podręcznik liczył 130 stron, nowy, Caseya - tylko kilka akapitów. Autor zalecał agentom 
stosowanie elastycznych, "agresywnych" metod pracy, zwłaszcza za żelazną kurtyną.
28 Tamże, s. 101-103.
29 Tamże, s. 103.
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Wywiad  amerykański  miał  nadzieję  służyć  "Solidarności"  jako  system 
ostrzegawczy. Prezydentowi i Caseyowi zależało, aby jej członkowie byli informowani, 
w razie gdyby miały nastąpić nowe represje lub natrafiono by na ślad ukrywających się 
przywódców ruchu. System działał bardzo dobrze.  Mieliśmy dobry wywiad dotyczący  
działań  polskiego  rządu  i  jego  zamiarów -  wspomina  John  Poindexter.  -  Kiedy  
zachodziła potrzeba, informowano "Solidarność".

Jednym  z  najbardziej  skutecznych  sposobów  przekazywania  informacji 
ruchowi były audycje "Głosu Ameryki". Agencję Informacyjną Stanów Zjednoczonych 
(The  United  States  Information  Agency)  prowadził  długoletni  przyjaciel  Reagana, 
Charles Wick. Casey również pozostawał z nim w dobrych stosunkach, szczególnie od 
czasów kampanii  wyborczej.  Poprosił  więc  Wicka,  by  stacja  nadawała  komunikaty 
wywiadu.  (...)  Przekazywano  je  za  pomocą  serii  złożonych  kodów.  W  niektórych 
audycjach używano słów czy wyrażeń, które tworzyły kod. Bywało też, że nadawano 
jakąś konkretną piosenkę. W ten sposób, dokładnie dobierając wszystkie elementy kodu, 
przekazywano informacje o zbliżających się represjach, specjalnym przerzucie czy też 
spotkaniu z Amerykanami. (...)

Pieniądze  zaczęły  spływać  do  "Solidarności"  w  marcu  1982  roku. 
Przeznaczone były głównie na publikację i kolportaż literatury podziemnej. (...)

Na  początku  fundusze  dla  "Solidarności"  przeznaczone  też  były  na  zakup 
nadajników radiowych. (...)

Zgodnie z radą udzieloną przez działaczy "Solidarności" przebywających na 
Zachodzie,  fundusze  kierowano  głównie  do  "NOWEJ",  wydawnictwa  drukującego 
dziesiątki tytułów z zakresu polityki, ekonomii i literatury pięknej. (...) W styczniu 1982 
roku  wydawnictwo  powolutku  rozkręcało  działalność.  Zaczęto  wydawać  "Tygodnik 
Mazowsze"  i  czasopismo  o  ambicjach  intelektualnych  -  "Krytyka".  "Tygodnik 
Mazowsze" był organem "Solidarności" warszawskiej. Rozwinięto skomplikowaną tajną 
sieć  kolportażu.  "Tygodnik  Mazowsze"  powstawał  w  trzydziestu  siedmiu  różnych 
miejscach rozrzuconych po całym kraju.

Dostarczenie  "Solidarności"  środków  łączności  i  wsparcie  finansowe  dało 
niemal natychmiastowe wyniki. Pod koniec kwietnia 1982 roku pojawił  się pierwszy 
komunikat  grupy  wybitnych  działaczy  "Solidarności",  którym  udało  się  uniknąć 
internowania.  Grupa  nazwała  się  Tymczasową  Komisją  Koordynacyjną.  Była 
organizacją  podziemną,  która  wyznaczyła  sobie  za  cel  koordynowanie  działalności 
opozycyjnej.  Wśród członków-założycieli  znaleźli  się:  Zbigniew Bujak  z Warszawy, 
Władysław  Hardek  z  Krakowa,  Bogdan  Lis  z  Gdańska  i  Władysław  Frasyniuk  z 
Wrocławia.  TKK  łączyła  siatki  konspiracyjne  w różnych  regionach.  W  pierwszym 
oświadczeniu wyznaczyła bardzo jednoznaczne warunki, na których mogłoby dojść do 
negocjacji: uwolnienie wszystkich internowanych i skazanych za przestępstwa w stanie 
wojennym.

TKK  dostawała  z  Zachodu  pomoc  finansową  i  techniczną.  Jej  członkowie 
utrzymywali  ze  sobą  łączność,  czasami  dyskutowali  nad  wyborem  strategii. 
Oświadczenia  Komisji  były  drukowane  i  rozpowszechniane.  Podnosiły  na  duchu 
członków "Solidarności"  i  społeczeństwo i  sprawiały kłopot  reżimowi Jaruzelskiego. 
(...)�30.

Okres  formowania  się  i  działalności  podziemia  politycznego  po  13  grudnia 
1981 r. można podzielić na kilka podokresów.
30 Tamże, s. 104-107.
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Od  początku  stanu  wojennego  do  kwietnia  1982  r.  trwało  organizowanie 
struktur podziemia, a zasadnicze funkcje organizatorskie przejęły w tym czasie na siebie 
zachodnie rozgłośnie radiowe, postulujące tworzenie ruchu oporu i nadające dla niego 
instruktaże.

W  kwietniu  1982  roku  rozpoczął  się  następny  etap.  Powstała  wówczas 
Tymczasowa  Komisja  Koordynacyjna  NSZZ  �Solidarność�,  na  czele  której  stanął 
Zbigniew  Bujak  (który  uniknął  aresztowania  i  ukrywał  się  od  początku  stanu 
wojennego)  a  w  jej  skład  weszli  oprócz  niego  -  Hardek,  Lis,  Frasyniuk,  Pinior  i 
Szumiejko.

Zaczęły  też  wówczas  powstawać  w  różnych  częściach  kraju  regionalne 
kierownictwa  podziemnej  �Solidarności�,  jak  np.  Tymczasowy Komitet  Wykonawczy 
NSZZ  �Solidarność� regionu  �Mazowsze�,  któremu  podlegał  m.  in.  Międzyzakładowy 
Robotniczy Komitet  �Solidarności� (MRKS). MRKS docierał do 63 zakładów pracy na 
terenie Warszawy i jej okolic, wydawał pismo �Głos Wolnego Robotnika� i dysponował 
około 50 konspiracyjnymi lokalami. Zorganizowany był systemem piątkowym. Na jego 
czele stało  �Biuro� z sekcjami:  Redakcji,  Poligrafii,  Kolportażu,  Łączności,  Finansów, 
Zaopatrzenia i Transportu, a także Służb Specjalnych. Ta ostatnia sekcja zorganizowała 
wykradzenie Jana Narożniaka ze szpitala Akademii Medycznej w Warszawie, a także 
przygotowywała  różne  akcje,  które  ówczesna  propaganda  PRL  nazywała 
terrorystycznymi. Aresztowania członków MRKS uniemożliwiły ich realizację.

Sekcja Łączności przygotowywała łączność na wypadek strajku generalnego, 
do którego podziemie przygotowywało się od samego początku swego istnienia, a także 
próbowała prowadzić nasłuch i zakłócenia pracy radiostacji milicyjnych.

MRKS był  kierowany przez  działaczy KOR-u,  pracowników PAN i  innych 
instytucji.

Podziemne struktury  �Solidarności� organizowały demonstracje w dniach 1 i 3 
maja 1982 r. W rocznicę podpisania porozumień gdańskich w dniu 31 sierpnia 1982 r.  
zorganizowano wielkie demonstracje w ponad sześćdziesięciu dużych miastach Polski. 
Przy ich tłumieniu zostały wykorzystane wielkie siły MSW i wojska. Potem jednak fala 
demonstracji zaczyna opadać.

W lecie 1982 r. rozpoczyna się nowy etap działalności podziemia - powstają 
Komitety  Oporu  Społecznego  (KOS),  a  także  różne  inne  podziemne  struktury. 
Stopniowo  zaczynają  wznawiać  działalność  różne  organizacje  opozycji  politycznej, 
które działały przed 13 grudnia 1981 r.

�Według stanu na dzień 17  VII  1982 roku przebywało jeszcze w ośrodkach 
odosobnienia  1851  osób,  liczba  ich malała  z  dnia  na  dzień.  Rosła  natomiast  liczba 
agentów spośród nich zwerbowanych. Biuro Śledcze MSW podało, że do połowy lipca 
1982 roku przeprowadzono z internowanymi 14 500 rozmów indywidualnych, 950 osób 
wyraziło  zgodę na współpracę  stając  się agentami organów bezpieczeństwa.  Była  to 
liczba  niemała,  prawdopodobnie  w  wielu  przypadkach  opłacano  tym  wyjście  na 
wolność. Zamierzano w najbliższym czasie uwolnić dalszych 1000 osób. (...)�31.

W  październiku  1982  r.,  po  formalnej  likwidacji  NSZZ  �Solidarność� przez 
władze państwowe, dochodzi do rozruchów w Nowej Hucie i na Wybrzeżu. Były to 
akcje  na  stosunkowo dużą  skalę,  natomiast  planowane  akcje  podziemia  w dniu  10 
listopada  1982  r.  (w  rocznicę  rejestracji  �Solidarności�)  nie  udały  się,  niewątpliwie 
przyczynił się do tego apel prymasa Glempa o spokój.
31 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 364.
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W  ciągu  następnych  miesięcy  podziemie  przycichło,  rozbudowując  swoje 
struktury tam, gdzie to było możliwe. Znalazło się jednak w impasie. Zaczęto w związku 
z tym preferować metody mafijne (które Liga Narodowo-Demokratyczna od dawna z 
powodzeniem stosowała).  Na  XII  Plenum KC PZPR w dniu  31  maja  1983  r.  gen. 
Jaruzelski stwierdził:

�Przeciwnik  nie  ustępuje  dobrowolnie,  chce  utrzymać  się  na  powierzchni, 
przedłużyć egzystencję zorganizowanych mafijnie grup opozycji licząc, że zakotwiczy 
się trwale w życiu politycznym�32.

Sankcje  ekonomiczne  zastosowane  przez  USA  w  stosunku  do  PRL  po 
wprowadzeniu  stanu  wojennego,  a  nawet  opisana  wyżej  bezpośrednia  pomoc  dla 
opozycji  w  Polsce,  nie  dały  oczekiwanych  przez  podziemie  rezultatów,  w  sukurs 
przyszła mu natomiast walka o władzę, która od 1981 r. toczyła się wewnątrz aparatu 
partyjnego i państwowego. O stymulowaniu tej walki przez LND wspomnieliśmy wyżej, 
natomiast zakulisowy udział w niej obcych wywiadów czeka na solidne opracowanie. 
Różnica  między  tymi  działaniami  prowadzonymi  przez  LND  i  działaniami 
prowadzonymi przez obce wywiady była zasadnicza - polegała ona na tym, że LND 
starała  się  działać  w taki  sposób  by  nie  szkodzić  krajowi,  dążąc  do  wzmacniania 
tendencji  patriotycznych  w  partii  i  aparacie  władzy  PRL  oraz  atakując  ludzi 
prowadzących działalność antypolską, natomiast obce wywiady nie liczyły się z polskim 
interesem i zwalczały komunizm nie licząc się ze szkodami, które wyrządzały Polsce 
(podobna sytuacja utrzymała się po 1989 roku).

Od 1956 r. do 1980 r. władza w PRL spoczywała zdecydowanie w ręku partii, 
która  podporządkowała  sobie  zarówno  wojsko  jak  i  MSW,  nie  mówiąc  już  o 
zwyczajnym cywilnym aparacie państwowym. Próba zdominowania partii przez aparat 
MSW w 1968 roku nie udała się i partia utrzymała swą dominującą pozycję. Natomiast 
wypadki 1980-1981 r.  poderwały skutecznie autorytet  partii.  Po wprowadzeniu stanu 
wojennego wojsko podjęło próbę narzucenia swej dominacji zarówno partii jak MSW i 
administracji państwowej, ale próba ta się nie udała - chociaż wojsko do końca istnienia 
PRL zachowało pewien istotny udział w rzeczywistej władzy nad państwem (swoistym 
tego  symbolem była  osoba  samego  generała  Jaruzelskiego).  W  sytuacji  gdy władza 
partii została poważnie osłabiona, a wojsku nie udało się zająć jej miejsca, do walki o  
dominację zarówno nad partią jak i aparatem państwowym a być może nawet wojskiem, 
przystąpił aparat MSW. Sekretarz KC i członek Biura Politycznego Mirosław Milewski 
- wywodzący się z aparatu MSW i z nim związany - nadzorował wówczas politycznie 
zarówno wojsko jak i MSW, mając przy tym pełne poparcie Moskwy.

10.2. Totalna wojna informacyjna od zniesienia stanu wojennego
do upadku PRL

Po zniesieniu stanu wojennego uchwałą Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 r.  
oraz uchwałą Sejmu PRL z dnia 21 lipca 1983 r., wpływy wojska zaczęły maleć, partia  
zaś nie była w stanie odzyskać swego dawnego autorytetu. W tej sytuacji, w miarę jak  
malała rola partii i wojska, rosła coraz bardziej - zwłaszcza na przełomie 1983 i 1984 
roku -  rola aparatu MSW i umacniały się wpływy SB.

32 �Żołnierz Wolności�, 3 czerwca 1983 r.
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Podstawą  mocnej  pozycji  aparatu  MSW  były  w  pierwszym  rzędzie  jego 
sukcesy w walce z opozycją. Gen. Kiszczak stwierdził na ten temat:

�Zależało  nam  na  wprowadzeniu  wykwalifikowanych  agentów  w  konkretne 
środowiska  czy  otoczenie  pewnych  osób.  Wysyłano  kadrowych  pracowników  SB, 
którym dorabiano legendę (preparowano życiorys).

Paru takich ludzi udało się wprowadzić blisko niektórych ważnych osób. Na 
przykład paraliżowanie radia "Solidarność" działającego już w stanie wojennym było 
prowadzone  również  przez  kadrowych  oficerów  SB  specjalnie  w  tym  celu 
wprowadzonych do podziemia.

(...) Wystarczyło mieć swojego człowieka w jakimś środowisku i zgłosić mu 
zapotrzebowanie.  Dawaliśmy mu  papier,  powielacz,  mówiliśmy,  żeby  sobie  dobrał 
ludzi, którzy pojęcia nie mieli dla kogo pracują�33.

W dalszym ciągu gen.  Kiszczak wyjaśnia,  że celem tworzenia tego  rodzaju 
pism była:

�Dezinformacja.  Wzajemne oskarżanie,  szerzenie podejrzliwości. Publikowało 
się  tam artykuły,  które  były przez  nas  pisane  albo  przez  mądrych  ludzi  dla  nas  na 
zamówienie. Myśmy za to płacili, dawało się artykuł, facet to firmował... o niecelowości 
konspirowania czy demonstracji ulicznych. Są to klasyczne metody stosowane wobec 
opozycyjnego podziemia�34.

W pierwszych miesiącach stanu wojennego gen. Kiszczak powołał specjalne 
Biuro  Studiów  i  Analiz,  które  zajmowało  się  rozpracowywaniem i  infiltrowaniem 
kierownictwa podziemia. Miało ono też kilka swoich odpowiedników w terenie.

�Znany  jest  przykład  agenta,  który  zawędrował  wysoko  w  "Solidarności". 
Eligiusz Naszkowski był szefem Zarządu Regionu w Pile. Wiedział więc wszystko o 
swoim terenie i o wszystkim mógł informować MSW z pierwszej ręki.

(...) Agentów w Solidarności były dziesiątki tysięcy, takich jak Naszkowski - 
kilkudziesięciu  i  zwykle  prowadzili  ich  kierownicy  i  pracownicy  wydziału  III  w 
odpowiednich komendach wojewódzkich.

(...) Naszkowskiego poznałem - stwierdził gen. Kiszczak - dlatego, że nagrał 
nam  radomskie  posiedzenie  Komisji  Krajowej,  co  uświadomiło  nam  w  pełni 
konfrontacyjny nastrój kierowniczego gremium "Solidarności" i jednocześnie pozwoliło 
nam propagandowo wygrać to starcie, (...).

(...) Zresztą cennej agentury było znacznie więcej�35.
Odnośnie  pieniędzy,  przesyłanych  z  Zachodu  dla  �Solidarności�,  czytamy w 

cytowanych wypowiedziach gen. Kiszczaka:
�Kontrolowaliśmy  90  procent  funduszy  przychodzących  do  podziemia,  a 

istnienie Bujaka przez długi czas było nam na rękę jako równowaga dla Wałęsy�.
�Penetrowaliśmy podziemie bardzo dokładnie. Co tu dużo mówić - 90 procent 

pieniędzy, jakie Zachód przesyłał na podziemną działalność przechodziło przez nasze 
ręce. Tak samo było ze sprawozdaniami słanymi przez "Solidarność" na Zachód - często 
opracowywali je nasi ludzie.

33 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, wyd. cyt., s. 195-196.
34 Tamże, s. 196.
35 Tamże, s. 196-197.
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W  przypadku  pieniędzy  odbywało  się  to  raczej  na  Zachodzie,  poprzez 
normalne działania operacyjne wywiadu. Wystarczyło założyć tam Komitet Solidarności 
z "Solidarnością". Przechwytywaliśmy też sprawozdania, rozliczenia wydatków itd.�36.

Henryk Piecuch na podstawie materiałów z archiwów MSW (które badał po 
1985  roku)  potwierdza  wielką  skalę  infiltracji  �Solidarności�37.  Na  temat  gier 
operacyjnych z Biurem Brukselskim związku pisze:

�Pod koniec lat osiemdziesiątych, rozmawiając z generałem Pożogą na temat gry 
jego  służby  z  Biurem  Brukselskim  "Solidarności"  i  włamania  dokonanego  przez 
pracowników  MSW  do  siedziby  Jerzego  Milewskiego,  przypomniałem  wyprawę 
przedstawicieli  wywiadu  do  lokali  Delegatury  (Rządu  Londyńskiego  po  II  wojnie 
światowej przyp. J. K.). Pożoga odparł, że zarówno w Londynie, jak i 40 lat później w 
Brukseli, wcale nie chodziło o konkretne materiały (zdobywano je za pomocą agentury),  
a  o  odwrócenie  uwagi  od  współpracowników  i  ściślejsze  związanie  figurantów  z 
wywiadami zachodnimi. W Londynie chodziło o wywiady brytyjski i amerykański, a w 
Brukseli o wywiad NATO. W obu wypadkach prowokacja się udała�38.

Gen.  Jaruzelski  nie  ufał  aparatowi  partyjnemu,  kazał  więc  tajnym służbom 
zbierać informacje na jego temat. W rezultacie aparat MSW dysponował informacjami 
dotyczącymi ciemnych stron życia i działalności nie tylko opozycji, ale również aparatu  
partyjno-państwowego. Nastąpiła też niesłychana rozbudowa sieci agenturalnej MSW. 
Oficerom MO i SB narzucano plany rozbudowy sieci tajnych współpracowników. W 
środowiskach aktywu kierowniczego opozycji  nasycenie informatorami MSW sięgało 
niekiedy 30%, a czasem nawet przekraczało ten procent.

Rząd  formalnie  zakończył  internowanie  więźniów politycznych  30  grudnia 
1982 r.,  ale nie zaprzestał  aresztowań. Fala aresztowań na przełomie 1982 i 1983 r. 
objęła  podziemne  drukarnie.  Władze  zmierzały  do  złamania  podziemnych  struktur 
�Solidarności� i  uniemożliwienia  uwolnionym  internowanym  działaczom  odbudowy 
organizacji.  �(...)  W  dniu  Nowego  Roku milicja  zagarnęła  podziemną drukarnię  pod 
Poznaniem.  Aresztowano  piętnastu  działaczy.  Podczas  tej  operacji  wykryto  trop 
prowadzący  do  zagranicznych  pieniędzy.  Znaleziono  u  zatrzymanych  zapasy 
niedostępnej  na  rynku żywności,  importowanej  z  Zachodu,  i  trochę  twardej  waluty. 
(Chodzi  tu  oczywiście  o  trop  procesowy,  możliwy do  wykorzystania  w sądzie  bez 
spalenia agentów, gdyż trop operacyjny SB miała już wcześniej - przyp. J. K.).

Kolportaż literatury stawał się coraz bardziej trudny. Na początku 1983 roku 
zniszczono dwie podziemne organizacje, które produkowały i rozpowszechniały ulotki 
w  Gdańsku;  dwa  ośrodki  w  Warszawie  i  jeden  w Lesznie  również  wypadły.  Ale 
największym  ciosem  było  prawdopodobnie  aresztowanie  Stanisława  Zabłockiego, 
przewodniczącego  komitetu  strajkowego  w szczecińskiej  stoczni.  Podziemie  straciło 
kolejnego  przywódcę.  Każde  aresztowanie  ważniejszego  przywódcy  �Solidarności
budziło  niepokój  w  Waszyngtonie  wśród  osób,  które  wiedziały  o  tajnej  linii 
zaopatrzenia. Kto w podziemiu wiedział o pomocy ze Stanów Zjednoczonych? Czy ktoś 

36 Tamże, s. 202.
37 Por. H. Piecuch, Służby specjalne atakują, Warszawa 1996, s. 272-273.
38 H. Piecuch,  Akcje specjalne, Warszawa 1996, s. 157. W Brukseli mieściło się największe i najbardziej 
efektywne  biuro  zagraniczne  �Solidarności�,  do którego przekazywano wyposażenie  i  zapasy kupowane  za 
pieniądze  CIA.  �(...)  Zasoby  strategiczne  sprowadzano  do  Brukseli  i  rozparcelowywano  po  rozmaitych 
magazynach.  Tam przepakowywali  je działacze "Solidarności"  i  wysyłali  przez Sztokholm�. P. Schweizer, 
Victory czyli zwycięstwo, wyd. cyt., s. 157.
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będzie sypać? Czy istnieją jakiekolwiek dowody obciążające? W ostatnich miesiącach 
zatrzymano siedmiu przywódców "Solidarności" i pięciu dysydentów-intelektualistów z 
Komitetu Obrony Robotników (KOR).  Polskie  władze  chciały zrobić  z  tego  sprawę 
pokazową.  Działaczy  oskarżono  o  próbę  obalenia  państwa,  a  to  oznaczało  karę 
śmierci�39.

2  grudnia 1983 r.  Rada Ministrów powołała nowy organ  o nazwie Komitet 
Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Porządku i Dyscypliny Społecznej - na jego 
czele stanął  gen. Kiszczak, stając  się faktycznie drugą po gen. Jaruzelskim osobą w 
państwie. Rozszerzało to zakres władzy MSW (którego Kiszczak był szefem). W terenie 
Urzędy  Spraw  Wewnętrznych  (Wojewódzkie  i  Rejonowe)  -  taką  nazwę  nadano 
Komendom  Milicji  -  stawały  się  głównymi  ośrodkami  władzy,  zdecydowanie 
dominującymi nad komitetami partyjnymi.

Aparat MSW zaczynał być groźny nie tylko dla opozycji, ale i dla wielu ludzi z 
aparatu  władzy  PRL.  Organy  MSW  dysponowały  bogatą  dokumentacją  świadczącą 
zarówno o  nadużyciach  jak  też  kontaktach  i  powiązaniach  wielu  dygnitarzy PRL z 
opozycją  i  zachodnimi  ośrodkami  zajmującymi  się  walką  informacyjną  przeciwko 
państwom komunistycznym (zwłaszcza amerykańskimi i zachodnioniemieckimi).

Istnienie tych kontaktów potwierdza P. Schweizer, który pisze na ten temat:
�(...) W ostatnich miesiącach 1981 roku Casey wzmocnił swój «stan posiadania» 

w Warszawie,  dzięki czemu liczba informacji  uzyskiwanych przez CIA była jedną z 
najwyższych na świecie. Inwigilacja polskiego rządu przynosiła coraz lepsze rezultaty. 
Agencji udało się zwerbować wiceministra obrony, którego przebieg stanu wojennego 
napełnił  goryczą.  Był  wtajemniczony  w  plany  obrony  i  niektóre  utrzymywane  w 
tajemnicy rozmowy na szczeblu rządowym, dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Przekazywał informacje mniej więcej co miesiąc. Większość z nich dotyczyła struktur 
sił  obronnych i  planów zaopatrzenia.  Materiały dotyczące spraw politycznych zaczął 
przekazywać  później.  Początkowo  pracownicy  Agencji  niechętnie  się  z  nim 
kontaktowali,  był  bowiem  stan  wojenny  i  zdarzały  się  już  prowokacje  wobec 
pracowników ambasady  amerykańskiej.  Mimo  wszystko  postanowili  podjąć  ryzyko, 
które ostatecznie się opłaciło. Niebawem CIA zyskała więcej kontaktów w Polsce�40.

W tzw. trzecim obiegu krążyły różne materiały zawierające informacje na ten 
temat - m. in. mające skompromitować M. F. Rakowskiego41.

W  październiku  1984  r.  miało  się  odbyć  Plenum  KC  PZPR,  na  którym 
planowano rozgrywkę przeciwko Rakowskiemu i jego przyjaciołom. Informacje na ten 
temat  krążyły  w  sferach  aparatu  partyjnego  i  aparatu  MSW.  Jak  zwykle  sprawy 
organizacyjno-personalne przewidziane były w ostatnim dniu Plenum42.

Gdy rozpoczęło się wyczekiwane plenum wybuchła bomba informacyjna - w 
dziwnych  okolicznościach  zaginął  ksiądz  Jerzy  Popiełuszko,  który  był  jednym  z 
najbardziej eksponowanych księży związanych z opozycją. Podejrzenia od razu padły 
na MSW i okazały się uzasadnione - wkrótce zostali aresztowani i potem oskarżeni: 
zastępca dyrektora IV Departamentu MSW ppłk Adam Pietruszka, naczelnik wydziału 
w  tymże  departamencie  kpt.  SB  Grzegorz  Piotrowski  oraz  jego  dwaj  podwładni 

39 P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, wyd. cyt., s. 155-156.
40 Tamże, s. 135.
41 Por. Judeopolonia 1944-1981 (nieznane karty historii), Kraków 1982.
Jan Paweł Marek, Uwaga "Polityka"!, Warszawa 1984.
42 Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, Zespół kontrwywiadu, teczka PZPR, 1984.
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porucznicy Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski. Okazało się, że w nocy z 19 na 20 
października  1984  r.  Piotrowski,  Chmielewski  i  Pękala  uprowadzili  i  w  bestialski 
sposób zamordowali księdza J. Popiełuszkę.

W  tej  sytuacji  obradujące  plenum  prędko  się  zakończyło  i  nie  miało  już 
możliwości zająć się sprawami personalnymi. Rakowski i jego przyjaciele  zachowali 
stanowiska.

Sprawa  zamordowania  ks.  Jerzego  nabrała  wielkiego  rozgłosu,  rzecznik 
prasowy  rządu  PRL  Jerzy  Urban,  który  jeszcze  niedawno  publicznie  atakował  ks. 
Popiełuszkę,  nazwał ten czyn funkcjonariuszy SB prowokacją  polityczną skierowaną 
przeciw rządowi gen. Jaruzelskiego.

Zarówno Radio  Wolna Europa  jak i  opozycja  wysuwały podejrzenia,  że za 
mordercami stoi sekretarz KC i zarazem członek Biura Politycznego M. Milewski, który 
miał bardzo dobre powiązania z KGB i kontrolował po linii partyjnej aparat wojska i 
MSW, zagrażając nawet pozycji gen. Jaruzelskiego.

Generał Jaruzelski od dawna prowadził konsekwentne działania zmierzające do 
eliminacji  z  wysokich  stanowisk  partyjno-państwowych  ludzi,  którzy  byli  dobrze 
widziani  na Kremlu i  wskutek tego  mogli  dlań  stanowić konkurencję.  Zgodnie  z  tą 
taktyką,  w  różnych  okresach  czasu  byli  eliminowani  z  wysokich  i  wpływowych 
stanowisk  -  Grabski,  Kociołek,  Olszowski.  Sprawę  zabójstwa  ks.  Popiełuszki 
wykorzystał  gen.  Jaruzelski  do  wyeliminowania  Milewskiego  z  zajmowanych  przez 
niego stanowisk partyjnych, samemu obejmując nadzór nad pracą partyjną w MSW i w 
wojsku (potem funkcje te przejął zaufany człowiek gen. Jaruzelskiego - generał Baryła).

Zabójstwo księdza Popiełuszki - dokonane w bestialski sposób - a następnie 
proces  jego  zabójców, nagłośniony na polecenie  gen.  Jaruzelskiego w publikatorach 
(wbrew  stanowisku  wielu  członków  ówczesnych  najwyższych  władz  partyjnych), 
skompromitowały MSW w oczach opinii publicznej (zarówno pod względem moralnym 
jak i fachowym), od tej pory nie było już mowy o tym, by aparat MSW mógł stać się siłą 
dominującą w państwie. Ponieważ zaś partia i  wojsko również nie były w stanie tej  
przewodniej  roli  pełnić,  w  państwie  powstał  bałagan,  wykorzystywany  przez 
skorumpowany aparat  władzy (zwłaszcza  biurokrację  państwową) oraz  przez  organy 
walki informacyjnej obcych państw.

Warto  w  tym  miejscu  przytoczyć  znamienny  fragment  przemówienia 
oskarżycielskiego  prokuratora  Leszka  Pietrasińskiego,  wygłoszonego  na  toruńskim 
procesie zabójców ks. Popiełuszki. Prokurator Pietrasiński powiedział m. in.:

�Wysoki  Sądzie!  W  świetle  tego  wszystkiego,  co  dotychczas  zostało 
powiedziane, opisane w akcie oskarżenia zbrodnie obiektywnie noszą także wszelkie 
znamiona politycznej prowokacji. (...)

Te wszystkie doniosłe dla bezpieczeństwa państwa problemy są przedmiotem 
zainteresowania i badania w ramach odrębnie prowadzonego pod nadzorem Prokuratury 
Wojewódzkiej  w  Warszawie  śledztwa.  (...)  W  ramach  tego  śledztwa  prokurator 
przedstawił oskarżonemu Piotrowskiemu zarzut płatnego poplecznictwa w związku z 
załatwianiem  sprawy  paszportowej  przez  obecnie  stale  przebywającego  w  RFN 
Grzegorza  Suskiego.  (...)  Fakt  tego  rodzaju  obecnie  stwierdzonej  nieuczciwości,  a 
ściślej  mówiąc  wcześniejsza  znajomość  tego  kompromitującego,  oskarżonego 
Piotrowskiego,  faktu  na  terenie  RFN,  mogła  być  wykorzystana  poprzez  realne 
zagrożenie  oskarżonemu  Piotrowskiemu  kompromitacją  w  celu  skłonienia  go  do 
uległości i współpracy. Metoda taka jak wiadomo nieraz już była i to w wielu krajach 
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stosowana z pożądanym skutkiem. Metodę taką zresztą oskarżony Piotrowski zamierzał 
także stosować w odniesieniu do księdza Popiełuszki o czym powiedział przed sądem. 
Dlaczego więc taka metoda nie miała być zastosowana i tym razem w odniesieniu do 
osk. Piotrowskiego? Jeżeli się przy tym zważy, że zdarzenie to miało miejsce kilka lat 
temu,  a  mianowicie  jesienią  1981  roku,  a  ujawnione  przez  polskie  władze  śledcze 
zostało dopiero po trzech latach, przy czym przez ten czas Grzegorz Suski przyjeżdżał 
często z RFN do Polski, ostatnio w październiku 1984 r.,  to obraz tych zdarzeń jest  
wielce  wymowny  oraz  wymaga  dalszego  wyjaśnienia,  wymaga  także  w  jakich 
okolicznościach oskarżony Piotrowski wszedł w posiadanie kolejno dwóch kosztownych 
samochodów marki «Audi» oraz «Fiat 132». On sam, jak Wysoki Sąd słyszał, uchyla się 
od odpowiedzi na te pytania. Ma jednak pretensję, że publicznie mówiono o jego koncie 
dewizowym. Ostatecznie na pytanie czy oskarżony Pitrowski wiódł jakieś "drugie życie" 
odpowie prowadzone nadal śledztwo�43.

Prokurator Pietrasiński dostał potem wiele telefonów z pogróżkami, a śledztwo, 
o  którym mówił, do końca istnienia PRL nie wykazało,  czy Piotrowski był  agentem 
BND.

Warto jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że chyba ostatnią decyzją w okresie 
urzędowania Pietruszki i Piotrowskiego w MSW, podjętą na krótko przed dokonaniem 
morderstwa  ks.  Popiełuszki,  była  decyzja  o  zawieszeniu  w  czynnościach  zarządu 
Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (PZKS), w którym dominowali narodowcy i 
wyznaczenie zarządu, w którym dominowali ludzie ulegli wobec MSW, a ściśle mówiąc 
wobec  kierownictwa  odnośnego  IV  Departamentu.  Zważywszy  ponadto,  że  ks. 
Popiełuszko był patriotą i zajmował się gorliwie obroną życia dzieci nienarodzonych, 
można  stwierdzić,  że  kierownictwo  IV  Departamentu  w  jesieni  1984  r.  uderzyło 
brutalnie w działania patriotyczne w Kościele.

�Amnestia , ogłoszona przez rząd Jaruzelskiego 22 lipca 1984 roku, oddziałała 
na  podziemie  w  sposób  niejednoznaczny.  Uwolniono  kilkuset  działaczy,  ale 
prześladowania policyjne dalej  trwały, a nawet się wzmogły. Rząd starał się odebrać 
opozycji poparcie. Jeżeli obywatele natychmiast odstąpią od działań antyrządowych, nie 
będą prześladowani. Niepodporządkowanie się temu zarządzeniu oznacza areszt. Do 1 
stycznia 1985 roku około  350 działaczy przyjęło  ofertę  rządu.  Jednak kierownictwo 
pozostało nieugięte. Zgodnie z obietnicą Lecha Wałęsy w przemówieniu noworocznym, 
podziemie będzie toczyć walkę aż do ostatecznego zwycięstwa�44.

Zarówno  niepowodzenie  manipulacji  związanej  z  amnestią,  jak  i 
kompromitacja związana z procesem zabójców ks. Popiełuszki, spowodowały, że MSW, 
dla podbudowania swej poderwanej pozycji zdwoiły wysiłki w walce z opozycją.

�(...)  Policja  organizowała  obławy  w  poszukiwaniu  podziemnych  drukarń  i 
zorganizowanych zebrań.  13 lutego  dwudziestu policjantów w cywilu wdarło  się  do 
mieszkania  na  gdańskiej  Zaspie,  gdzie  Lech  Wałęsa  odbywał  spotkanie  z  kilkoma 
przywódcami  podziemia.  Starannie  prowadzony  wywiad  przyniósł  rezultaty.  Wśród 
aresztowanych znalazło  się  pięciu regionalnych przywódców "Solidarności":  Bogdan 
Lis  z  Gdańska,  Władysław Frasyniuk  z  Wrocławia,  Stanisław Handzlik  z  Krakowa, 
Janusz Pałubicki z Poznania i  Adam Michnik z Warszawy. Spotkanie trwało już od 
dwóch  godzin,  omawiano  strategię  i  możliwość  zorganizowania  kolejnego  dużego 

43 Cyt. wg.: �Pismo Okólne� Biura Prasowego Episkopatu Polski, nr 7/85; Proces Toruński VIII, s. 28-29.
44 P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, wyd. cyt., s.228.
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strajku.  Dwa  dni  później  przedłużono  areszt  dla  Michnika,  Lisa  i  Frasyniuka.  W 
listopadzie 1985 pod kluczem siedziało około 340 działaczy podziemia.

Na początku 1985 roku służby bezpieczeństwa wzmogły wojnę z podziemiem. 
Funkcjonariusze  polskiego  i  radzieckiego  wywiadu  pracowali  usilnie  nad  tym,  by 
zdemaskować i odciąć dopływ finansów i materiałów z Zachodu do podziemia. KGB 
spoglądało na CIA, ale także na Watykan. (...)

KGB  uznało  również,  że  należy  poddać  Watykan  wzmożonej  obserwacji. 
Pracownicy  radzieckiego  wywiadu  oskarżali  Stolicę  Apostolską  o  wywrotową 
działalność w Europie Wschodniej. (...)

Pracownicy  administracji  Reagana  wtajemniczeni  w  program  pomocy 
"Solidarności"  zawsze niepokoili  się tym, że odkrycie  go przez Moskwę może mieć 
poważne reperkusje. W Białym Domu rodził się podskórny niepokój, ilekroć pojawiały 
się komplikacje. Tak się działo w końcu lutego 1985 roku, kiedy polski emigrant Jacek 
Knapik wracał z Zachodu do domu. Był działaczem i sympatykiem "Solidarności", więc 
służby celne  na  lotnisku dokładnie  przeszukały jego  bagaż.  Znaleziono  przedmioty, 
które  zdaniem policji,  «wskazywały  na  powiązania  "Solidarności"  z  zagranicą»,  na 
związki  ze  "służbami  zachodniego  wywiadu".  Policja  pokazywała  list  od  Jerzego 
Milewskiego,  szefa  biura  "Solidarności"  w  Brukseli,  do  Bogdana  Lisa,  przywódcy 
podziemnej "Solidarności" w Gdańsku. List ten demaskował podobno kontakty między 
działaczami "Solidarności"  a pracownikami sekcji  Europy Wschodniej  Departamentu 
Stanu. (...)

Polskie  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  atakowało  amerykańskich 
dyplomatów jako ogniwa w łańcuchu, więc personel ambasady USA w Warszawie i 
konsulatu w Krakowie poddawano szczegółowej obserwacji. (...)

Na początku 1985 roku dopływ gotówki dla "Solidarności" osiągnął szczytową 
wysokość  8  milionów dolarów.  Podtrzymywało  to  działalność  podziemia.  Wczesną 
wiosną większość przywódców znalazła się znowu w więzieniu, ale działalność ruchu 
oporu trwała. 1 maja, kiedy władze obchodziły oficjalnie dzień Święta Pracy, ponad 15 
000 osób w Warszawie i 2000 w Gdańsku wyszło na ulicę, by zamanifestować poparcie 
dla "Solidarności". Była to największa manifestacja od ogłoszenia stanu wojennego w 
1981 roku.

Równocześnie kwitł podziemny ruch literacki. W podziemiu wydawano tysiące 
czasopism, książek i monografii. (...)�45.

W sierpniu 1985 r.  odbywał się w Gdańsku proces  Adama Michnika i dwu 
innych działaczy �Solidarności�, o którym obszerną informację zamieścił w amerykańskim 
czasopiśmie  �International Herald Tribune� korespondent  New York Times'a Michael T. 
Kaufman. Napisał on, że jego ojciec Adam Kaufman, który był przed wojną we Lwowie 
sekretarzem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, działając wspólnie z ojcem A. 
Michnika - Ozjaszem Szechterem, przyjechał teraz do Polski, którą opuścił w 1935 r. po 
wyjściu z więzienia. Gdy M. T. Kaufman po powrocie z Gdańska opowiedział swemu 
ojcu o procesie A. Michnika, ten zamyślił się i powiedział, że za jego czasów to był  
paragraf  102  -  członek  nielegalnej  organizacji  mającej  na  celu  obalenie  porządku 
społecznego. Potem dodał: �Wtedy to znaczyło komunista, teraz to znaczy Solidarność�46.

W 1985 r. Służba Bezpieczeństwa uderzyła również w podziemie narodowe, 
likwidując największe wydawnictwo narodowej literatury. 20 lipca 1985 r. Radio Wolna 
45 Tamże, s. 228-231.
46 �International Herald Tribune�, 28 sierpnia 1985 r.
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Europa nadało  audycję  księdza Stanisława Ludwiczaka pt.  �Masoneria  -  komunizm - 
Kościół� część I. W audycji tej ks. Ludwiczak stwierdził:

�(...)  Ostatnio kolportuje  się  od  ręki  do  ręki,  a  nawet  wysyła  się  pod  różne 
adresy  broszurę  liczącą  25  stron,  zatytułowaną:  «"Nowy  Przegląd  Katolicki"  a 
masonizacja Kościoła katolickiego w Polsce». Nazwisko autora Krzysztof Kozłowski 
jest  pseudonimem,  za  którym  ukrył  się  Bogusław  Rybicki,  członek  PZKS,  czyli 
Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. (...)�47.

Po  tym publicznym donosie w dniu 13 września 1985 r.  Bogusław Rybicki 
został  aresztowany,  przy  czym  w  wyniku  przeprowadzonej  u  niego  rewizji 
zarekwirowano wielki zapas wydawnictw narodowych - m. in. wspomnianą w audycji 
broszurę - i zlikwidowano jego podziemne wydawnictwo48.

W  pierwszej  połowie  1986  roku  SB  odniosła  kolejne  sukcesy  w walce  z 
podziemiem.

�12 I 1986 roku wpadł w ręce Służby Bezpieczeństwa poszukiwany od 13 XII 
1981  roku  listami  gończymi  prokuratury  Bogdan  Borusewicz,  członek  nielegalnej 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej "Solidarność". W niecałe pięć miesięcy później - 
31 maja SB zatrzymała Zbigniewa Bujaka przewodniczącego nielegalnej Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej "Solidarność". Schwytanie Bujaka było sprawą prestiżową dla 
całego resortu spraw wewnętrznych�49.

�(...)  Bujak  prowadził  organizację,  dogląd  kont  bankowych,  w tym również 
dotacji z Zachodu, i rozdzielał środki. Jego schwytanie mogło stanowić poważny cios 
dla ruchu oporu. (...)

W  ciągu  kilku  pierwszych  miesięcy  1985  roku  aresztowano  320  innych 
działaczy,  ale  nie  byli  to  działacze  formatu  Bujaka.  Na  niższych  szczeblach  ruchu 
działało wielu aktywnych członków, ale system zarządzania i kontroli, który pozwalał 
zorganizować  i  utrzymywać  ruch  oporu,  poważnie  ucierpiał.  Ruch  działał  tak  jak  
dotychczas, ale zaczynało mu brakować ogólnokrajowej perspektywy - wspomina jeden 
z działaczy. - Strata Bujaka zachwiała ruchem na najwyższych szczeblach. Pozbawione 
Bujaka  podziemie  uległo  czasowej  dezorganizacji.  Tymczasowa  Komisja 
Koordynacyjna "Solidarności" miała taką strukturę, że tylko nieliczni przywódcy znali 
szczegóły działalności  innych - zakres  ich odpowiedzialności,  czynności  codzienne i 
miejsce pobytu. Taka struktura organizacyjna utrudniała infiltrację i przecieki, i dawała 
pewność,  że  aresztowani  przywódcy  niewiele  będą  mogli  wyznać  władzom.  Ale 
sprawiała również, że zastąpienie Bujaka było niemożliwe.

Jednak pobyt Bujaka w więzieniu nie trwał długo. (...)�50. Nie pozwoliła na to 
sytuacja polityczna i przede wszystkim gospodarcza.

Oprócz  osłabienia  aparatu  państwowego  i  postępującego  rozkładu  PZPR, 
zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji w Polsce miał zły stan gospodarki 
PRL.

Przeprowadzana przez rząd gen. Jaruzelskiego od 1982 r. reforma dokonywana 
była w trudnych warunkach, z powodu stosowanych przez USA sankcji gospodarczych. 
Mimo  to  jednak  dała  pewne  rezultaty.  W  1984  roku  Polska  uzyskała  nadwyżkę 

47 Ks. Stanisław Ludwiczak, Masoneria - komunizm - Kościół cz. I. Audycja Radia Wolna Europa nadana w 
dniu 20 lipca 1985 r. Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, Zespół propagandy, 1985.
48 Relacja B. Rybickiego w zbiorach autora.
49 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 379-380.
50 P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, wyd. cyt., s. 267-268.

214



wpływów za eksport nad wypłatami za import towarów i usług w wysokości 4,5 mld 
dolarów, już jednak w 1985 r. nadwyżka ta obniżyła się do 1,2 mld dolarów, w 1986 r.  
wyniosła 1,1 mld dolarów, zaś w 1987 r. znowu 1,2 mld dolarów - czyli stosunkowo 
niewiele51.

W 1985 roku, po wyborach, generał Jaruzelski ustąpił ze stanowiska premiera 
obejmując  stanowisko  przewodniczącego  Rady  Państwa.  Premierem  został  profesor 
Zbigniew Messner.  Aby uruchomić produkcję  proeksportową na szerszą skalę chciał 
uzyskać z Zachodu poważniejsze nowe kredyty. Polska wstąpiła do Międzynarodowego 
Funduszu  Walutowego  licząc,  że  ułatwi  jej  to  dostęp  do  niskooprocentowanych 
kredytów.  Aby zostać  przyjęta  do  MFW musiała  Polska  zapłacić  kilkaset  milionów 
dolarów składki. Międzynarodowi bankierzy postawili jednak Polsce dalsze warunki - 
przede  wszystkim Polska  musiała  poddać  swą  gospodarkę  kontroli  MFW  i  Banku 
Światowego, ponadto bankierzy uznali,  że w Polsce jest  zbyt wysoka stopa życiowa, 
postulując  jej  obniżenie,  głównie  przez  zniesienie  dotacji  do  artykułów  pierwszej 
potrzeby  (miał  to  być  krok  w  kierunku  urynkowienia  gospodarki),  co  było 
równoznaczne z koniecznością znacznej podwyżki ich cen. Spełnienie tego postulatu 
musiało rodzić groźne skutki społeczne.

Zachodni politycy, naukowcy i propagandyści  przekonywali władze PRL, że 
jedynym sposobem zmniejszenia ewentualnych napięć społecznych jest podzielenie się 
władzą  z  przedstawicielami  opozycji  -  tzn.  głównie  �Solidarności�.  Równocześnie  w 
Związku Radzieckim po objęciu władzy przez M. Gorbaczowa w 1985 r., następowała 
liberalizacja.

Zasadnicze  znaczenie  dla  polskiej  gospodarki  miała  też  sprawa  zniesienia 
sankcji amerykańskich.  �(...) Waszyngton domagał się przede wszystkim trzech rzeczy: 
podjęcia dialogu z Kościołem, porozumienia narodowego związanego z ustępstwami dla 
grup opozycyjnych i uwolnienia więźniów politycznych.

Generałowi Jaruzelskiemu trudno było przełknąć podobne żądania. Jednak w 
lecie  1986  roku  sprawa  zniesienia  sankcji  amerykańskich  stała  się  warunkiem 
przetrwania reżimu. 22 lipca, zaledwie półtora miesiąca po aresztowaniu Bujaka, rząd 
Jaruzelskiego  ogłosił  amnestię  powszechną.  Uwolniono  wszystkich  więźniów 
politycznych.  Wrogowie  reżimu  wrócili  na  ulice,  znów  mogli  przyłączyć  się  do 
podziemia. Próba zgniecenia "Solidarności" nie powiodła się�52.

30  września  1986  r.  zachodnie  publikatory podały informację  o  utworzeniu 
jawnej  Tymczasowej Rady Krajowej  �Solidarności�, a  następnie zaczęły się formować 
jawne tymczasowe zarządy poszczególnych regionów Związku.

3 listopada 1986 r. Radio Wolna Europa podało informację, że Lech Wałęsa 
udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi �Der Spiegel�, stwierdzając, że przyszły rok 
zmusi rząd PRL do konkretnych rozwiązań w obliczu grożącej katastrofy.

Sytuacja  gospodarcza  Polski  była  faktycznie  bardzo  ciężka.  W  latach 
osiemdziesiątych  musiała  Polska  rocznie  przeznaczać  na  spłatę  długów  wobec 
zachodnich wierzycieli wraz z procentami (czyli na pełną obsługę długów) 1,8 - 2,2 mld 
dolarów,  co  stanowiło  ok.  30%  wpływów  dewizowych  z  eksportu  do  krajów 
kapitalistycznych.  Dzięki  temu zahamowano wzrost  zadłużenia  w latach  1982-1984. 
Jednak w następnych latach Polska nie była już w stanie obsługiwać w pełni zadłużenia, 
w dodatku nastąpił spadek kursu dolara, wskutek tego polskie zadłużenie w II obszarze 
51 S. Polaczek, Inflacja - zadłużenie zagraniczne - pieniądz, �Wektory Gospodarki�, nr 6, czerwiec 1988.
52 P. Schweizer, Victory czyli zwycięstwo, wyd. cyt., s. 268.
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płatniczym wzrosło z 26,8 mld dolarów w 1984 r. do 39,2 mld dolarów w roku 1987, 
mimo, że w tym okresie Polska nie otrzymała żadnych poważnych nowych kredytów w 
walutach wymienialnych53. Kryzys pogłębiał fakt, że w tym okresie (aż do 1987 roku) w 
wiek produkcyjny wchodziły coraz  mniej  liczne  roczniki  niżu demograficznego,  nie 
było  więc  możliwości  uzyskiwania  poprawy  sytuacji  gospodarczej  poprzez  wzrost 
zatrudnienia.

W  takiej  sytuacji  aparat  władzy  PRL  ulegał  dezorganizacji  i  według 
rozpoznania Ligi  Narodowo-Demokratycznej  już od  połowy lat  osiemdziesiątych nie 
ulegało  wątpliwości,  że  nastąpić  musi  wielki  kryzys  polityczny,  w wyniku  którego 
zmaleje  rola  PZPR,  a  wzrośnie  rola  aparatu  państwowego.  Kierownictwo  LND 
postanowiło w związku z  tym rozbudować swoje  wpływy w aparacie  państwowym. 
Kanały partyjne były coraz mniej drożne, postanowiono więc wykorzystać boczny kanał 
jakim w tym okresie była organizacja ORMO, która miała swe jednostki we wszystkich 
ministerstwach, a była w owym czasie stosunkowo mało kontrolowana.

Jeden z cichych współpracowników J. Kosseckiego miał w organizacji ORMO 
w Warszawie stosunkowo wysokie  stanowisko i  on  właśnie umożliwił  mu nie  tylko 
wstąpienie do ORMO w 1985 r.,  ale również w krótkim czasie (po roku) uzyskanie 
stanowiska szefa  szkolenia  w dzielnicy Warszawa -  Śródmieście,  do  której  należały 
organizacje  ORMO  we wszystkich  ministerstwach.  Ponieważ  w tym  czasie  władze 
ORMO, podobnie jak same władze MSW, nie miały żadnych koncepcji szkolenia tej 
organizacji, mógł więc J. Kossecki ułożyć program według swego uznania - tzn. obok 
przedmiotów czysto policyjnych, nasycić go treściami narodowymi w myśl programu 
LND.  Operacja  całkowicie  się  udała  i  w  latach  1986-1988  J.  Kossecki  jako 
szkoleniowiec  ORMO  docierał  ze  swymi  prelekcjami  praktycznie  do  większości 
resortów. Niektóre z komórek ORMO w Warszawie stały się nawet w pewnym stopniu 
przekaźnikami wpływów LND.

Pozostawała jednak sprawa samego MSW, którego funkcjonariusze do ORMO 
oczywiście nie należeli. LND miała w MSW swoje wtyczki, ale w nowej sytuacji to nie 
wystarczyło. Kierownictwo Ligi postanowiło więc podjąć próbę wprowadzenia samego 
J.  Kosseckiego do Akademii Spraw Wewnętrznych, skąd miałby doskonały wgląd w 
struktury MSW (włącznie z dostępem do jego archiwów) i możliwość bezpośredniego 
wpływania na jego funkcjonariuszy. J. Kossecki miał już w tym czasie wieloletni staż 
partyjny, sprawa jego konfliktu w M. F. Rakowskim ucichła, a poza tym miał dobry 
punkt wyjścia jako działacz ORMO. Postanowiono więc spróbować.

Pracujący w ASW współpracownik  �Grunwaldu� nagrał  sprawę z  dyrektorem 
Instytutu Socjologii  tej  uczelni,  uzasadniając  sprawę koniecznością  posiadania  przez 
Akademię  specjalisty  z  zakresu  cybernetyki  społecznej.  J.  Kossecki  został  przyjęty 
wręcz entuzjastycznie przez dyrektora Instytutu i kadrowca, którzy namawiali go nawet 
by przeszedł na cały etat do ASW. J. Kossecki złożył podanie i ankietę. Gdy jednak 
przybył  ponownie  po  dwu  tygodniach  oświadczono  mu,  że  komendant  ASW  gen. 
Walichnowski  nie  wyraził  zgody  na  zatrudnienie  go  i  nie  chciał  o  tym  w  ogóle 
rozmawiać. J. Kossecki powiedział, że widać komendant nie docenia roli cybernetyki 
społecznej  i  na  tym rozmowy się  skończyły,  ale  nie  miał  wątpliwości,  że  powody 
nieprzyjęcia go do pracy w ASW są inne niż cybernetyka.  Wkrótce potem otrzymał 
numer  tygodnika  �Za  Wolność  i  Lud� z  artykułem  komendanta  ASW  gen.  T. 

53 �Rzeczpospolita�, 17 lutego 1988 r.
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Walichnowskiego  pt.  �Klasowe  uwarunkowania  wydarzeń  w  najnowszych  dziejach 
Polski�, w którym przeczytał:

�W  pierwszym  okresie  obejmującym  lata  1956-1970  powstają:  Związek 
Młodych Demokratów, Liga  Narodowo-Demokratyczna,  Nielegalny Związek "Ruch", 
Klub Krzywego Koła oraz grupy tzw. komandosów.

Zarówno Związek Młodych Demokratów jak i Liga Narodowo-Demokratyczna 
powstały w środowiskach  młodzieży akademickiej.  Działalność  polityczną  rozwinęły 
przede  wszystkim na  terenie  Warszawy.  Związek  Młodych  Demokratów nie  zdołał 
stworzyć zwartej koncepcji programowej - prawdopodobnie ze względu na krótką, bo 
kilkumiesięczną  działalność.  Liga  Narodowo-Demokratyczna  określiła  natomiast 
szczegółowo swój program działania�54.

Wprawdzie  T.  Walichnowski  nazwiskami  tu  nie  operował,  ale  artykuł  nie 
pozostawiał wątpliwości, że jego autor  zwęszył co jest grane przez J.  Kosseckiego i 
dlatego nie dopuścił do przyjęcia go do ASW. Na szczęście aparat władzy PRL był już 
w  tym  okresie  w  stanie  takiego  rozkładu,  że  sprawa  nie  miała  dalszych  złych 
konsekwencji dla J. Kosseckiego i LND.

W jesieni 1987 r. rząd Messnera urządził referendum w sprawie tzw. drugiego 
etapu reformy, społeczeństwo wypowiedziało się przeciw przyspieszonemu wariantowi. 
W 1988 r. rząd rozpoczął sugerowaną przez MFW politykę tzw. urynkowienia cen - 
czyli politykę ich podwyższania.

13 kwietnia 1988 r. Z. Brzeziński był cytowany w RWE - przytoczono jego 
wypowiedź  w  �International  Herald  Tribune�,  w której  stwierdził,  że  CSRS,  Polska, 
Jugosławia, Rumunia i Węgry są w sytuacji przedrewolucyjnej,  a także w ZSRR jest  
sytuacja niestabilna.

Był  to już trzeci  rok rządów M. Gorbaczowa, który opierając się na KGB i 
młodej inteligencji  starał  się rozbijać stare struktury biurokratyczne ZSRR, dążąc do 
wprowadzenia  -  przynajmniej  częściowo  -  w  Związku  Radzieckim  nowoczesnego 
systemu demokratycznego.

Podwyżki cen w Polsce wywołały falę strajków na przełomie kwietnia i maja 
1988  r.  Najpierw  25  kwietnia  1988  r.  odbył  się  jednodniowy  strajk  komunikacji 
miejskiej  w  Bydgoszczy  i  Inowrocławiu,  potem  fala  strajków  rozlała  się  szerzej. 
Strajkowała Stalowa Wola, Nowa Huta, Stocznia im. Lenina w Gdańsku i inne zakłady. 
Strajkowali też studenci głównych ośrodków akademickich Polski.

Do  stłumienia  strajku  w  Nowej  Hucie  władze  użyły  milicji.  Pod  koniec 
pierwszej  dekady maja 1988  r.  strajki  zaczęły wygasać  -  punktem krytycznym było 
zakończenie strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku w dniu 11 maja.

Ta fala strajków - pierwsza od czasu wprowadzenia stanu wojennego - wywarła 
duże wrażenie zarówno na społeczeństwie, jak i na władzach. Okazało się, że w nowej  
sytuacji nie da się już rządzić w oparciu głównie o aparat przemocy. Gen. Jaruzelski i 
jego otoczenie nie spieszyli się jednak z podjęciem decyzji dotyczących dopuszczenia 
do głosu opozycji.

Kierownictwo  Ligi  Narodowo-Demokratycznej  postanowiło  wysłać  impuls 
dopingujący  gen.  Jaruzelskiego  do  przyspieszenia  takich  decyzji.  Rozpoznanie 
psychocybernetyczne  określiło  gen.  Jaruzelskiego  jako  skrajnego  endodynamika  -  w 
rozumieniu cybernetycznej teorii charakteru Mariana Mazura. Wiadomo było, że nic tak 

54 T. Walichnowski,  Klasowe uwarunkowania wydarzeń w najnowszych dziejach Polski (3), �Za Wolność i 
Lud�, nr 47, 22 listopada 1986 r.
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nie zdopinguje generała - jako skrajnego endodynamika - jak sygnał o zagrożeniu jego 
władzy. Opracowano więc specjalną informację o możliwości odsunięcia go od władzy 
przez  grono generałów. Wybrano odpowiednie  źródło  informacji,  które  musiało być 
wiarygodne oraz odpowiedni - dostatecznie wiarygodny kanał - przez który puszczono 
tę informację do gen. Jaruzelskiego. Kanał przekazu dobrany był w taki sposób, by po 
drodze  informacja  ta  dotarła  do  jednego  z  najbardziej  zaufanych  jego 
współpracowników. Wielkich trudności z tym nie było, gdyż siatka współpracowników 
J. Kosseckiego w różnych instytucjach centralnych (z wojskiem i MSW włącznie) była 
już w tym czasie dostatecznie rozbudowana. Informacja wywołać miała zaniepokojenie i 
niejako  zmiękczyć  generała  i  jego  zaufanych  przed  przewidywaną  następną  falą 
strajków. Plan został wykonany w maju 1988 r.55

Tymczasem stopa inflacji w I półroczu 1988 r. przekroczyła 50%, wywołało to 
dalsze  napięcia  społeczne  i  następną  falę  strajków  w sierpniu  1988  r.  16  sierpnia 
zastrajkowała Kopalnia im. Manifestu Lipcowego w Jastrzębiu, a następnie 10 dalszych 
kopalń, potem rozpoczęły się strajki w porcie szczecińskim, w Stoczni im. Lenina w 
Gdańsku, w ZNTK we Wrocławiu, w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu, w Hucie 
Stalowa  Wola  i  innych  zakładach.  Generałowie  Jaruzelski  i  jego  najbliższy 
współpracownik Kiszczak poczuli się zagrożeni z dwóch stron - z jednej strony przez 
buntujących się robotników, a z drugiej przez innych generałów, którzy mogli na własną 
rękę poszukać rozwiązań. Dlatego - chociaż fala strajków nie była tak wielka jak w 1980 
roku  -  tym razem  nie  trzeba  było  długo  czekać  na  podjęcie  przez  obu  generałów 
przykrej  dla  nich decyzji.  Już  22  sierpnia  1988  r.  minister  Kiszczak  w wystąpieniu 
telewizyjnym  poinformował  społeczeństwo  o  trudnej  sytuacji  społeczno-politycznej 
kraju i przedsięwzięciach podejmowanych przez władze.  �(...) 26 sierpnia 1988 roku, a 
więc na dzień przed mającym się odbyć VIII plenum KC PZPR, minister Cz. Kiszczak, 
jako  przewodniczący  Komitetu  Rady  Ministrów  do  Spraw  Przestrzegania  Prawa, 
Porządku  Publicznego  i  Dyscypliny  Społecznej,  wydał  oświadczenie,  proponując 
oficjalnie, bez warunków wstępnych, spotkanie z przedstawicielami różnych środowisk 
społecznych i pracowniczych przy okrągłym stole. W następnych dniach odbył on w tej  
sprawie wiele rozmów, między innymi z Lechem Wałęsą, któremu towarzyszył bp Jerzy 
Dąbrowski,  Aleksandrem  Gieysztorem,  Marcinem  Królem,  Janem Dobraczyńskim i 
innymi. (...)�56.

Idea dialogu i propozycja okrągłego stołu z udziałem Wałęsy, z którą wystąpił 
gen. Kiszczak, została przez Wałęsę podjęta i zaczął on jeździć do zakładów objętych 
strajkiem, przekonując załogi i przyczyniając się do wygaszenia strajków.

16  września  doszło  do  rozmów przedstawicieli  władz  partyjno-rządowych - 
Kiszczaka  i  Cioska  -  z  Wałęsą,  któremu towarzyszyli  Mazowiecki,  Stelmachowski, 
Frasyniuk i Sienkiewicz, rozmowom przysłuchiwał się ksiądz prałat Orszulik. W dniach 
18-19  listopada  1988  r.  w  Magdalence,  z  inicjatywy  sekretarza  Episkopatu  Polski 
arcybiskupa  Dąbrowskiego,  doszło  do  spotkania  gen.  Czesława  Kiszczaka  i  min. 
Stanisława Cioska z biskupem Gocłowskim, ks. prałatem Alojzym Orszulikiem, Lechem 
Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim.

W zakładach pracy rozpoczęło się w tym czasie tworzenie jawnych organizacji 
"Solidarności". Posłowie OPZZ natomiast złożyli w Sejmie wotum nieufności dla rządu 
Messnera,  w jego wyniku rząd upadł,  powstał nowy rząd,  a premierem został  M. F. 
55 Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej, Zespół kontrwywiadu, teczka inspiracji, 1988.
56 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., wyd. cyt., s. 382.
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Rakowski. Zaraz potem w dniu 26 września 1988 r. Radio Wolna Europa przytoczyło 
wypowiedź Wałęsy i Geremka, którzy stwierdzili, że jeżeli Rakowski przyniesie ze sobą 
dialog ze społeczeństwem to sytuacja się poprawi57.

Rząd Rakowskiego już na początku 1989 r. zaczął nakręcać nową falę inflacji - 
podnosząc ceny i płace. Równocześnie władze PRL - idąc za radą zachodnich mężów 
stanu zorganizowały obrady �Okrągłego Stołu�, które rozpoczęły się bardzo uroczyście 6 
lutego 1989 r.

Do obrad zasiedli starannie wytypowani przez władze przedstawiciele opozycji, 
wśród  których  szczególnie  wpływową  grupę  stanowili  dawni  uczestnicy 
Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość".

Wśród uczestników plenarnego posiedzenia w dniu 5 lutego 1989 r. było ich 
pięciu:  Stefan  Bratkowski,  Tadeusz  Mazowiecki,  Andrzej  Stelmachowski,  Klemens 
Szaniawski i Andrzej Wielowieyski.

W  składzie  zespołu  ds.  gospodarki  i  polityki  społecznej było  ich  ośmiu: 
Janusz Beksiak, Cezary Józefiak, Jan Mujżel, Aleksander Paszyński, Antoni Rajkiewicz, 
Jan Rosner, Andrzej Stelmachowski i Andrzej Wielowieyski.

W składzie zespołu ds. pluralizmu związkowego był Tadeusz Mazowiecki.
W składzie zespołu ds. reform politycznych byli Tadeusz Mazowiecki, Janusz 

Reykowski i Sylwester Zawadzki.
W  składzie  grupy  roboczej  ds.  indeksacji  płac  i  dochodów -  Antoni 

Rajkiewicz  i  Andrzej  Wielowieyski,  którzy  byli  współprzewodniczącymi  obrad, 
reprezentując obie strony.

W składzie podzespołu ds. budownictwa był Aleksander Paszyński.
W podzespole ds. rolnictwa - Andrzej Stelmachowski.
W podzespole ds. środków masowego przekazu - Kazimierz Dziewanowski, 

Maciej  Iłowiecki,  Tadeusz  Mazowiecki,  Krzysztof  T.  Toeplitz  oraz  Jacek 
Woźniakowski.

W  podzespole  ds.  stowarzyszeń  i  samorządu  terytorialnego -  Stefan 
Bratkowski, Antoni Rajkiewicz, Jerzy Regulski i Sylwester Zawadzki.

Warto zauważyć, że dawni uczestnicy Konwersatorium �DiP� zasiadali po obu 
stronach, przy czym najwięcej z nich uplasowało się w takich zespołach i podzespołach, 
które stwarzały największe możliwości generowania konfliktów społecznych wskutek 
podejmowania błędnych decyzji.  Później wielu z nich zajęło stanowiska ministrów w 
rządzie  T.  Mazowieckiego  i  następnych  rządach  oraz  wiele  innych  kluczowych 
stanowisk w III RP.

Skład  uczestników obrad  �Okrągłego  Stołu� nie  był  reprezentatywny ani  dla 
całego  polskiego  społeczeństwa,  ani  nawet  dla  opozycji.  Zwrócił  na  to  uwagę  J. 
Kossecki  jako  prezes  Towarzystwa  Kultury  Moralnej,  w  swym  piśmie  do  gen. 
Kiszczaka z dnia 4 marca 1989 r. W piśmie tym zwrócił uwagę na następujące sprawy 
dotyczące reprezentatywności uczestników obrad:

1. Praktycznie brak wśród uczestników obrad przedstawicieli młodzieży. Ludzi 
w wieku poniżej 34 lat wśród nich w ogóle nie było, a tylko 4 spośród 57 uczestników 
plenarnego spotkania w dniu 6 lutego 1988 r. miało 34 lata - co stanowiło zaledwie 7%, 
w sytuacji gdy w polskiej populacji w tym czasie ludność w wieku do 34 lat stanowiła aż 
56,2%.

57 Nasłuch audycji Radia Wolna Europa, 26 września 1988 r.; Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej,  
Zespół propagandy, 1988.
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2. Wśród 57 uczestników plenum była tylko jedna kobieta (2%).
3. Wprawdzie w obradach brało udział 14 naukowców, ale nie było wśród nich 

żadnego specjalisty z zakresu nauki o organizacji  i  kierowaniu ani  też z cybernetyki 
społecznej, natomiast ekonomistów było wśród nich zaledwie 2 i 3 przedstawicieli nauk 
technicznych.

4. Brak wśród uczestników obrad przedstawicieli narodowców i ludowców.
4.  Brak  przedstawicieli  środowiska  organizacji  społecznych  z  wyjątkiem 

"Solidarności"58.
Pismo to nie odniosło żadnego merytorycznego skutku.
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad  �Okrągłego Stołu� grono 20 działaczy ruchu 

narodowego  wystąpiło  28  stycznia  1989  r.  z  memoriałem  skierowanym  do  gen. 
Jaruzelskiego,  prymasa  Glempa,  gen.  Kiszczaka,  przewodniczącego  PRON 
Dobraczyńskiego  oraz  marszałka  Sejmu  Malinowskiego,  w  sprawie  działalności 
odrodzonego  Polskiego  Ruchu  Narodowego59.  W  tym  samym  czasie  -  tuż  przed 
rozpoczęciem obrad �Okrągłego Stołu� J. Kossecki złożył w dniu 2 lutego pismo do gen. 
Jaruzelskiego jako przewodniczącego Rady Państwa, w którym postulował stworzenie 
wspólnego  obozu  patriotów  z  szeregów  PZPR  ze  zwolennikami  nowocześnie 
pojmowanej ideologii Romana Dmowskiego60.  Na pismo to w ogóle J. Kossecki nie 
otrzymał  odpowiedzi.  Zaś  do  obrad  �Okrągłego  Stołu� wyselekcjonowano  ludzi  z 
kosmopolitycznego skrzydła zarówno PZPR jak i opozycji.

Obrady  �Okrągłego Stołu� trwały niecałe dwa miesiące,  przy czym zasadnicze 
decyzje  zapadały  za  kulisami  -  w  trakcie  poufnych  narad  odbywających  się  w 
Magdalence61. Wynegocjowano porozumienie polityczne, na podstawie którego w dniu 
4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. W myśl wynegocjowanego 
klucza wybory do Senatu były całkowicie wolne, zaś do Sejmu tylko w 35%, gdyż reszta 
miejsc miała - niezależnie od wyniku - przypaść  rządzącej,  sterowanej  przez  PZPR, 
koalicji.

Biurokracja  PRL-owska  była  tak  pewna  siebie,  że  na  tzw.  listę  krajową 
wstawiła  starych,  skompromitowanych  już  dawno,  swych  przedstawicieli  -  i  tu  się 
przeliczyła, prawie cała lista krajowa (z wyjątkiem jednej osoby) przepadła w wyborach, 
to  zachwiało  równowagę  w Sejmie.  �Solidarność�,  która  w swej  kampanii  wyborczej 
dyskontowała wszystkie błędy dotychczasowych władz PRL, a ponadto na kampanię 
wyborczą uzyskała spore fundusze z Zachodu, odniosła wielkie zwycięstwo. Bojąc się 
jednak reakcji ZSRR i innych krajów komunistycznych, nie chciała obejmować władzy.

4 lipca 1989 r. Sejm wybrał na stanowisko marszałka Mikołaja Kozakiewicza; 
marszałkiem  Senatu  został  Andrzej  Stelmachowski.  19  lipca  prezydentem  wybrany 
został generał Jaruzelski (270 głosów za, 267 przeciw i wstrzymujących się). Zgodnie z 
nową ordynacją wyborczą prezydenta wybierały wspólnie obie izby parlamentu. Wybór 
gen. Jaruzelskiego umożliwili senatorowie,  którzy oddawali  głosy nieważne - byli  to 

58 Pismo prezesa Towarzystwa Kultury Moralnej J. Kosseckiego, do gen. Cz. Kiszczaka z dnia 4 marca  
1989 r.; w zbiorach autora.
59 Memoriał  w  sprawie  odrodzonego  Polskiego  Ruchu  Narodowego  z  dnia  28.01.1989  r. ;  w zbiorach 
autora.
60 Pismo J. Kosseckiego  z dnia  1 lutego  1989  r.  do  przewodniczącego  Rady Państwa  PRL gen.  armii  
Wojciecha Jaruzelskiego, złożone w Kancelarii  Głównej Rady Państwa w dniu 2 lutego 1989;  w zbiorach 
autora.
61 Por. W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, wyd. cyt.
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głównie uczestnicy Konwersatorium �DiP� tacy jak Andrzej Wielowieyski (wicemarszałek 
Senatu)  i  Andrzej  Stelmachowski.  Gen.  Jaruzelskiego  jako  kandydata  na prezydenta 
popierali publicznie zarówno prezydent USA Bush, jak i szef ZSRR Gorbaczow.

Urzędujący jeszcze rząd Rakowskiego z dniem 1 sierpnia 1989 r. zniósł ceny 
urzędowe na podstawowe artykuły spożywcze. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen. 
Na  znak  protestu  rozpoczęły  się  strajki.  Szczególnie  groźne  były  strajki  kolejarzy. 
Wybrany  na  stanowisko  premiera  gen.  Kiszczak  złożył  dymisję,  która  w  dniu  19 
sierpnia 1989 r. została przyjęta przez prezydenta, a następnie przedłożona Sejmowi.

Strajki tymczasem nasilały się coraz bardziej - strajkowali górnicy, kolejarze, a 
nawet pogotowie ratunkowe. W tej atmosferze w dniu 24 sierpnia 1989 r. premierem 
wybrany został Tadeusz Mazowiecki, głosowało za nim 378 posłów, 4 przeciw, a 41 
wstrzymało się od głosu. 12 września 1989 r. sformowany został nowy rząd, który w 
dniu  13  września  został  przyjęty  przez  prezydenta  Jaruzelskiego.  Wicepremierem  i 
ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Mazowieckiego został Kiszczak.

Wkrótce  potem  nastąpiły  istotne  wypadki  w  krajach  komunistycznych 
sąsiadujących z Polską. Pod wpływem potężnych manifestacji - w których brało udział 
setki  tysięcy  ludzi  -  upadły  rządy  komunistyczne  w  NRD  (Gorbaczow  zabronił 
Honeckerowi  użyć  siły  do  tłumienia  tych  manifestacji)  oraz  w Czechosłowacji.  To 
ośmieliło rząd Mazowieckiego i �Solidarność�, rozpoczął się proces przekształcania PRL 
w III  Rzeczpospolitą Polską. Oba państwa niemieckie postanowiły się zjednoczyć. W 
grudniu 1989 r. upadł reżim komunistyczny w Rumunii.

Proces upadku komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, który 
błyskawicznie  odbył  się  w  jesieni  1989  r.,  miał  niewątpliwie  swe  przyczyny 
bezpośrednie  i  pośrednie.  Podstawową  przyczyną  pośrednią  była  niesprawność 
panującego w tych krajach systemu sterowania społeczno-gospodarczego i politycznego. 
Gorbaczow, który stanął na czele Związku Radzieckiego w 1985 roku, postanowił ten 
system zmienić. To stworzyło warunki do przemian. Działały jednak również przyczyny 
bezpośrednie,  wśród  których  na  czoło  wysuwa się  działalność  zachodnich  organów 
walki informacyjnej,  które w 1989 r. przystąpiły do działania, wykorzystując fakt, że 
KGB nie przeszkadzała w przemianach.

Sytuację wykorzystały ośrodki niemieckie dążące do zjednoczenia swego kraju 
- co  nawet  wywołało pewne zaniepokojenie  w USA, Francji,  Anglii  i  Izraelu,  które 
zaczęły wspierać Polskę na forum międzynarodowym. Świadczy o tym fakt, że - jak 
podała TVP w Dzienniku �Wiadomości� w dniu 26 lipca 1990 r. - Z. Brzeziński radził, by 
Polska zawarła bilateralny sojusz z Rosją (Układ Warszawski już się wtedy rozpadł).  
Ostatecznie jednak wielkie mocarstwa zaakceptowały zjednoczenie Niemiec.

Wraz z likwidacją starego systemu nastąpiła też w Polsce dekompozycja służb 
walki informacyjnej. Był to wielki aparat.

Według  stanu  na  dzień  31  lipca  1989  r.  stan  etatowy  resortu  spraw 
wewnętrznych wynosił 124 499, procent wakatów wynosił 8,7%. W tym: MO 62 276 
etatów  i  11,2%  wakatów;  ZOMO  12  566  etatów  i  24,7%  wakatów;  Służba 
Bezpieczeństwa 24 390 etatów i 7,1% wakatów; jednostki administracyjno-gospodarcze 
20 673 etatów i 3,4% wakatów; szkoły resortu (kadra+słuchacze) 4594 etatów i 27,9% 
wakatów62. Jeszcze na wiosnę 1990 r. sama centrala MSW zatrudniała 7850 etatowych 
pracowników.

62 H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 402.
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Już późnym latem 1989 r. rozpoczęła się w MSW akcja palenia dokumentacji 
operacyjnej - przede wszystkim dotyczącej agentury. Trwała ona dalej w jesieni 1989 r. 
i w zimie 1989/1990 r.

W marcu 1990 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
został  Krzysztof  Kozłowski  (senator,  zastępca  redaktora  naczelnego  �Tygodnika 
Powszechnego�). 6 kwietnia 1990 r. uchwalona została ustawa o policji (Dz. U. nr 30,  
poz. 179), w myśl której dawna Milicja Obywatelska przekształcona została w Policję. 
Wkrótce potem 10 maja 1990 r. zlikwidowana została Służba Bezpieczeństwa, a w jej 
miejsce utworzono Urząd Ochrony Państwa.

Funkcjonariusze milicji  nie  podlegali  weryfikacji,  natomiast  funkcjonariuszy 
SB - jeżeli chcieli pracować w UOP-ie lub policji - poddano weryfikacji.

W  czerwcu  1990  r.  gen.  Kiszczak  przestał  pełnić  funkcje  ministra  spraw 
wewnętrznych, na jego miejsce ministrem został K. Kozłowski.

Następnie w 1991 r. WSW przekształcono w Wojskowe Służby Informacyjne, 
przy czym część policyjną funkcji WSW powierzono utworzonej wcześniej Żandarmerii 
Wojskowej.

Tak zakończyła się działalność służb walki informacyjnej PRL. Ich formalny 
polityczny dysponent, a faktyczny rywal w walce o rzeczywistą władzę nad PRL-em - 
Polska  Zjednoczona  Partia  Robotnicza  zakończyła  swój  żywot  na  słynnym  swym 
ostatnim �pogrzebowym� zjeździe w styczniu 1990 r. Przed tym zjazdem w jesieni 1989 r.  
komitety  partyjne  przeprowadziły  akcję  niszczenia  partyjnej  dokumentacji  -  przede 
wszystkim  personalnej.  Akta  personalne  członków  partii  mogli  z  archiwów 
odpowiednich  terenowych  komitetów odebrać  sekretarze  POP,  oddając  je  następnie 
osobom zainteresowanym lub niszcząc  samemu. Pozostałe w terenowych komitetach 
dokumenty (przede wszystkim personalne) poszły na przemiał.

Pozostały  jednak  kadry  dawnej  PZPR.  W  komunikacie  z  badań  OBOP 
opublikowanym w grudniu 1998 r. czytamy: �Spośród 1,2 mln stanowisk kierowniczych 
(od brygadzisty do premiera) w drugiej  połowie lat 80. - 900 tysięcy, czyli 75 proc.  
zajmowali partyjni�63.

63 Cyt. wg: J. Karpiński, Pamięć o przeszłości: PZPR, �Rzeczpospolita�, 20-21 lutego 1999, s. 16.
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11. �ŻYCIE POZAGROBOWE� ORGANÓW WALKI INFORMACYJNEJ PRL

11.1. Przygotowanie do transformacji służb walki informacyjnej PRL
i ich wejście w nową rzeczywistość

Zanim doszło  do  likwidacji  służb  walki  informacyjnej  PRL,  dokonały  one 
pewnych �przedśmiertnych� przygotowań.

W dokumencie opracowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, będącym 
komentarzem do słynnej listy Macierewicza, który wraz z tą listą został przekazany 4 
czerwca 1992 r. wszystkim posłom i senatorom czytamy m. in.:

�Należy wskazać, że w roku 1989 i 1991 dokonano w MSW sprawdzeń pod 
kątem współpracy określonych osób z SB, mimo braku ku temu prawnego umocowania. 
Sprawdzenia  pod  kątem  współpracy  z  SB  osób  ubiegających  się  o  miejsca  w 
parlamencie podczas wyborów «czerwcowych» przeprowadzono na przełomie kwietnia 
i maja 1989 roku - objęły one około 7000 osób, sprawdzeń dokonywano tylko na bazie 
informacyjnej zawartej w kartotece ogólnoinformacyjnej (tak właśnie sprawdzano czy 
dany kandydat na posła bądź senatora był kiedykolwiek w zainteresowaniu SB, MO, 
WSW, Dep. I czy innych jednostek operacyjnych).

Po raz drugi sprawdzenia,  tym razem tzw. pełnego (rozszerzone o kartotekę 
Dep. I) dokonano po wyborach czerwcowych, prawdopodobnie na podstawie tzw. listu 
"Dankowskiego"  (26.06.1989  r.)  wtedy  odnotowywano  na  kartach  kartoteki 
ogólnoinformacyjnej osoby wybrane do sejmu - senatu (poprzez stemplowanie literą "P" 
lub  "S").  Następnym  krokiem  było  sprawdzenie  czy  te  osoby  które  figurowały  w 
kartotece  ogólnoinformacyjnej  były  rejestrowane  w  Kartotekach  Aktualnych  i 
Wyeliminowanych  Zainteresowań  SB  i  MO  Wydziału  I  Biura  "C"  MSW.  Wtedy 
wszystkie osoby zarejestrowane w w/w kartotece,  niezależnie od kategorii,  czyli  bez 
względu  na  to  czy  był  to  TW,  KO  lub  ZO,  były  wyrejestrowywane,  poprzez 
wyjmowanie kart z kartotek i odkładanie na "bok". Odbywało się to wbrew przepisom 
mówiącym  o  funkcjonowaniu  kartoteki  Wydz.  I  biura  "C"  MSW  i  na  polecenie 
zwierzchników wydawane ustnie. Wiadomo, że te czynności wykonywali bardzo zaufani 
pracownicy w Biurze "C" MSW. Utworzono w ten sposób kartotekę, której los po dziś 
dzień jest nieznany. Sprawdzenia przed ostatnimi wyborami do Sejmu i Senatu (chodzi 
o  wybory w 1991  r.  -  przyp.  J.  K.)  rozpoczęto  w końcu sierpnia  bądź  w początku 
września 1991 roku, i objęto nimi 7000 osób�1.

�W toku badań natrafiono na ewidentne fakty niszczenia zasobów archiwalnych 
czynione w latach 1989-1991.  Niszczenie materiałów archiwalnych w resorcie spraw 
wewnętrznych rozpoczęto w lecie 1989 r. Proces ten trwał praktycznie do stycznia 1991 
r.  Istnieją  dowody wskazujące  na to,  że dokumenty oraz  zapisy komputerowe MSW 
1 Jak sporządzano tę listę, �Gazeta Polska�, nr 4/93, czerwiec 1993 r., s. 4.
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niszczono po wydaniu zakazu brakowania akt przez gen. Kiszczaka w styczniu 1990 r. 
oraz po powstaniu Urzędu Ochrony Państwa, gdy funkcję ministra spraw wewnętrznych 
piastował Krzysztof Kozłowski a szefem UOP był Andrzej Milczanowski. Przykładem 
jest  wymazanie w 1991 roku z systemu komputerowego ZSKO, który rejestrował  w 
przeszłości agenturę SB, informacji o pracy ageturalnej na rzecz SB MSW, wysokiego 
urzędnika  państwowego.  Niszczenie,  w  szczególności  dokumentacji  operacyjnej 
realizowane było na ogromną skalę i objęło wszystkie wymiary i aspekty działalności 
tajnych służb. Zniszczono część kartotek, zbiory dokumentów, a także dużą ilość akt 
operacyjnych. Ze zniszczonych akt wyłączone były (jak to się działo w Wydziale XI 
Departamentu  I  MSW  -  powołanym  do  inwigilowania  i  infiltrowania  środowisk 
politycznych  w kraju  i  za  granicą)  dokumenty  o  szczególnej  wartości  operacyjnej. 
Chodzi przede wszystkim o zobowiązania do współpracy, pokwitowania za otrzymane 
pieniądze  czyli  tzw.  materiały wiążące  (kompromitujące).  Praktyka  wyłączania  tych 
dokumentów świadczy o chęci pozostawienia sobie możliwości odnowienia kontaktu, w 
dogodnej dla posiadaczy tych dokumentów sytuacji.

Zniszczeń na ogół nie dokonywano na oślep. Wyraźnie widoczny jest klucz, w 
myśl którego chciano usunąć z archiwum pewne obszary informacji.

Spośród materiałów będących przedmiotem uchwały (chodzi o uchwałę Sejmu 
RP  podjętą  w  dniu  28  maja  1992  r.,  która  zobowiązywała  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych  -  A.  Macierewicza  -  do  podania  do  dnia  6  czerwca  1992  r.  pełnej 
informacji  nt.  urzędników  państwowych  od  wojewody  wzwyż,  a  także  senatorów, 
posłów, a  w ciągu dwóch miesięcy sędziów, prokuratorów, adwokatów, zaś w ciągu 
sześciu  miesięcy  radnych  gmin  i  członków  zarządów  gmin  będących 
współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990 - przyp J. K.) likwidowano przede 
wszystkim

a)  dokumenty  dotyczące  ludzi  i  środowisk  bezpośrednio  związanych  z 
kontraktem "Okrągłego Stołu" (tzw. "konstruktywna opozycja");

b) materiały mogące naprowadzić na ślad wartościowej agentury, uplasowanej 
wysoko w strukturach opozycji;

c)  materiały  dotyczące  spraw  szczególnie  kompromitujących  dla  dawnego 
kierownictwa MSW i PRL, świadczące o ich przestępczej działalności;

d) wszelkie dokumenty z akt personalnych MSW, które mogłyby uchodzić za 
kompromitujące w oczach nowego kierownictwa.

Warto przy tym podkreślić, iż akty zniszczenia dokumentacji operacyjnej nie 
miały na celu wyłącznie usunięcia określonych informacji. Można podejrzewać, iż miały 
też  być  narzędziem  dezinformacji.  Niejednokrotnie  bowiem  prowadziły  do 
zniekształconego  obrazu  SB-ckiej  penetracji  polskiego  społeczeństwa,  do  stworzenia 
wrażenia,  że  istniały w Polsce  środowiska  mniej  i  bardziej  uwikłane  w agenturalną 
zależność.  O  takich  intencjach  może  świadczyć  wyraźna,  świadoma  selekcja  akt 
przeznaczonych do zniszczenia lub zachowania w archiwum MSW.

Zdekompletowana  została  kartoteka  ogólnoinformacyjna  na  skutek 
wyciągnięcia z niej dokumentacji dotyczącej niektórych osób�2.

�Według informacji uzyskanych od pracowników Wydziału II Biura Ewidencji i 
Archiwum UOP (były Wydz. III Biura "C" MSW), masowych wyrejestrowań z kartoteki 
ogólnoinformacyjnej dokonano w lipcu i sierpniu 1989 roku. Zgodnie z prowadzonymi 
wówczas statystykami od stycznia do czerwca 1990 roku wyrejestrowano i zniszczono 
2 Tamże.
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około  55  000  kart,  w  okresie  zaś  czerwiec-grudzień  tego  roku  wyrejestrowano  i 
zniszczono ok. 33 000 kart. W ten sposób utracona została część informacji dotycząca 
ok. 88 000 figurantów, tw, kontaktów operacyjnych, konsultantów itp., którą można w 
znacznej części odtworzyć za pomocą akt paszportowych.

Wiosną  1990  roku wyrejestrowano i  przygotowano do  zniszczenia dalszych 
470000 kart, co było związane m. in. z faktem likwidowania niektórych jednostek SB.  
Na podstawie decyzji szefa UOP udało się odtworzyć i uporządkować w postaci tzw. 
kartoteki odtworzeniowej, uratowane od zniszczenia 470 000 kart. Co istotne, wszystkie 
te  karty są ostemplowane literą  "Z"  co  oznacza,  iż  akta  czy jakiekolwiek materiały 
merytoryczne związane z ich zawartością zostały zniszczone przez jednostki operacyjne 
zarówno w centrali jak i w terenie.

Skala  wyrejestrowań  świadczy  o  rozmiarach  niszczenia  akt  przez  jednostki 
operacyjne,  gdyż  w  momencie  likwidowania  dokumentów  automatycznie 
wyrejestrowywano  pojawiające  się  w  nich  osoby.  W  wielu  przypadkach  mamy 
udokumentowany  fakt  wyjmowania  i  niszczenia  pewnych  wyselekcjonowanych 
dodatkowych kart (E-14), które uzupełniały wiedzę o danej osobie.

Stan kartoteki ogólnoinformacyjnej  w roku 1987 wynosił 3 100 000 kart, w 
październiku 1990 roku - 2 500 000 kart włącznie z kartoteką odtworzeniową Wydz. II  
BEiA UOP.

Spalona miała być kartoteka czynnych i wyeliminowanych Osobowych Źródeł 
Informacji SB MSW, udało się uratować ok. 50% jej dawnych zasobów.

W obrębie dokumentacji kancelaryjnej zniszczono dzienniki korespondencyjne 
za lata 1985-88., dokumenty dotyczące spraw pracowniczych do roku 1989.

W Archiwum (Wydz. III) doszło do niszczenia materiałów spraw operacyjnych 
i teczek tw. Proceder ten jest udokumentowany w księgach inwentarzowych i nastąpił w 
końcu 1989 roku oraz na wiosnę 1990 r.�3.

�Odrębną  kwestią  jest  dostęp  do  zbiorów  archiwalnych  MSW  osób 
nieuprawnionych.

Materiały operacyjne będące podstawą opracowania zbioru współpracowników 
UB i SB były materiałami opatrzonymi klauzulą tajne specjalnego znaczenia. Oznacza 
to, iż dostęp do nich miała niewielka grupa etatowych pracowników MSW. Miał miejsce 
jednak  fakt,  który  można  określić  jako  rażące  naruszenie  form  posługiwania  się 
materiałami  operacyjnymi.  Mowa  tu  o  działaniu  tzw.  "Komisji  ds.  zbiorów 
archiwalnych"  składającej  się  z:  Andrzeja  Ajnankiela,  Jerzego  Holzera,  Adama 
Michnika i Bogdana Krolla, która w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 r. miała 
dostęp do zasobów Centralnego Archiwum MSW.

Znanym, materialnym efektem 2-miesięcznych działań w/w osób jest liczące 
dwie  strony  "sprawozdanie  i  wnioski"  z  załącznikiem  w postaci  wyrywkowej  listy 
materiałów  archiwalnych,  o  których  przekwalifikowanie  w  kategoriach  okresu 
archiwizowania wnioskuje Komisja.

Nie można w chwili obecnej  ustalić z jakimi dokumentami członkowie w/w 
Komisji  mieli  do  czynienia.  Nie zachowały się  również żadne ślady pozwalające  na 
ustalenie  w jaki  sposób  pracowała  Komisja.  Z  wypowiedzi  publicznych  niektórych 
członków Komisji  można stwierdzić,  iż  miała ona dostęp  do  akt  osobowych byłych 

3 Tamże.
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współpracowników UB i SB. Nie sposób jednak określić podmiotowy i przedmiotowy 
zakres jej badań�4.

�W MSW istniała rezydentura KGB, posiadająca łączników do poszczególnych 
pionów (np. dla Departamentu I było ich 3). Posiadali pełną swobodę poruszania się po 
budynkach MSW. Kontaktowali się nawet z naczelnikami poszczególnych wydziałów.

Można śmiało założyć, że posiadali szeroki dostęp do akt operacyjnych.
Jaskrawym  przykładem  świadczącym  o  spełnianiu  podrzędnej  roli  tajnych 

służb PRL-u w stosunku do odpowiednich służb sowieckich jest tzw. Połączony System 
Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED) - komputerowy system zbierania informacji o 
osobach  (cudzoziemcach  i  własnych  obywatelach)  będących  w  zainteresowaniu 
jednostek  operacyjnych  państw  należących  do  Układu  Warszawskiego.  (...)  Część 
dokumentacji  systemu dotyczącą  opozycji  zgodnie  z  sugestią  przedstawiciela  PSED, 
członka rezydentury KGB w Warszawie zniszczono na przełomie roku 1989 i 90, kopia 
natomiast pozostała w Moskiewskiej centrali. Istniejący w Polsce materiał PSED-u był 
także przedmiotem badań w związku z uchwałą sejmu z dn. 28 V 1992 r.

Według  wiarygodnych  zeznań  funkcjonariuszy  przed  zniszczeniem  akt 
operacyjnych w Wydziale XI Departamentu I MSW sporządzono ich streszczenia,  a 
następnie ukształtowane w ten sposób informacje przelano na dyskietki komputerowe i 
oddano przełożonym.

Nie wiadomo kto aktualnie dysponuje zmagazynowaną na dyskietkach wiedzą. 
Można domniemać, że materiały te znajdują się w rękach dawnych zwierzchników służb 
specjalnych.  Nie  można  wykluczyć,  że  dostęp  do  tych  informacji  mają  również 
zagraniczne wywiady, a w szczególności KGB i GRU�5.

�W  dniu  kiedy  sprowadzono  pracowników  Dep.  I  w  trybie  nagłym,  czyli 
prawdopodobnie  w  połowie  stycznia  1990  r.,  zabrano  do  mikrofilmowania  m.  in. 
kartotekę osobową, księgi rejestracyjne ewidencji operacyjnej. Podobno pracę osobiście 
nadzorował i polecenia wydawał z-ca dyr. Stanisław Lesiuk. Fakt zmikrofilmowania nie 
został  nigdzie  odnotowany.  Mikrofilmy złożono do  archiwum. Podobno  nikt  z  nich 
nigdy nie korzystał. Nie próbowano ich ani ukryć ani nawet specjalnie zabezpieczyć. 
Nie wiadomo ile wykonano kopii�6.

Jak wynika z powyższych informacji już od lata 1989 r. - prawdopodobnie po 
24  sierpnia  1989  r.  gdy premierem został  przedstawiciel  opozycji  T.  Mazowiecki  - 
Służba  Bezpieczeństwa  przystąpiła  do  niszczenia,  a  równocześnie  odpowiedniego 
�formowania� materiałów  archiwalnych,  które  zamierzano  pozostawić  następcom. 
Operacja ta bez żadnych przeszkód i zagrożeń mogła trwać co najmniej do marca 1990 
r.,  gdyż dopiero wówczas przyszedł  do MSW pierwszy przedstawiciel opozycji  - K. 
Kozłowski. Według cytowanego dokumentu trwała ona jednak nadal również potem, aż 
do  stycznia  1991  r.  -  tzn.  do  objęcia  MSW  przez  Macierewicza  i  jego  ludzi.  Ale 
Macierewicz był ministrem tylko przez około pół roku, czy po jego odejściu nie miało 
miejsca  dalsze  �formowanie� akt  byłej  MSW  polegające  na  usuwaniu  jednych 
dokumentów i zapisów, a dodawaniu innych?

Wracając  jednak  do  �formowania� akt  w okresie  gdy  jeszcze  istniała  SB,  a 
ministrem był gen. Kiszczak, w oparciu o informacje z cytowanego wyżej dokumentu 
można stwierdzić, że z archiwów MSW usnięto i ewentualnie zniszczono lub nie, to co 
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Tamże.

226



miało być usunięte - tzn. przede wszystkim akta czynnych osobowych źródeł informacji, 
zaś pozostawiono to co zamierzano pozostawić następcom w charakterze swego rodzaju 
informacyjnej bomby z opóźnionym zapłonem - tzn. akta współpracowników, z którymi 
już  wcześniej  zaprzestano  kontaktów (np.  z  powodu  ich  nielojalności  wobec  SB  - 
polegającej  na  przewerbowaniu  lub  podstawieniu  przez  zachodnie  wywiady  albo 
samodzielnym oszukiwaniu organów MSW itp. - za którą w ten sposób można ich było 
ukarać),  lub  tylko  figurantów (czyli  osób  rozpracowywanych),  którym  można  było 
jeszcze  ewentualnie  dorobić  dokumentację  rzekomych  tajnych  współpracowników, 
kontaktów operacyjnych  czy  kontaktów poufnych.  W  dużym stopniu  potwierdza  to 
opublikowana w  �Gazecie  Polskiej� w czerwcu 1993  r.  lista  konfidentów opracowana 
przez  zespół  Macierewicza  i  przekazana  Parlamentowi,  na  której  wśród  65 
umieszczonych  na  niej  osób  będących  członkami  Parlamentu,  członkami  rządu, 
sekretarzami lub podsekretarzami stanu w kancelarii prezydenta wreszcie osoby będącej 
prezydentem,  u  47  (a  więc  u  72,3%)  znajdujemy  adnotację  o  wcześniejszym 
zaprzestaniu kontaktów. Warto przy tym odnotować, że wśród 50 parlamentarzystów z 
w/w listy adnotację o wcześniejszym zaprzestaniu kontaktów znajdujemy u 41 - a więc u 
82,0%, zaś u 15 osób z rządu i kancelarii prezydenta (łącznie z samym prezydentem) 
adnotacja taka jest u 6 - a więc tylko u 40% 7.

Niezależnie od  dokumentacji  pozostawionej  w archiwum MSW, z tej,  która 
miała  być  zniszczona,  pewna  część  mogła  zostać  wyniesiona  i  pozostawiona  w 
charakterze swoistej �polisy ubezpieczeniowej�, przez niektórych pracowników SB. Autor 
zamieszczonego  w cytowanym numerze  �Gazety Polskiej� artykułu  pt.  �Mafia  i  teczki� 
stwierdził na ten temat:

�Ilość dokumentów, które wyciekły z resortu spraw wewnętrznych, wciąż jest 
nieznana.  Zwykle  są  one  wykorzystywane  przez  byłych  esbeków  jako  swoiste 
zabezpieczenie dla prowadzonej przez nich mafijnej działalności gospodarczej.

Prawdopodobnie temu samemu celowi służyły dokumenty skradzione z WUSW 
w  Gdańsku  przez  majora  SB  Jerzego  F.,  który  najpierw  pracował  w  agencji 
detektywistycznej "Atom", potem w spółkach handlujących z krajami b. ZSRR, a wpadł 
przy nielegalnej transakcji sprzedaży uranu�8.

11.2. Walka informacyjna o dominację w życiu politycznym III RP

W  okresie  gdy  w  MSW  panowało  zamieszanie  związane  z  niszczeniem 
dokumentacji i oczekiwaniem na reorganizację, Liga Narodowo-Demokratyczna podjęła 
próbę  zbudowania  mocnego  przyczółka  w  MSW  dla  swych  dalszych  działań.  Po 
uformowaniu się rządu T. Mazowieckiego w jesieni 1989 r., J. Kossecki zaproponował 
prowadzenie wykładów z cybernetyki  społecznej  w Akademii  Spraw Wewnętrznych, 
jako  podstawowego  elementu  nowoczesnego  szkolenia  przyszłej  policji 
demokratycznego państwa. W tym czasie komendantem ASW był jednak jeszcze gen. T. 
Walichnowski,  który znowu - podobnie jak kilka lat  wcześniej  (ciekawe czy z tych 
samych co przedtem powodów) - nie wyraził zgody na przyjęcie do pracy w ASW nawet 
na pół etatu J. Kosseckiego. Ale kierownictwo wydziału w Legionowie zaproponowało 
mu prowadzenie w roku akademickim 1989/1990 wykładów zleconych z cybernetyki 
7 Por. Lista konfidentów, �Gazeta Polska�, nr 4/93, czerwiec 1993 r., s. 1-3.
8 Mafia i teczki, �Gazeta Polska�, nr 4/93, czerwiec 1993 r., s. 12.
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społecznej  oraz  ze  statystyki.  Wkrótce  potem  jeden  ze  współpracowników  J. 
Kosseckiego został doradcą wiceministra, a następnie ministra spraw wewnętrznych K. 
Kozłowskiego.

J.  Kossecki  wspomnianą  wyżej  ofertę  przyjął  i  przez  cały  rok  akademicki 
1989/1990 prowadził  na Wydziale ASW w Legionowie wykłady zlecone zarówno z 
cybernetyki  społecznej  jak  i  ze  statystyki.  Na  wiosnę  1990  r.  opracował  program 
specjalnego kursu dla wybranych oficerów policji.  Program został  zatwierdzony i  w 
okresie od  lipca  do września 1990  r.  w ośrodku szkolenia nowopowstałej  policji  w 
Legionowie, odbył  się specjalny kurs dla wybranych oficerów policji  z całej  Polski, 
którym  na  miejscu  kierował  J.  Kossecki,  prowadząc  sam  zajęcia  z  cybernetyki 
społecznej  i  jej  kryminalistycznych  zastosowań,  ponadto  w  programie  była  teoria 
informacji, informatyka i inne nowoczesne dziedziny wiedzy wraz z ich zastosowaniami 
w kryminalistyce.

W międzyczasie Parlament 6 kwietnia 1990 r. uchwalił opracowane w resorcie 
spraw wewnętrznych trzy ustawy:  o ministrze spraw wewnętrznych,  o  policji  oraz  o 
Urzędzie  Ochrony  Państwa.  W  oparciu  o  te  ustawy  Milicja  Obywatelska  została 
przekształcona  w  Policję,  zaś  10  maja  1990  r.  została  rozwiązana  Służba 
Bezpieczeństwa,  ponadto  Parlament  uchwalił  ustawę  o  partiach  politycznych,  która 
umożliwiała legalne działanie ruchu narodowego. Powstała w związku z tym możliwość 
legalnej  realizacji  celów  Ligi  Narodowo-Demokratycznej.  W  nowej  sytuacji 
kierownictwo LND uznało, że nie ma już potrzeby działania w konspiracji i postanowiło 
zawiesić działalność Ligi,  wyzwając członków LND by działali  zarówno w aparacie 
państwowym RP  jak  też  w  takich  partiach  i  organizacjach,  w których  będą  mogli 
realizować cele ideowe Ligi. W dniu 19 lutego 1992 r. w Sądzie Najwyższym odbył się 
proces  rehabilitacyjny członków Ligi  Narodowo-Demokratycznej  skazanych  w 1961 
roku,  podczas  tego  procesu  J.  Kossecki  wygłosił  przemówienie,  w  którym  po  raz 
pierwszy ujawnił fakty dotyczące działalności LND od 1961 do 1990 roku9.

Po  rozwiązaniu  Służby  Bezpieczeństwa  zaczęto  organizować  nowe  tajne 
służby. Na miejsce dawnej SB, na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. utworzono 
Urząd Ochrony Państwa (UOP), na czele którego stanął Andrzej Milczanowski.

Nowopowstały  Urząd  Ochrony  Państwa  początkowo  składał  się  z  trzech 
następujących zarządów:

Zarząd Wywiadu,
Zarząd Kontrwywiadu,
Zarząd Śledczy.
Dopiero  potem  został  jeszcze  utworzony  kolejny  (w  nowych  warunkach 

niezwykle potrzebny) -
Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Państwa zajmujący się sprawami 

gospodarczymi.
W 1998 roku powołano ponadto nowy Zarząd Liniowy, którego zadaniem jest 

wykonywanie czynności operacyjnych.
Ponadto w skład UOP weszły, oprócz Gabinetu Szefa UOP:

9 Por. Akta Sądu Najwyższego, sygn. III KRN 360/91.  �Nowy Świat�, 20 lutego 1992 r.;  �Rzeczpospolita�, 21 
lutego 1992 r.; �Trybuna�, 20 lutego 1992 r.; �Polityka�, 29 lutego 1992 r., s. 2, 15.
Osobom zrehabilitowanym przysługiwało prawo do ubiegania się o wysokie odszkodowania. J. Kossecki nie 
ubiegał się o nie,  stwierdzając, że uważa za nieetyczne obciążanie współczesnego podatnika  obowiązkiem 
płacenia za zbrodnie i przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy dawnego reżimu.
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Biuro Analiz i Informacji,  które miało być odpowiednikiem przedwojennego 
Wydziału  III  Studiów  Oddziału  II  Sztabu  Głównego  WP  II  Rzeczypospolitej,  nie 
posiadało  jednak  odpowiednio  przygotowanej  kadry,  gdyż  w  PRL  nie  było  jego 
odpowiednika, a opozycja, której działacze od początku je obsadzili, tym bardziej nie 
miała odpowiednio przygotowanych kadr.

Biuro Kadr i Szkolenia.
Biuro Ewidencji i Archiwum.
Biuro Obserwacji.
Biuro Techniki.
W  1998  r.  Biuro  Obserwacji  i  Biuro  Techniki  połączono  tworząc  Zarząd 

Zabezpieczenia Technicznego.
W  związku  z  przystępowaniem  Polski  do  NATO  30  września  1998  r. 

utworzony został Departament Współpracy z NATO i Ochrony Tajemnicy Państwowej.
UOP ma też 14 delegatur terenowych i 37 wydziałów zamiejscowych.10.
Kadra UOP była i jest znacznie mniej liczna niż dawnej SB. Liczebność stanu 

osobowego UOP przez kilka lat była dosyć ustabilizowana i w 1996 r. wynosiła 5752  
funkcjonariuszy, spośród nich ponad 2000 to pracownicy kontrwywiadu (liczby te nie 
obejmują  tzw.  nielegałów,  czyli  ludzi  zatrudnionych  w  innych  instytucjach,  choć 
będących kadrowymi pracownikami UOP);  natomiast według Ustawy Budżetowej  na 
rok 1997 przyznano Urzędowi Ochrony Państwa 6660 etatów kalkulacyjnych11.

Rozwój  zorganizowanej  -  niejednokrotnie  w  skali  międzynarodowej  - 
przestępczości  kryminalnej,  wywierającej  wpływ  na  życie  społeczne  i  gospodarcze 
kraju,  skłonił  kierownictwo  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  do 
zainicjowania,  zaś  Prezesa  Rady Ministrów do  powołania  w dniu  28  lipca  1998  r.,  
zarządzeniem nr 56, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, którego zadaniem 
jest  koordynowanie  działalności  organów  państwowych  w  zakresie  nadzoru  nad 
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W KCIK ma pracować ok. 100 osób, w 
jego  strukturze  ma  być  utworzony  Centralny  Bank  Informacji,  Wydział  Analizy  
Kryminalnej,  Wydział  Koordynacji  i  Rozpoznania  Przestępczości  Zorganizowanej, 
Wydział Informacji Finansowej,  Zespół Stanowisk Samodzielnych. Mogą w związku z 
tym  powstać  spory  kompetencyjne  między  tym  Centrum  i  UOP-em,  który 
podporządkowany jest obecnie nie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji (jak 
to  miało  miejsce  do  1995  roku)  lecz  bezpośrednio  premierowi  i  podległemu  mu 
ministrowi-koordynatorowi służb specjalnych12.

Po przełomie 1989-1990 r. przez pewien czas istniały jeszcze dawne struktury 
wojskowych  służb  specjalnych  -  Zarząd  II  Sztabu  Generalnego  WP  czyli  wywiad 
wojskowy13,  oraz  Wojskowa  Służba  Wewnętrzna  spełniająca  funkcje  kontrwywiadu 
wojskowego i żandarmerii wojskowej.

10 Por.  �NIE�, nr 18 (240),  4 maja 1995,  s.  1,  7; nr 47 (373),  20 listopada 1997,  s. 5.  �Nasz Dziennik�, 28 
października 1998, s. 1-2; �Rzeczpospolita�, 18 listopada 1998, s. 2; 25 lutego 1999 r., s. 4.
11 Por. �Rzeczpospolita�, 8 sierpnia 1996, s. 11; �NIE�, nr 18 (240), 4 maja 1995, s. 1, 7. Ustawa Budżetowa na 
rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r., Dz. U. RP, nr 19, 3 marca 1997 r., poz. 106, s. 662.
12 Por. �Nasz Dziennik�, 1 grudnia 1998, s. 2. �Rzeczpospolita�, 30 listopada 1998, s. 3.
13 Zarząd  II zajmował  się  wojskowym  wywiadem  strategicznym  i  w  związku  z  tym  nie  miał  swoich  
odpowiedników w terenie. Tylko w dywizjach były oddziały rozpoznawcze, zaś w pułkach oficerowie, którzy 
zajmowali  się  tzw.  płytkim wywiadem bezpośrednio na  potrzeby wojska.  W latach  1979-1991  kierowali  
Zarządem II generałowie Edward Poradko, Roman Misztal, i Stanisław Żak.
(Por. �Rzeczpospolita�, 26-27 października 1996, s. 12.)
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W ramach reform najpierw w 1990 r. WSW pozbawiono funkcji policyjnych, 
tworząc osobną formację w postaci  Żandarmerii Wojskowej. Potem w październiku 
1991 r. powstało szefostwo Wojskowych Służb Informacyjnych, łączących - podobnie 
jak w okresie II Rzeczypospolitej - wywiad i kontrwywiad wojskowy.

W strukturze Wojskowych Służb Informacyjnych utworzono:
Zarząd Wywiadu (wywiad wojskowy zbudowany na bazie struktur dawnego  

Zarządu II Sztabu Generalnego),
Zarząd Kontrwywiadu (kontrwywiad wojskowy zbudowany na bazie struktur  

dawnego WSW),
Biuro Studiów i Analiz,
Biuro Zabezpieczenia Technicznego,
Biuro Attachatów Wojskowych.
Początkowo WSI podlegały bezpośrednio  ministrowi obrony narodowej.  24 

lutego  1994  r.  z  WSI  wydzielono  Biuro  Ministra  Obrony  Narodowej  ds.  Służb 
Informacyjnych, a pozostałe struktury podporządkowano szefowi Sztabu Generalnego 
WP.  W  1996  r.  WSI  ponownie  podporządkowano  ministrowi  obrony  narodowej. 
Szefami WSI byli kolejno: kontradmirał Czesław Wawrzyniak, gen. Marian Sobolewski, 
gen.  Bolesław  Izydorczyk,  gen.  Konstanty  Malejczyk,  kontradmirał  Kazimierz 
Głowacki, a od grudnia 1997 r. płk Tadeusz Rusak14.

W strukturach Sztabu Generalnego umieszczono Zarząd Rozpoznania.
W wojskowych służbach walki informacyjnej nie było formalnej weryfikacji, 

bowiem ustawodawca jej nie przewidział. W praktyce jednak nastąpiła selekcja kadry - i 
to trzy razy. �(...) W momencie rozwiązania WSW nastąpiła pierwsza selekcja, w wyniku 
której 40 proc. oficerów natychmiast odeszło z szeregów, natomiast z Zarządu II cała 
kadra kierownicza.

Wraz  z  powołaniem  WSI  nastąpiła  druga  weryfikacja,  która  spowodowała 
odejście dalszych 15 proc. oficerów. Kolejnej i ostatniej dokonali ministrowie Parys i 
Okoński. W sumie z byłej WSW odeszło 70 proc. oficerów, natomiast dzisiaj 60 proc.  
stanu osobowego WSI to pracownicy, którzy przyszli do instytucji po 1989 roku. (...)� W 
czerwcu 1998 r. �Rzeczpospolita� podała, że Wojskowe Służby Informacyjne zatrudniają 
około 1600 osób,  natomiast  w jej  noworocznym numerze z 31.12.1998-1.01.1999 r. 
publikując wywiad z szefem WSI płk Tadeuszem Rusakiem, podała, że w wojskowych 
służbach specjalnych pracuje prawie 2000 osób. W tym wywiadzie płk Rusak podał, że 
po objęciu swego stanowiska zlikwidował 12 z 18 etatów generalskich, które zastał w 
tych służbach, a ponadto w 1998 r. odeszło z WSI 209 oficerów - głównie ze stanowisk 
kierowniczych15.

Funkcjonariusze  Milicji  Obywatelskiej  jak  również  wojskowi  z  WSW  i 
Zarządu II SG WP nie musieli przechodzić procedury weryfikacyjnej. Inaczej zaś było z 
funkcjonariuszami byłej Służby Bezpieczeństwa.

14 Por. �Rzeczpospolita�, 26-27 października 1996, s. 12; 18 grudnia 1997, s. 2.
15 T. Kosobudzki,  BEZPIEKA W MSZ, Służby specjalne w polityce zagranicznej RP w latach 1989-1997 , 
Kielce - Warszawa 1998, s. 158. Por.  �Rzeczpospolita�, 24 czerwca 1998, s. 2; 31 grudnia 1998 - 1 stycznia 
1999, s. 4.
Inaczej oszacował liczebność WSI Henryk Schulz, stwierdził on:

�Wojskowe  służby  specjalne  to  -  według  moich  szacunków  -  ok.  8  tys.  kadrowych,  dobrze 
wyszkolonych oficerów (razem z jednostkami pomocniczymi ok. 20 tys. chłopa)�. (�NIE�, 12 stycznia 1995, s. 
4).  Liczby te są  bardzo zawyżone,  nawet jeżeli  H.  Schulz  do tych  służb zalicza  wszystkich  wojskowych 
współpracujących z WSI.
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�Nowe  kierownictwo  MSW,  z  Krzysztofem  Kozłowskim  i  Andrzejem 
Milczanowskim,  po  kilku  tygodniach  pracy,  prawdopodobnie  po  konsultacjach  z 
wywiadem  amerykańskim  i  brytyjskim,  doszło  do  przekonania,  że  najlepszym 
rozwiązaniem  w  polskich  warunkach  będzie  weryfikacja,  a  nie  likwidacja  służb 
specjalnych.

Weryfikacja pracowników bezpieki odbyła się na podstawie uchwały rządu z 
maja 1990 roku. Komisje weryfikacyjne MSW poddały ocenie 14 tysięcy pracowników; 
wszystkich,  którzy  wyrazili  gotowość  dalszego  pełnienia  służby.  SB  zatrudniała  24 
tysiące osób. 10,4 tys. funkcjonariuszy zweryfikowano pozytywnie. Kryteria określone 
w uchwale  były  tak  obszerne,  że  praktycznie  nie  do  zastosowania.  Szukano  m.in. 
psychopatów, osób, które w toku śledztw ewidentnie naruszyły prawo i wszelkie normy 
moralne.  Pozostali,  jak  stwierdzono  «nie  mają  moralnych  kwalifikacji  do  pełnienia 
służby  w  jednostkach  resortu  spraw  wewnętrznych».  Spośród  zweryfikowanych 
pozytywnie mniej niż połowę przyjęto do służby w UOP i innych jednostkach MSW. 
Ponad 10  tysięcy pracowników SB nie  poddało  się  procedurze  weryfikacyjnej.  Byli 
wśród  nich  oficerowie,  którzy  przeszli  na  emeryturę  i  ci,  którzy mieli  świadomość 
kosztów pozytywnej weryfikacji�16.

�W  momencie  tworzenia  Urzędu  Ochrony  Państwa  ściągnięto  tam  grupę 
działaczy WiP,  NZS,  KPN,  ZChN.  W 1991  roku na  14  szefów delegatur  UOP 10 
działało  w organizacjach  podziemnych,  w tym w NZS  i  KPN.  W  cywilizowanych 
krajach  istnieje  zasada,  że  służby  specjalne  nie  przyjmują  do  swego  grona  osób 
nadpobudliwych, politycznych ekstremistów, ludzi z poczuciem dziejowej misji. «Nabór 
do wywiadu po 1989 r. nie był dobry. Ludzie się tam nie pchają, ale też chyba nie było  

16 T. Kosobudzki, BEZPIEKA W MSZ...., wyd. cyt., s. 26-27.
Okazało się, że w policji podjęło pracę znacznie więcej funkcjonariuszy byłej SB niż w UOP-ie, jeszcze w  
1998 roku było ich tam stosunkowo dużo. Jak doniosła �Rzeczpospolita� we wrześniu 1998 roku:

�Pierwszego lutego na 101184  policjantów w organach Służby Bezpieczeństwa pracowało 7237  
osób  -  poinformował  nadinspektor  Jan  Michna,  komendant  główny policji,  posła  Mariusza  Kamińskiego 
(AWS).  1,5  tys.  to  kobiety,  które  były zatrudnione  w SB  w większości  na  stanowiskach  kancelaryjno-
biurowych. Od lutego do sierpnia liczba byłych pracowników SB w policji zmniejszyła się o 445. Komendant  
podkreślił, że wszyscy funkcjonariusze SB zatrudnieni w policji po 1 sierpnia 1990 roku zostali pozytywnie  
zweryfikowani�. (�Rzeczpospolita�, 16 września 1998, s. 2.) Sama Komenda Główna Policji liczyła w tym czasie 
2500 etatów. (�Rzeczpospolita�, 21-22 marca 1998, s. 3.)

W październiku 1998 r. w policji  było zatrudnionych 105 tys.  policjantów z czego 30.300 (ok. 
29%)  zajmowało  etaty  oficerskie,  36.700  (35%)  aspiranckie,  natomiast  38.100  (36%)  stanowili 
podoficerowie. (�Rzeczpospolita�, 5 października 1998, s. 8.)

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wśród funkcjonariuszy SB dominowali oficerowie, z których od 
1990  roku  prawdopodobnie  większość  awansowała,  wówczas łatwo zdać  sobie  sprawę z tego,  że wśród  
oficerów policji znaczna część (prawdopodobnie ponad 20%) stanowią byli oficerowie SB. Warto nadmienić,  
że komendant główny policji J. Michna w wywiadzie opublikowanym w �Rzeczpospolitej� z 21-22 marca 1998 
r. podał, że ok. 8% stanu zatrudnienia policji to byli funkcjonariusze SB, a część z nich jest na kierowniczych  
stanowiskach.

Specyfika pracy dawnej SB i zwyczajnej policji znacznie się różni, ponadto dobór nowych kadr 
policyjnych i poziom ich szkolenia pozostawia wiele do życzenia, nie można się zatem dziwić stosunkowo  
niskiej - i w dodatku pogarszającej się - skuteczności pracy policji. Świadczą o tym liczne fakty, wystarczy 
przypomnieć  kilka  przykładów.  Proces  rzekomych  zabójców Piotra  Jaroszewicza  i  jego żony był  wielką  
kompromitacją policji, która ponadto ostatnio przez ponad pół roku nie jest w stanie wykryć sprawców swego  
byłego  komendanta  głównego  Marka  Papały;  media  bardzo  często  podają  informacje  o  gangsterskich 
krwawych porachunkach, których sprawcy również nader często pozostają bezkarni. Zaś w 1998 roku liczba 
popełnionych  przestępstw  po  raz  pierwszy  przekroczyła  milion  -  osiągając  1  073  042,  przy  czym  ich 
wykrywalność spadła o 3%, osiągając poziom zaledwie 50,5%. (A. Marszałek, Milion konfliktów z prawem, 
�Rzeczpospolita�, 12 stycznia 1999, s. 2.)
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specjalnej woli, żeby odnowić kadry» mówił Piotr Niemczyk zastępca szefa polskiego 
wywiadu. (W wywiadzie udzielonym TVP w lutym 1992 r. ówczesny minister spraw 
wewnętrznych  A.  Macierewicz  stwierdził,  że  70%  kadr  UOP  stanowią  dawni 
funkcjonariusze SB - przyp. J. K.).

Ocenia  się,  że  nadany służbom specjalnym kształt  organizacyjny i  uleganie 
wyniesionemu z  PRL  kultowi  pracy  operacyjnej  spowodowały,  że  zabrakło  organu 
odpowiedzialnego za kojarzenie i analizowanie zdobytych informacji. Zabrakło ośrodka 
analitycznego,  ulokowanego  przy  kierownictwie  tych  służb,  decydującego  o  ich 
strategii.

Urząd  Ochrony  Państwa  od  swego  początku  zrezygnował  z  prowadzenia 
wywiadu gospodarczego,  gdyż okazało się, że straty spowodowane złą pracą takiego 
wywiadu prowadzonego w sposób nieudolny były dużo większe niż zyski. (...)�17 Warto 
dodać,  że  dawny pion  gospodarczy MO również  został  zlikwidowany i  dopiero  po 
pewnym czasie usiłowano go odbudować w policji.

�Kolejne  rządy  po  1989  roku  nie  potrafiły  sformułować  -  w  sposób 
systematyczny,  a  nie incydentalny -  zadań  dla  UOP.  Politycy nie  mieli  pomysłu na 
służby specjalne. Właściwie same one wyznaczały sobie zadania i same weryfikowały 
ich realizacje. (...)�18.

�W latach 1991 - 1997 na etatach w gabinecie szefa UOP pracowało kilkunastu 
oficerów  do  specjalnych  poruczeń.  Grupa  przyjęła  nazwę  Zespół  Inspekcyjno-
Operacyjny.  (Później  powstał  jeszcze  jeden  zespół,  ale  zajmował  się  sprawami 
wewnętrznymi  UOP;  kierował  nim  Kazimierz  S.).  Celem  Zespołu  Inspekcyjno-
Operacyjnego była  formalnie m.in. tzw. zewnętrzna osłona Urzędu. Przy poważnych 
sprawach  jego  pracownicy  dostawali  do  pomocy  funkcjonariuszy  z  zarządów 
Kontrwywiadu, Wywiadu i Śledczego. Szefem zespołu był Jan L., b. funkcjonariusz SB. 
Przez  13  lat,  czyli  od  drugiej  połowy lat  70.,  pracował  w Departamencie  III  MSW 
(zajmującym się działalnością opozycji) rozpracowując KOR. Do jego zadań należała 
inwigilacja Jacka Kuronia. Jan L. "opiekował się" Kuroniem do 1989 r. M. in. dzięki 
poparciu Jacka Kuronia, przeszedł pozytywnie weryfikację i wkrótce stał się zaufanym 
człowiekiem Andrzeja Milczanowskiego�. (Rodzi się w związku z tym pytanie: dlaczego 
to J. Kuroń, poparł Jana L., jakie faktycznie relacje między nimi zachodziły? - przyp. J.  
K.)

�Zespół  istniejący  w  gabinecie  szefa  UOP  niekiedy  prowadził  działania 
operacyjne równolegle w Kontrwywiadem i Wywiadem.

Oficerowie ci od 1991 do 1996 r. zajmowali się m. in. takimi sprawami jak:
� Sprawdzanie,  czy  osoby  zajmujące  wysokie  stanowiska  w  państwie  były 

współpracownikami  SB  (chodziło  m.  in.  o  dotarcie  do  b.  funkcjonariuszy  SB  w 
sprawach, w których brakowało materiałów archiwalnych).

� Sprawdzanie  informacji  z  anonimów, donosów oraz  skarg  funkcjonariuszy 
negatywnie zweryfikowanych.

� Badanie przeszłości Mieczysława Wachowskiego�19.
Dawna kadra z SB przeniosła do UOP-u dawne metody, przede wszystkim zaś 

dążenie  do  ukrytego  dominowania  nad  światem  polityki.  Dawniej  równorzędnym 
przeciwnikiem SB w walce o realną władzę była PZPR, po 1989 roku żadna partia, ani 
17 Tamże, s. 29-30.
18 Tamże, s. 39.
19 A. Marszałek, Polityczne kulisy działania UOP, �Rzeczpospolita�, 25-26 lipca 1998.
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inna siła nie była w stanie spełniać tej roli, a ciągłe zmiany ekip rządzących stwarzały 
wielką pokusę do odgrywania roli politycznej przez służby specjalne.

Pierwsza  okazja  nadarzyła  się  podczas  wyborów prezydenckich  w 1990  r. 
Stanisław Tymiński był człowiekiem, na którego służby specjalne nie miały żadnego 
"haka", a więc jego ewentualne zwycięstwo mogło być dla nich bardzo kłopotliwe. Nic 
dziwnego, że służby specjalne włączyły się skutecznie do akcji przeciw niemu. Zrobiono 
z S. Tymińskiego niemal terrorystę, który do Polski przyjechał prosto z Libii (uważanej 
za  centrum międzynarodowego terroryzmu),  a  ponadto  człowieka,  który bije  żonę  i 
głodzi rodzinę. Usłużni dziennikarze TVP i innych mediów natychmiast te wiadomości 
nagłośnili. Wybory w tej sytuacji wygrał rywal Stanisława Tymińskiego - Lech Wałęsa.

Wkrótce potem Krzysztof Kozłowski (który w czasie wyborów prezydenckich 
był  ministrem  spraw  wewnętrznych),  w  wywiadzie  opublikowanym  na  łamach 
�Dziennika  Polskiego� z  dnia  1  marca  1991  r.,  odpowiadając  na  pytanie  czy  Stan 
Tymiński kłamał twierdząc, że nigdy nie był w Libii, stwierdził co następuje:  �Nie, nie 
kłamał.  Mam  wszelkie  podstawy  by  sądzić  -  wstyd  powiedzieć  -  że  nasz  system 
komputerowy się pomylił.  Siedem razy podał  Libię jako miejsce,  skąd nastąpił  jego 
przyjazd do kraju�19.

Stanisław Tymiński wytoczył TVP proces, w którego wyniku dopiero po kilku 
latach  w sierpniu  1994  r.  uzyskał  od  niej  przeproszenie.  �Rzeczpospolita� z  dnia  30 
sierpnia 1998 r.  zamieściła wówczas artykuł pt.  �Telewizja przeprosi  Tymińskiego�, w 
którym czytamy:

�Stanisław Tymiński zawarł  z  Telewizją Polską S. A. ugodę (przed  Sądem - 
przyp.  J.  K.),  w której  TVP zobowiązała się w ciągu najbliższego miesiąca wyrazić 
ubolewanie i  przeprosić  za program wyemitowany 4 listopada  1990 r.  przed  II  turą 
wyborów  prezydenckich,  zawierający  informacje,  jakoby  bił  żonę  i  głodził  dzieci. 
Ugoda ma moc wyroku. (...)�20.

TVP przeprosiła S. Tymińkiego, ale dopiero po czterech latach od wyborów 
prezydenckich.  Natomiast  podczas  wyborów prezydenckich  w 1990  roku  wygrał  L. 
Wałęsa.

W  1994  r.  rozpoczynając  kampanię  przed  następnymi  wyborami 
prezydenckimi, na wiecu w dniu 20 sierpnia 1994 r.  w Grójcu, wypowiedział  się S. 
Tymiński na temat wypadków sprzed 4 lat.  �Dziennik Radomski� z 22 sierpnia 1994 r. 
zamieścił następującą informację na ten temat:

�Tymiński wyznał, że kilku pracowników UOP-u powiedziało mu, że ostatnie 
wybory w Polsce zostały sfałszowane i to on je wygrał a nie Wałęsa. (...)�21.

Gdy w 1991 roku S. Tymiński założył Partię  �X�, stała  się ona przedmiotem 
ataków ze  strony mediów,  oraz  wewnętrznych  rozróbek,  które  prowadzili  ludzie,  z 
których  niektórzy  nawet  chwalili  się  swymi  związkami  z  tajnymi  służbami,  aby 
zastraszyć  innych.  Głównym przedmiotem tych  ataków był  J.  Kossecki,  którego  na 
posiedzeniu Reprezentacji Krajowej Partii  �X� w dniu 16 grudnia 1991 r.  S. Tymiński 
powołał na swego zastępcę.

Z wyborów parlamentarnych w październiku 1991 r. listy kandydatów Partii �X�, 
zostały z  ponad  90% okręgów wyeliminowane,  decyzją  administracyjną  Państwowej 

19 �Dziennik Polski�, 1 marca 1991.
20 �Rzeczpospolita�, 30 sierpnia 1998, s. 11.
21 �Dziennik  Radomski�,  22  sierpnia  1998.  Analogiczną  informację  zamieściła  �Rzeczpospolita� z dnia  22 
sierpnia 1998 r.
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Komisji Wyborczej - zakwestionowano ważność podpisów poparcia w Warszawie, co 
uniemożliwiło zarejestrowanie list w całym kraju, uznano listy tylko w 4 okręgach, z 
których Partia �X� wprowadziła do Sejmu 3 posłów.

Po  tych  wyborach  zorganizowano  cały  atak  na  J.  Kosseckiego,  który  był 
wówczas tylko członkiem Reprezentacji  Krajowej i nie był odpowiedzialny za stronę 
administracyjną wyborów. Jednym z głównych organizatorów tych nagonek był osobnik 
zwany �Maksiem� - chwalił się on tym, że jest byłym oficerem SB i ma kontakty z UOP-
em, strasząc tym wielu ludzi.  Największy atak przypuszczono na J.  Kosseckiego na 
Kongresie  Krajowym  Partii  �X� w  dniu  14  grudnia  1991  r.,  zarzucano  mu,  że  był 
działaczem  PZPR  -  co  było  prawdą,  dodając  do  tego  jeszcze  różne  kłamstwa.  J. 
Kossecki  wyjaśnił  uczestnikom  Kongresu  jaka  była  jego  prawdziwa  działalność  w 
okresie PRL i został wybrany członkiem Reprezentacji Krajowej, a w dwa dni potem 
powołany przez lidera Partii na stanowisko jego zastępcy.

Po  objęciu  stanowiska  ministra  spraw  wewnętrznych  przez  Antoniego 
Macierewicza,  a  stanowiska szefa UOP przez  Piotra Naimskiego,  ustały wewnętrzne 
rozróbki  wewnątrz  Partii  �X�,  a  Maksio  i  cała  plejada,  która  je  przedtem  urządzała 
wyniosła się z niej.

19 lutego 1992 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej złożonej przez Prokuratora 
Generalnego  RP,  odbyła  się  w  Sądzie  Najwyższym  w  Warszawie  rozprawa 
rehabilitacyjna  dawnych  działaczy  Ligi  Narodowo-Demokratycznej  -  Józefa 
Kosseckiego,  Przemysława Górnego,  Janusza Krzyżewskiego (wówczas wiceministra 
przekształceń  własnościowych),  Henryka  Klaty  (wówczas  posła  ZChN),  Mariana 
Barańskiego  (wówczas  prezesa  Stronnictwa  Narodowego  �Szczerbiec�)  i  Zbigniewa 
Kwietnia, na której zostali oni uniewinnieni ze stawianych im w 1961 r. zarzutów22.

W  swym przemówieniu wygłoszonym na  tej  rozprawie  J.  Kossecki  po  raz 
pierwszy  ujawnił  wiele  szczegółów  działalności  LND  w  okresie  1958-1990  r.,  a 
zwłaszcza  swych  działań  w  PZPR.  Stwierdził  m.  in.,  że  wstąpił  do  partii  �(...)  by 
prowadzić obserwację uczestniczącą i wspierać skrzydło polskie a zwalczać zdrajców�23.

Najobszerniejszą i najbardziej rzeczową informację na temat procesu zamieścił 
dziennik  �Nowy Świat� - opublikował on artykuł pt.  �Winni służby narodowi�, w którym 
czytamy m. in.:

�«Sędziowie dawniej  nas skazywali,  chociaż nie chcieli,  dzisiaj  wielu by nas 
skazało, ale nie może» - powiedział Przemysław Górny na rozprawie rewizyjnej przed 
Sądem  Najwyższym  wniesionej  w  trybie  nadzwyczajnym  przez  prokuratora 
generalnego. (...)

«Wina» oskarżonych i skazanych w maju 1961 roku polegała na utworzeniu 
Ligi  Narodowo-Demokratycznej  (...).  (...)  LND  zajmowała  się  samokształceniem w 
zakresie ideologii  i  historii Ruchu Narodowego, psychologii  gospodarczej,  socjologii 

22 Por. Akta Sądu Najwyższego, sygn. III KRN 360/91.
23 Por. �POLITYKA�, 29 lutego 1992 r., s. 15.

W opublikowanym w tym numerze �POLITYKI� artykule R. M. Grońskiego pt. Ale się wygłupiłem, 
został  przypomniany  następujący  cytat  z  nr  4/1987  Biuletynu  ZP  �Grunwald� opisujący  działalność  J. 
Kosseckiego jako sekretarza ds. propagandy ZP�G�: �... w bieżącej kadencji wygłosił 343 prelekcje... Były to 
prelekcje  głównie  informacyjno-propagandowe  wygłaszane  dla  nauczycieli,  uczniów  szkół  średnich, 
studentów i pracowników szkół wyższych, pracowników zakładów pracy, aparatu partyjnego, wojskowego, 
milicji, ORMO, dziennikarzy itp. Objęły one tematy tak ważne, jak białe plamy w historii Polski, problemy 
walki informacyjnej, opozycja antysocjalistyczna, rola syjonizmu w masonerii oraz służb specjalnych Rzeszy 
Niemieckiej i RFN w działalności antypolskiej oraz wybrane problemy reformy gospodarczej�.
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władzy,  psychologii  prawa,  historii  Polski,  prawa  kanonicznego  i  demografii. 
Kierownikiem Ligi  był Kossecki, a jego zastępcą Górny.  Wykłady prowadzili m. in. 
prof.  Jan  Bogdanowicz  (były  asystent  Stanisława  Grabskiego),  demograf  Walenty 
Majdański, a także Wiesław Chrzanowski. Aresztowania w maju 1960 roku objęły wiele 
osób, ale przed sądem stanęło i zostało skazanych (...) sześciu przywódców. (...)

Po  31  latach oskarżeni  i  skazani  przez  komunistyczny sąd przyznali  się  do 
winy. Winy służby narodowi�24.

Informacje o procesie zamieściły również �Rzeczpospolita� i �Trybuna�25.
Jak  długo  premierem  był  Jan  Olszewski,  ministrem  spraw  wewnętrznych 

Antoni Macierewicz, a szefem Urzędu Ochrony Państwa Piotr Naimski, Partia  �X�, nie 
była przedmiotem żadnych działań dywersyjnych z zakresu wojny informacyjnej. Nie 
trwało to jednak długo.

28  maja  1992  r.  Sejm  przyjął  uchwałę  zobowiązującą  ministra  spraw 
wewnętrznych do przekazania informacji na temat tajnych współpracowników UB i SB 
w latach 1945-1990 - o której wspominaliśmy wyżej.

� � 4  czerwca -  rano:  prezydent  Wałęsa  wydaje  oświadczenie,  w  którym 
przyznaje  się  do  podpisania  paru  dokumentów  w  latach  70-tych.  A.  Macierewicz 
przekazuje do Sejmu dane o osobach figurujących w zasobach archiwalnych MSW jako 
tajni współpracownicy;

- prezydent Wałęsa oświadcza, że lustracja jest wybiórcza, a «zawartość teczek 
w dużej części została sfabrykowana»;

- wieczorem: do sejmu trafia wniosek prezydenta Wałęsy o natychmiastowe 
odwołanie rządu.

� 5 czerwca - trzy kwadranse po północy po wielogodzinnej dyskusji na temat 
"teczek" obalony zostaje rząd Jana Olszewskiego;

- nowym premierem zostaje Waldemar Pawlak. Urlopuje min. Mecierewicza. 
Na kierowników resortów MON i MSW desygnuje Janusza Onyszkiewicza i Andrzeja 
Milczanowskiego.

� 6  czerwca -  powstaje  sejmowa  komisja  Ciemniewskiego,  mająca  ocenić 
sposób wykonania uchwały lustracyjnej przez Antoniego Macierewicza;

-  poseł  UD  Jacek  Taylor  oskarża  ekipę  Jana  Olszewskiego,  że  od  chwili 
odwołania gabinetu w MSW przez 30 godzin niszczyła akta;

-  zdaniem Bronisława Geremka sprawa lustracji  "nosiła  znamiona zamachu 
stanu".

� 15  czerwca -  Antoni  Macierewicz  nie  zostaje  wpuszczony  do  pracy  - 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mimo, że nie powstał jeszcze nowy rząd. (...)

� 10/11  lipca -  nowy  premier  Hanna  Suchocka  stwierdza,  że  wśród 
przedstawionych przez nią kandydatów na ministrów nie ma tajnych współpracowników 
UB i SB�26.

Wykaz  nazwisk  osób  z  listy  dostarczonej  parlamentowi  przez  ministra  A. 
Macierewicza w dniu 4 czerwca 1992 r., został opublikowany dopiero po upływie roku - 
w  czerwcu  1993  r.  przez  nowopowstałą  wówczas  �Gazetę  Polską� (której  redaktor 
naczelny Piotr  Wierzbicki  naraził  się  z  tego  powodu  na  liczne  procesy).  W  drugą 
rocznicę sprawy "teczek" A. Macierewicza,  �Gazeta Polska� opublikowała analogiczną 
24 Winni służby narodowi, �Nowy Świat�, 20 lutego 1992.
25 Por. �Rzeczpospolita�, 21 lutego 1992 r.; �Trybuna�, 20 lutego 1992.
26 Kalendarium wydarzeń, �Gazeta Polska�, czerwiec 1993, nr 4/93.
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listę  opracowaną  dla  A.  Milczanowskiego  (ówczesnego  szefa  UOP-u)  w 1991  r.  - 
obejmowała ona tylko parlamentarzystów, nie zaś członków Rządu ani pracowników 
Kancelarii Prezydenta.

Lista  Mecierewicza  zawierała  65  nazwisk,  z  czego  50  stanowili 
parlamentarzyści27,  zaś  lista  Milczanowskiego  zawierała  60  nazwisk  -  przy  czym 
obejmowała tylko parlamentarzystów28.  45 nazwisk z obu list się pokrywało - zatem 
tylko  pięciu  nazwisk  parlamentarzystów  z  listy  Macierewicza  nie  było  na  liście 
Milczanowskiego, natomiast aż 15 nazwisk z listy Milczanowskiego nie zawierała lista 
Macierewicza. Jak wspominaliśmy spośród 50 nazwisk parlamentarzystów figurujących 
na  liście  Mecierewicza,  tylko  u  9  nie  było  adnotacji  o  wcześniejszym zaprzestaniu 
kontaktów, przy czym u 3 z nich na liście Milczanowskiego adnotacja taka figurowała - 
zatem spośród 50 parlamentarzystów z listy Mecierewicza 44 (88,0%) miało adnotacje o 
zaprzestaniu współpracy. Spośród 60 nazwisk figurujących na liście Milczanowskiego u 
44 (73,3%) figuruje - na liście jednej lub drugiej - adnotacja o zaprzestaniu współpracy. 
Łącznie na obu listach znalazło się 80 nazwisk, spośród których przy 54 (67,5%) są 
adnotacje o zaprzestaniu współpracy. Warto odnotować, że na listach Milczanowskiego 
znajdują się niejednokrotnie bardziej szczegółowe informacje o powodach zaprzestania 
kontaktów - np. z powodu wstąpienia do PZPR, z powodu odmowy współpracy lub u 
jednego z powodu podejrzeń o związki z amerykańskimi służbami specjalnymi.

Wszystko to potwierdza hipotezę, że w archiwum MSW pozostawiono głównie 
dokumentację osób, z którymi współpracę już wcześniej przerwano, odnotowując ten 
fakt w aktach. Nie można też wykluczyć, że w archiwach MSW i UOP-u, mogły znaleźć 
się fałszywki, celowo pozostawione dla zmylenia następców, lub wręcz jako zemsta SB 
niejako �z za grobu�, a wskutek tego również na listach Mecierewicza i Milczanowskiego 
(i w ogóle w archiwach MSW) mogli znaleźć się ludzie, którzy nie tylko konfidentami 
nie byli, lecz właśnie odmówili współpracy lub wręcz byli przez SB rozpracowywani 
czy represjonowani.

Jak  z  tego  wynika,  jeżeli  nie  wszystkich,  to  z  pewnością  zdecydowanej 
większości  agentów  zajmujących  badane  stanowiska  państwowe,  z  którymi  SB 
wcześniej - tj. przed niszczeniem archiwów - kontaktów nie zaprzestała, nie było ani na 
liście  Macierewicza  ani  też  na  liście  Milczanowskiego,  zatem  nie  było  ich 
prawdopodobnie  w  archiwach  MSW  (UOP-u).  Analogiczna  sytuacja  jest  też  z 
pewnością z dokumentacją innych osób, których nie obejmowały badania zlecone przez 
Milczanowskiego i Macierewicza. Wynika stąd wniosek, że tajnych współpracowników, 
kontaktów  operacyjnych  itp.  osobowych  źródeł  informacji,  pracujących  lojalnie  do 
końca  dla  SB,  należy  szukać  przede  wszystkim  wśród  osób,  których  akta  zostały 
zniszczone (lub z archiwum usunięte i ukryte), najczęściej tak dokładnie że w archiwach 
MSW (UOP-u) nie tylko nie została zawartość ich teczki ale nawet żaden ślad, który 
mógłby ich skompromitować (choć z pewnością nie wszyscy działacze opozycji i inni 
ludzie rozpracowywani przez SB, których teczki zostały zniszczone lub gdzieś ukryte 
poza archiwami MSW, byli agentami SB, zaś ich akta mogły zostać usunięte właśnie 
dlatego by zamaskować prawdziwych agentów albo też dlatego, że zawierały one jakieś 
inne kompromitujące informacje).

W zasadzie kompromitująca zawartość teczek lojalnych do końca agentów SB 
miała być zniszczona przez oficerów operacyjnych, którzy ich prowadzili. Nikt jednak 
27 Por. LISTA KONFIDENTÓW, �Gazeta Polska�, czerwiec 1993, nr 4/93.
28 Por. KONFIDENCI BEZPIEKI z listy Milczanowskiego, �Gazeta Polska�, 2 czerwca 1994 r., nr 22/46.
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nie wie,  ile i  jakie dokumenty z tych teczek zostały przez  tychże oficerów (lub ich  
przełożonych)  wyniesione  -  ewentualnie  skopiowane  -  i  ukryte  jako  ewentualne 
narzędzie szantażu lub swoisty cenny towar.  Rzecz jasna szantaż ze strony dawnych 
mocodawców lub osób, które kupiły od nich odpowiednie dokumenty, w stosunku do 
dawnych  tajnych  współpracowników  służb  specjalnych  PRL  może  być  skuteczny 
wówczas,  gdy  w  archiwach  aktualnych  służb  państwowych  nie  ma  analogicznych 
dokumentów, w przeciwnym bowiem razie to te ostatnie - nie zaś dawni mocodawcy - 
mogłyby ich skutecznie używać jako narzędzia nacisku (np. przy werbowaniu na swych 
współpracowników).

Akta Zarządu II SG WP i WSW były czyszczone i niszczone jeszcze dłużej niż 
MSW - ostatni szef WSW gen. Edmund Buła odpowiadał nawet za to przed sądem, tam 
więc  prawdopodobnie  jest  jeszcze  mniej  materiałów  niż  w  archiwach  UOP-u.  O 
szczelności wojskowych służb specjalnych, świadczy najlepiej to, że nie dopuściły do 
swych struktur żadnych desantów nowych ludzi z opozycji,  ani też nie dopuściły do 
ujawniania list nazwisk - prawdziwych czy rzekomych - swych agentów.

Powstaje  jednak otwarty problem: w jakim stopniu akta,  które  pozostały w 
archiwach  MSW  i  UOP-u  (nie  wspominając  już  w  ogóle  o  aktach  tajnych  służb 
wojskowych) mogą być wiarygodne.

Zaraz  po  dostarczeniu  do  Parlamentu  list  Mecierewicza,  zareagował  na  to 
ówczesny marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski występując na zwołanej przez ZChN 
konferencji prasowej. �Życie Warszawy� z dnia 17-18 czerwca 1992 r. poinformowało:

�Wiesław  Chrzanowski  figuruje  w  aktach  MSW  jako  kandydat  na  tajnego 
współpracownika  UB  pod  kryptonimem  «Spółdzielca» oraz  współpracownik 
wojskowych  służb  specjalnych  «Zubak».  Marszałek  Sejmu poinformował  o  tym na 
zwołanej  we  wtorek  przez  ZChN  konferencji  prasowej.  Chrzanowski  stwierdził 
jednocześnie,  iż  zapisy  w  aktach  nie  mogą  być  podstawą  do  stwierdzenia,  iż 
rzeczywiście współpracował on z Urzędem Bezpieczeństwa�.

�Marszałek Sejmu ujawnił, iż po aresztowaniu z przyczyn politycznych w roku 
1950 został zwolniony, gdyż zobowiązał się do pomocy w likwidacji zakonspirowanych 
grup  Stronnictwa  Narodowego  w  środowisku  akademickim.  Gdy  zobowiązania  nie 
dotrzymał (a wręcz odwrotnie - ostrzegł swoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem) 
aresztowano go ponownie i skazano na 6 lat więzienia.

Służby specjalne usiłowały zwerbować Chrzanowskiego ponownie w pierwszej 
połowie lat siedemdziesiątych. Stwierdzono jednak, że będzie nieprzydatny dla SB.

Po roku 1986 usiłowali  pozyskać do współpracy Wiesława Chrzanowskiego 
dwaj przedstawiciele wojskowych służb specjalnych (prawdopodobnie kontrwywiadu), 
którzy domagali się przekazywania im informacji o pracowniku włoskiej ambasady, z 
którym podówczas Chrzanowski utrzymywał bliskie stosunki. Przyszły marszałek Sejmu 
odmówił jednak podjęcia współpracy�29.

Powyższa wypowiedź W. Chrzanowskiego potwierdza prawdziwość podanego 
wyżej wytłumaczenia, czyje i z jakich przyczyn dokumenty znalazły się w archiwach 
MSW jako akta tajnych współpracowników służb specjalnych PRL.

Wiele do myślenia daje też sprawa rzekomej lojalki Jarosława Kaczyńskiego. 
20  kwietnia  1998  r.  stołeczny Sąd  Rejonowy skazał  zastępcę  redaktora  naczelnego 
tygodnika  �NIE� Marka  Barańskiego  za  opublikowanie  tekstu,  który  miał 
skompromitować byłego prezesa Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego.
29 �Życie Warszawy�, 17-18 czerwca 1992.
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�(...) W czerwcu 1993 r., w tekście «Figurant Jar», Barański napisał w «Nie», że 
Kaczyński  podpisał  w stanie  wojennym tzw.  lojalkę,  czyli  deklarację  posłuszeństwa 
wobec  ówczesnych  władz.  Kaczyński  stanowczo  temu  zaprzeczył  i  wytoczył 
dziennikarzowi proces o oszczerstwo. W sierpniu 1997 r.  «Nie», na swoich łamach, a 
Barański  w  sądzie  wycofali  się  ze  swoich  oskarżeń,  twierdząc,  iż  padli  ofiarą 
zaplanowanej  w UOP  prowokacji,  będącej  fragmentem operacji  obozu  ówczesnego 
prezydenta Wałęsy przeciwko partiom prawicowym. Sprawą zajęła się w poprzedniej 
kadencji  sejmowa Komisja do  Spraw Służb Specjalnych,  a  potem skierowano ją  do 
prokuratury. Nadal prowadzi ona, będące efektem tego doniesienia śledztwo�30.

Jako świadka w tej sprawie Sąd powołał gen. Kapkowskiego. Na temat jego 
zeznań złożonych w Sądzie czytamy w cytowanym artykule:

�Generał Kapkowski, przedostatni szef Urzędu Ochrony Państwa, potwierdził w 
piątek (10 kwietnia 1998 r.  - przyp.  J. K.) przed stołecznym Sądem Rejonowym, że 
wśród  znalezionych  w  ubiegłym  roku  w  UOP  materiałów  dotyczących  inwigilacji 
ugrupowań  prawicowych  w  latach  1992-1993  były  dokumenty  o  Jarosławie 
Kaczyńskim�31.

�A.  Kapkowski  przed  złożeniem zeznań  zastrzegł,  że  nie  może  powiedzieć 
wszystkiego, gdyż nie został zwolniony przez swego następcę z obowiązku zachowania 
tajemnicy państwowej i służbowej.

Pytany przez mec. Eugeniusza Baworowskiego, obrońcę Barańskiego, czy w 
kasie  pancernej  jednego  z  oficerów  UOP  znaleziono  wprawki  funkcjonariusza 
fałszującego  rzekomą  «lojalkę» Kaczyńskiego,  Kapkowski  odparł:  «Nie  mogę 
powiedzieć, że to były próbki, bo byłoby to kategoryzowanie dokumentu. Sądzę jednak, 
że dokonanie takiej oceny jest możliwe. Materiały te przekazano prokuraturze»�32.

Stołeczny Sąd  Rejonowy w dniu 20  kwietnia 1998  r.  uznał  �(...)  iż  podczas 
procesu  «bezsprzecznie  ustalono»,  że  lojalka  Kaczyńskiego  była  fałszywa.  (...)� M. 
Barański został skazany na 10 tys. złotych grzywny33.

Opisana  wyżej  sprawa  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  oceny  wartości  i 
wiarygodności dokumentów, które zawierają archiwa naszych tajnych służb. Okazało się 
bowiem,  że  służby  te  potrafią  fałszować  dokumenty  świadczące  o  PRL-owskiej 
przeszłości polityków, które potem �przeciekają� do prasy - powtórzyła się tu więc metoda 
manipulacji znana ze sprawy S. Tymińskiego. Trudno wątpić, że służby PRL-owskie 
również potrafiły fałszować dokumenty i zapisy w swych archiwach; jednak niezależnie 
od tego, archiwa te od 1990 r. są w posiadaniu służb RP, o których umiejętnościach w 
tym względzie świadczy opisana wyżej sprawa Kaczyński kontra Barański i jej sądowy 
finał.

W kilka miesięcy po  wyroku w opisanej  wyżej  sprawie,  tygodnik  �NIE� z  6 
sierpnia 1998 r. opublikował artykuł Małgorzaty Bratek pt. �Jak rozmnażają się szpicle�, 
w którym czytamy m. in.:

�W  poznańskiej  delegaturze  Urzędu  Ochrony  Państwa  grupa 
funkcjonariuszy pracowicie tworzy teczki na kilku poznaniaków, co do których 
istnieje  obawa,  że  wystartują  w  najbliższych  wyborach  samorządowych  (lub 

30 J. Ordyński, Generał Kapkowski: są takie materiały, �Rzeczpospolita�, 11-13 kwietnia 1998.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 J. Ordyński, To było oszczerstwo, �Rzeczpospolita�, 21 kwietnia 1998.
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późniejszych - parlamentarnych) i dzięki osobistej popularności przejdą przez nie 
gładko. (Podkreślenia �NIE� przyp J. K.)

Są to: Piotr Walerych (przedsiębiorca, dziś ROP przepraszam - nie pamiętam 
który,  kiedyś  NZS);  Nina Nowakowska (dziennikarka Radia  «Merkury»,  działaczka 
NSZZ  "S"  w  czasach  heroicznych);  Piotr  Borowicz (dziennikarz,  bezpartyjny); 
Andrzej Baraniecki (emerytowany nauczyciel akademicki, dawniej PZPR, dziś SdRP); 
Sylwia Pusz (SdRP, szefowa frakcji młodych, ...). No i ja Małgorzata Bratek - niegdyś 
Studencki Komitet Solidarności, dziś lewica, ...

Fabrykowanie  teczek  polega  na  tym,  że  funkcjonariusze  na  pustych 
blankietach, które po 1989 roku zginęły z gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
(zielony nadruk o treści: WUSW, pod spodem napis: Protokół zeznań świadka), na 
starej maszynie do pisania wystukują treść, z której łacno ma wynikać, że osoby 
wyżej  wymienione  dobrowolnie  w  latach  stanu  wojennego  i  trochę  później 
podpisały współpracę z SB. Pod spodem znajdują się podpisy ochotników do służby 
brudnej,  oczywiście  -  nie  własnoręczne,  lecz  zeskanowane  z  jakichś  zachowanych 
milicyjnych dokumentów (np. podań o paszport). Wyjątek uczyniono dla Sylwii Pusz, 
która w czasach potęgi SB korzystała jeszcze z pieluch - ona wedle rozbuchanej fantazji  
UOP-owskich "pisarzy" była jedynie pracownicą agencji towarzyskiej.

Zdaniem mojego rozmówcy, kserokopie  «dokumentów» mają zostać nam 
okazane na dwa tygodnie przed wyborami, jeżeli zechcemy w nich wystartować. 
Jeżeli nie powalą nas na kolana, na tydzień przed marszem poznaniaków do urn, 
opublikuje je  poznański dodatek  «Życia» i  zanim zdołamy pisnąć coś na swoją 
obronę, zniesmaczeni elektorzy wybiorą sobie do rady «nie splamionych». Czyli nie 
nas�34.

Trudno zweryfikować ścisłość podanych wyżej informacji, nasuwa się jednak 
uwaga,  że opisana  wyżej  metoda to  nic innego jak  synteza chwytu polegającego  na 
sfałszowaniu rzekomej "lojalki" J. Kaczyńskiego i chwytu zastosowanego w 1990 r. w 
stosunku do S. Tymińskiego, polegającego na wyemitowaniu oszczerczego programu 
krótko  przed  wyborami,  by  zainteresowany  nie  zdążył  się  już  przed  głosowaniem 
oczyścić wobec opinii publicznej.

Tego rodzaju prymitywne chwyty okazały się skuteczne nie tylko w opisanych 
wyżej wypadkach.

W sposób bardziej  subtelny i  profesjonalny,  do walki o dominację  w życiu 
politycznym  III  RP,  na  swoim  odcinku,  włączyły  się  też  Wojskowe  Służby 
Informacyjne.

W okresie tworzenia WSI �(...) tj. we wrześniu 1991 roku, dokonano zmiany na 
33  najwyższych  stanowiskach  w połączonych  wywiadzie  i  kontrwywiadzie,  a  więc 
wymieniono  w  70  proc.  kierowniczą  kadrę.  W  następnym  1992  roku  w  wyniku 
reorganizacji  struktur  terenowych  kontrwywiadu  wojskowego  zmieniono  obsadę 
kierowniczych stanowisk w oddziałach w 70 proc., a w wydziałach w 60 proc. Łącznie 
w latach 1990-1992 zwolniono i przeniesiono poza Wojskowe Służby Informacyjne 798 
żołnierzy z kontrwywiadu i wywiadu wojskowego�35.

�WSI są przedmiotem swoistej  zazdrości  funkcjonariuszy UOP.  Obroniły się 
one  przed  desantem nowych kadr  i  uniknęły czystki.  Służby wojskowe nie  przeszły 
weryfikacji - nawet takiej, jak służby cywilne.

34 M. Bratek, Jak rozmnażają się szpicle, �NIE�, 6 sierpnia 1998.
35 �Polska Zbrojna�, 10 czerwca 1996.
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Nie było i nie ma skutecznych mechanizmów pozwalających na kontrolowanie 
działalności wojskowego wywiadu i kontrwywiadu. (...)

Dopiero  25  lipca  1994  roku  ówczesny  prokurator  generalny  Włodzimierz 
Cimoszewicz skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie uprawnień 
Wojskowych Służb Informacyjnych do podsłuchiwania. (...)

W sierpniu 1995 roku z takim samym wnioskiem wystąpił  Jerzy Jaskiernia, 
jako prokurator generalny. (...)

Jerzy Jaskiernia w swoim wystąpieniu kwestionował uprawnienia wywiadu i 
kontrwywiadu  wojskowego  do  zakładania  podsłuchów oraz  kontroli  korespondencji. 
Według niego wojsko samodzielnie rozszerza swoje uprawnienia wynikające z ustawy o 
powszechnym obowiązku obrony. (...)

Oficjalnie  wystąpienie  prokuratora  generalnego  nie  miało  związku  z 
ujawnieniem w maju 1995 roku przez byłego ministra obrony Piotra Kołodziejczyka 
afery związanej ze sprzedażą 52 transporterów BWP-2. P. Kołodziejczyk, jak twierdził, 
zdobył  informacje  o  transakcji  dzięki  założonemu przez  WSI  podsłuchowi  podczas 
narady kierowniczej kadry MON w Drawsku. Kontrwywiad wojskowy nagrał wówczas 
rozmowę z telefonu komórkowego, prowadzoną przez szefa Sztabu Generalnego gen. 
Tadeusza  Wileckiego  i  szefa  Urzędu  Ochrony  Państwa  gen.  Gromosława 
Czempińskiego. Zdaniem P. Kołodziejczyka nasłuch był legalny, zaś T. Wilecki wyraził 
oburzenie  i  zdumienie  tym,  że  podsłuchiwane  były  jego  rozmowy.  Prokuratura 
wojskowa odmówiła wszczęcia śledztwa, gdyż jej zdaniem WSI prowadziły rutynowy 
nasłuch,  a  nie  podsłuch.  Miała  tkwić  w tym,  według  kryteriów ogólnowojskowych, 
subtelna  różnica.  Sprawa  ta  dała  również  podstawy  do  formułowania  opinii,  że 
Gromosław Czempiński ingerował w pracę Wojskowych Służb Informacyjnych.

W marcu 1997 roku, tuż przed swoim odwołaniem, szef Sztabu Generalnego, 
gen.  Tadeusz  Wilecki  ujawnił,  że  skierował  do  Naczelnej  Prokuratury  Wojskowej 
doniesienie  o  przestępstwie  polegającym  na  «nadużywaniu  służb  specjalnych  na 
polityczne  zapotrzebowanie  związane  z  działalnością  określonych  polityków».  WSI 
miały podsłuchiwać spotkanie gen. Wileckiego i wyższych dowódców Sztabu z Janem 
Nowakiem Jeziorańskim w lipcu 1996 r. w centrum konferencyjnym MON. Od lutego 
1996  r.  WSI  podsłuchiwały  również  jego  prywatne  rozmowy  telefoniczne  i 
monitorowały spotkania z politykami. Szczególnym zainteresowaniem miały się cieszyć 
spotkania  z  Mieczysławem  Wachowskim  i  Gmosławem  Czempińskim.  Zdaniem 
ministra obrony St. Dobrzańskiego centrum konferencyjne MON, gdy spotykają się tam 
wyżsi wojskowi, jest objęte rutynową kontrolą kontrwywiadowczą. (...)

W  działania  przeciwko  T.  Wileckiemu  miano  wprząc  również  niektóre  - 
zwłaszcza ulokowane w stolicach NATO - polskie attachaty wojskowe. (...)

Wojskowa Prokuratura  Okręgowa  w Warszawie  odmówiła  w maju  1997  r. 
wszczęcia śledztwa w sprawie doniesienia Tadeusza Wileckiego.

(...) Twierdzi się, że w Kancelarii Prezydenta jest zatrudnionych wielu oficerów 
i współpracowników wojskowych służb specjalnych. (...)

(...)  Pojawiły  się  informacje  o  udziale  wojskowej  agentury  w  partiach 
politycznych,  w  najbliższym  otoczeniu  znanych  polityków,  którzy  pełnili  wysokie 
stanowiska  państwowe.  Dyrektorem  gabinetu  premiera  W.  Pawlaka  był  oficer  WP. 
Niektórzy twierdzili,  że wojskowe służby specjalne  od  lat  penetrowały ugrupowanie 
chłopskie  i  jego  kierownictwo.  UOP i  WSI podejmowały próby werbunku posłów i 
senatorów na tajnych współpracowników (niekiedy poprzez szantaż) oraz lokowania w 

240



parlamencie  funkcjonariuszy  na  etatach  niejawnych.  Wojsko  było  obecne  w 
organizacjach gospodarczych i niektórych centralach handlu zagranicznego.

Przenikanie  struktur  i  ludzi  miało miejsce  w Najwyższej  Izbie  Kontroli.  W 
1995 roku prezes NIK twierdził, że czuje się kontrolerem również spraw dotyczących 
wojska i służb specjalnych, gdyż nowa ustawa daje NIK dostęp do wszystkich tajemnic, 
bez  żadnych wyjątków. Lecz  dyrektorem departamentu obrony narodowej  był  oficer 
służby czynnej,  którego mógł zaakceptować lub odwołać minister obrony narodowej. 
Dyrektor ten miał w tej sytuacji dwóch przełożonych: prezesa NIK i tego, którego miał 
kontrolować. (...)�36.

Całe to prawdziwe imperium służb walki informacyjnej zajmowało się walką o 
wpływy i ukrytą władzę polityczną, zaniedbując swych podstawowych obowiązków - 
tzn. zwalczania obcych agentów działających na szkodę Polski.

W  1992  r.  uchwała  lustracyjna  Sejmu  dotyczyła  tylko  lustracji  agentów 
dawnych służb bezpieczeństwa PRL, nie zaś obcych agentów. Po aferze związanej z 
próbą wykonania uchwały lustracyjnej przez ministra Macierewicza, w dniu 30 czerwca 
1992  roku ówczesny wicelider  Partii  �X� J.  Kossecki  zwołał  konferencję  prasową nt. 
�Teczki a mafie polityczne�. Na konferencji  tej stwierdził m.in., że już w okresie swej 
działalności  konspiracyjnej  w  Lidze  Narodowo-Demokratycznej  interesował  się 
sprawami agentury SB jak również agentów podwójnych, którzy pracowali nie tylko dla 
SB, ale i dla obcych wywiadów - uprawiali oni (i  nadal prawdopodobnie uprawiają) 
działalność  mafijną.  Te  właśnie  dane  tych  podwójnych  agentów  powinny  zostać 
ujawnione, bo oni stanowią największe zagrożenie dla Polski.

J. Kossecki stwierdził też na zakończenie swej konferencji, że S. Tymiński ma 
materiały na agenta o pseudonimie  �Bolek�, który piastuje bardzo wysokie stanowisko 
państwowe. Zakomunikował też zebranym dziennikarzom (było ich dwudziestu kilku), 
że  lider  Partii  �X� gotów  jest  udostępnić  zawartość  swojej  �czarnej  teczki� temu 
publikatorowi, który przedtem na piśmie zobowiąże się opublikować je bez cenzury. 
Żaden publikator na to się nie zdecydował37.

W 1995 roku wstrząsnęła krajem afera  �Olina�. Na samym jej początku została 
zastosowana metoda przecieku do prasy.

�Już wieczorem 19 grudnia 1995 roku, kiedy w Pałacu Prezydenckim trwała 
zwołana  przez  Lecha  Wałęsę  narada  i  kiedy  nie  było  jeszcze  żadnych  oficjalnych 
informacji,  rozgłośnie  radiowe,  powołując  się  na  własne  źródła,  informowały,  a 
telewizyjna  «Panorama» jednoznacznie  sugerowała,  że  złożony  tego  dnia  rano  w 
Naczelnej  Prokuraturze Wojskowej  wniosek o wszczęcie postępowania w związku z 
zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, dotyczy zarzutu wobec Józefa Oleksego�38.
36 T. Kosobudzki, Bezpieka w MSZ..., wyd. cyt., s. 151-156.
37 TECZKI A MAFIE POLITYCZNE, Konferencja prasowa wicelidera Partii �X�, w dniu 30 czerwca 1992 r. 
w Warszawie, zapis w zbiorach autora.

W  1993  roku  J.  Kossecki  uzyskał  od  dawnego  szefa  kontrwywiadu  Ligi  Narodowo-
Demokratycznej listę około 300 osób, jeszcze w czasach PRL podejrzewanych przez kontrwywiad LND o to,  
że są agentami różnych obcych państw (nie tylko ich wywiadów), niektórzy z nich byli podejrzewani również  
o to, że są byłymi agentami SB. Osoby te w III RP piastowały wysokie stanowiska państwowe. Listę tę J.  
Kossecki  przekazał  liderowi  Partii  �X� Stanisławowi  Tymińskiemu.  Ponieważ  nie  było  wystarczających 
dowodów, ani też bezwzględnej pewności, czy osoby te są agentami obcych wywiadów lub byłymi agentami  
SB  -  rozpoznanie  bowiem  kontrwywiadu  LND  miało  charakter  cybernetyczno-operacyjny  i  w  dodatku  
obejmowało  wszelkie  osoby  będące  agentami  obcych  wpływów  -  nie  tylko  typu  wywiadowczego.  
Zdecydowano się ich nie udostępniać opinii publicznej.
38 Sprawa Oleksego - fakty i przecieki, �Rzeczpospolita�, 15 stycznia 1996.
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Po tym przygotowaniu propagandowym, w dniu 21 grudnia 1995 r. wystąpił w 
Sejmie ówczesny minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski. �Powiedział tam, 
że «sprawa ma charakter wielowątkowy i prowadzona była na płaszczyźnie operacyjnej 
od kilku lat».  Powiedział  także, że informacje o tym, iż  «informatorem zagranicznej 
służby wywiadowczej» był Józef Oleksy uzyskano w 1995 roku, już po powstaniu jego 
rządu.  Milczanowski stwierdził,  że  Oleksy utrzymywał  kontakty z  oficerami obcego 
wywiadu  od  1982  lub  1983  roku  do  roku  1995.  (...)  Milczanowski  poinformował 
również, iż Oleksy został zarejestrowany jako kwalifikowane źródło informacji w tajnej 
specjalnego znaczenia ewidencji obcego wywiadu, łącznie z jego kryptonimem�39. (�Olin� 
- przyp. J. K.)

�W odpowiedzi Oleksy powiedział, że materiały UOP uważa za sfabrykowane�40.
Po tej aferze premier J. Oleksy podał się do dymisji, zaś całą sprawę badała 

Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a oprócz tego powołana specjalnie 
do zbadania tej sprawy sejmowa Komisja Nadzwyczajna, która uzyskała uprawnienia 
śledcze. �Gra toczyła się o to, czy policja polityczna może i będzie mogła w przyszłości 
zmieniać rządy. Polska znalazła się wtedy na skraju państwa policyjnego. Był to przejaw 
wprowadzenia stalinizmu do polskiej polityki.

UOP  wyrastał  na  instytucję  ponad  państwem.  Służby  specjalne 
zademonstrowały, że są ponad rządem i ponad państwem.

Sprawa  J.  Oleksego  wyniosła  UOP  do  roli  najwyższego  arbitra  polskiej 
polityki. Zadecydowała o tym m.in. podatność ludzi dawnej opozycji na stereotyp SLD 
jako  moskiewskiej  agentury,  co  da  się  wytłumaczyć  nie  tylko  doświadczeniami 
historycznymi, ale i urazem po dwóch klęskach wyborczych. (...)�41 .

Po prawie 11 miesiącach badań sejmowa Komisja Nadzwyczajna 13 listopada 
1996 r. przyjęła sprawozdanie podsumowujące jej pracę. Okazało się, że m.in.:

� � Notatki urzędowe oficerów ZW UOP nie były pisane na bieżąco, a zostały 
przez nich przygotowane dopiero w okresie 11 - 15 grudnia 1995 r. Wtedy też zrobiono 
część wyciągów ze stenogramów z nagranych rozmów.

� Z ustaleń komisji wynika, że brak jest oryginalnej kasety magnetowidowej z 7-
godzinnym  nagraniem  rozmowy  oficerów  UOP  ze  źródłem,  a  także  oryginalnego 
nośnika  zapisu  rozmowy  prowadzonej  na  Majorce.  W  pierwszym  przypadku 
sporządzono dwie taśmy magnetowidowe obejmujące 1- i 3-godzinne  «zbitki». Z taką 
wersją  został  zapoznany minister  Milczanowski  oraz  Zarząd  Śledczy i  prokuratura. 
Żadna z osób składających zeznania nie była w stanie podać, co się stało z oryginałami 
taśm.

� Pozyskane przez UOP informacje nie zostały dostatecznie zweryfikowane pod 
kątem ich prawdziwości, Zarząd Śledczy tworząc dokumenty dla celów procesowych 
opierał  się  na  ustnych  informacjach  Zacharskiego  i  D.I.,  stenogramie  rozmowy 
operacyjnej oraz «zbitkach» nagrań magnetofonowych i wideo.

� Materiał  operacyjny nie był  weryfikowany zgodnie z zasadą obiektywizmu. 
Zdaniem  komisji,  gdyby  choć  część  informacji  zawartych  w  czterostronnicowym 
dokumencie rosyjskim była sprawdzona, musiałyby powstać wątpliwości, czy faktycznie 
dotyczy on Oleksego.

39 Tamże.
40 Tamże.
41 T. Kosobudzki, Bezpieka w MSZ..., wyd. cyt., s. 101-102.
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� Zdaniem  komisji,  UOP  naruszył  art.  3  § 1  k.p.k.  (organy  prowadzące 
postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające 
zarówno na korzyść, jak i niekorzyść oskarżonego).

� Zdaniem komisji,  wszystkie te uchybienia mogą wskazywać na popełnienie 
przestępstw  z  art.  250  k.k.  (zatajenie  dowodów  niewinności)  lub  251  k.k. 
(zawiadomienie o przestępstwie mimo wiedzy, że go nie popełniono)�42.

Po zbadaniu sprawy Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego w dniu 
22  kwietnia  1996  r.  wydała  postanowienie  o  umorzeniu  śledztwa  w  stosunku  J. 
Oleksego z powodu niestwierdzenia przestępstw43.

W  piśmie  z  dnia  8  maja  1996  r.  do  Prezesa  Rady  Ministrów  RP  W. 
Cimoszewicza, Prokuratura WOW stwierdziła m.in.:
�(...)  Z  ustaleń  dowodowych  wynika,  iż  podlegli  Ministrowi  Milczanowskiemu 
funkcjonariusze  Urzędu  Ochrony  Państwa  nie  dopełnili  elementarnych  obowiązków 
służbowych  w  zakresie  zweryfikowania  informacji  operacyjnych  przed  publicznym 
pomówieniem Premiera  Rządu  o  popełnienie  kompromitującej  go  i  Polskę  zbrodni 
szpiegostwa.
Szczególnie rażącym przykładem owych zaniedbań było  - opisane w uzasadnieniu o 
umorzeniu  śledztwa  -  zaniechanie  sprawdzenia  możliwości  odniesienia  informacji 
zawartych w pozyskanym od zwerbowanego Rosjanina dokumencie do osoby Józefa 
Oleksego.  Obowiązek  taki  ciążył  w szczególności  na  Dyrektorze  Zarządu Wywiadu 
UOP - gen. bryg. Bogdanie Liberze oraz Dyrektorze Zrządu Śledczego UOP - gen. bryg. 
Wiktorze Fonfarze.
Przed skierowaniem sprawy do organów ścigania dopuszczono w Zarządzie Wywiadu 
UOP  do  zniszczenia  oryginalnych  (źródłowych)  nagrań  rozmów  operacyjnych 
doprowadzając  tym  samym  do  bezpowrotnej  utraty  możliwych  do  wykorzystania 
dowodów. (...)
Z ocalałych treści rozmów operacyjnych prowadzonych w tej sprawie przez gen. bryg. 
Mariana Zacharskiego i kpt D.I. (dec. MSW) z oficerami wywiadu Rosji: Władymirem 
Ałganowem  i  X.  (dec.  MSW)  wynika,  iż  wymienieni  oficerowie  polskich  służb 
specjalnych  natarczywie  i  wszelkimi  metodami  (namowa,  szantaż,  sugestia,  presja 
alkoholowa,  przekupstwo)  dążyli  do  pozyskania  informacji  lub  dokumentów 
kompromitujących czołowych przedstawicieli jednej tylko opcji politycznej w Polsce, a 
mianowicie: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera i Stanisława 
Cioska. (...)

Powyższe  świadczy  co  najmniej  o  tolerowaniu  przez  Ministra 
Milczanowskiego  karygodnej  w  państwie  demokratycznym  praktyki  upoważniania 
niskich rangą funkcjonariuszy służb specjalnych do uzurpowania sobie prawa skrytego i 
niekontrolowanego ingerowania w obsadę najwyższych funkcji w Państwie�44.

42 A. Marszałek, Oficerowie UOP i minister Milczanowski złamali prawo, �Rzeczpospolita�, 19 grudnia 1996.
43 Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Postanowienie o umorzeniu śledztwa , Warszawa, dnia 
22 kwietnia 1996 r.; [w:] BIAŁA KSIĘGA, AKTA śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Warszawskiego  
Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.12.1995 r.  
i 16.01.1996 r. (sygnatura akt PoŚl 1/96), Warszawa 1996, s. 424-434.
44 Pismo  Prokuratury  Warszawskiego  Okręgu  Wojskowego  z  dnia  8  maja  1996  r.  do  Prezesa  Rady  
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; [w:] BIAŁA KSIĘGA..., wyd. cyt., s. 446-447.
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W dwa lata potem tygodnik �NIE� 21 maja 1998 r. opublikował informację, że 
kierownictwo UOP wie kim był naprawdę  �Olin�, nie był to bynajmniej J. Oleksy - jak 
sugerowano w 1995 r.

�Teraz  okazało  się,  że  «Olin» jest  od  dawna  znany!  Jest  nim  -  wówczas 
pułkownik, a obecnie już generał - A. A.�45.

Wkrótce potem 4 czerwca 1998 r. tygodnik �NIE� opublikował kolejny artykuł, 
w którym wyjaśnił, że chodzi tu o � (...) Andrzeja Anklewicza - oficera polskich służb 
specjalnych, który za wiedzą swoich przełożonych podjął kontrolowane kontakty z 
Rosjanami (...).  Swoją  misję  Anklewicz  wykonywał  wtedy,  gdy  Mecierewicz  był 
ministrem spraw wewnętrznych i był jednym z tych, którzy kierowali całą akcją. 
Sam zresztą Anklewicza z niej wycofał!46.

Używanie  przez  polityków  służb  specjalnych  do  rozgrywek  między  sobą, 
podobnie  jak  to  było  w  PRL-u,  spowodowało,  że  służby  te  zaczęły  (również 
analogicznie jak w PRL-u) dążyć do dominacji w państwie. Najpierw zaczęło się od 
sprawy S. Tymińskiego, ale już wtedy było jasne, że na nim sprawa się nie skończy oraz 
że będzie to dotyczyć zarówno lewicy jak prawicy.

�Inwigilację  lewicy  prowadzono  od  początku  nowego  ustroju.  Nadano  jej 
kryptonim  "Pamela".  Operacja  rozpoczęła  się  na  początku  lat  90.  Pod  pretekstem 
"moskiewskich"  pieniędzy  UOP  inwigilował  czołowych  polityków  lewicy. 
Wykorzystywano do tego także agenturę. (...) Wydział VIII Zarządu II UOP, kierowany 
przez Konstantego Miodowicza rozpracowywał polityków lewicy, co oznaczało totalne 
ich szpiegowanie.

W  ramach  operacji  "Pamela"  oficerowie  UOP  wyjeżdżali  do  Moskwy  w 
poszukiwaniu materiałów obciążających działaczy SdRP.

UOP zainteresował się również posłem SLD Zb. Sobotką, jako kandydatem na 
wiceministra spraw wewnętrznych. Nawiązano kontakty z pastorem J. Gauckiem. (...)

45 M. Barański, Złapali �Olina�, �NIE�, 21 maja 1998.
46 M. Barański, TAK milczy WSTYD, �NIE�, 4 czerwca 1998.
W sprawie działań Andrzeja Milczanowskiego i oficerów UOP zajmujących się tzw. sprawą Oleksego toczyło 
się  tajne  śledztwo,  które  pod  koniec  1998  roku  zostało  umorzone.  W  uzasadnieniu  postanowienia  o 
umorzeniu śledztwa Prokuratura Wojewódzka w Warszawie stwierdziła  �że Andrzej Milczanowski  popełnił 
przestępstwo naruszenia tajemnicy państwowej oraz dopuścił się szantażu politycznego�.

�Śledztwo umorzono, dlatego, że b. minister może odpowiadać wyłącznie przed Trybunałem Stanu.  
(...) Z informacji  «Rz» wynika, że w tajnym postanowieniu o umorzeniu prokurator stwierdza, iż Andrzej 
Milczanowski, jako minister spraw wewnętrznych, złamał tajemnicę państwową czterokrotnie:

-  ujawniając  informacje  w  «sprawie  Oleksego» Władysławowi  Bartoszewskiemu,  ówczesnemu 
ministrowi spraw zagranicznych;

-  5  grudnia  -  ujawniając  informacje  o  sprawie  Aleksandrowi  Kwaśniewskiemu,  wówczas 
prezydentowi-elektowi;

- 19 grudnia 1995 r. - podczas spotkania u prezydenta Lecha Wałęsy, powiadamiając o sprawie 
między innymi Józefa Zycha, marszałka Sejmu, Andrzeja Zolla (Trybunał Konstytucyjny) i Romana Hausera  
(NSA);

- 21 grudnia - podczas wystąpienia w Sejmie, gdzie publicznie mówił o wieloletnim utrzymywaniu 
kontaktów przez ówczesnego premiera z agentem rosyjskiego wywiadu.

Zdaniem prokuratury b. szef MSW popełnił także przestępstwo z artykułu 167 starego kodeksu 
karnego, czyli tzw. groźby bezprawnej w celu wymuszenia określonego zachowania. Chodziło tutaj  o tzw.  
polityczną  próbę  rozwiązania  problemu,  czyli  propozycję  złożoną  5  grudnia  prezydentowi  elektowi 
Kwaśniewskiemu:  Józef Oleksy miał  zrezygnować  ze stanowiska  premiera  i  funkcji  posła,  co miało być 
warunkiem niekierowania sprawy do prokuratury i prowadzenia jej na poziomie operacyjnym. (...)

(...) Jednocześnie w części dotyczącej działań oficerów UOP śledztwo umorzono, nie stwierdzając 
przestępstwa�. (A. Marszałek, Umorzenie jak oskarżenie,�Rzeczpospolita�, 22 grudnia 1998, s. 2.)
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A. Milczanowski przyznał we wrześniu 1997 roku,  że w 1991 roku polecił  
zastosować działania operacyjne wobec niektórych polityków SLD w związku z tzw. 
sprawą rosyjskich pieniędzy. (...)�47.

Szukanie materiałów obciążających własnych polityków u zagranicznych służb 
specjalnych  -  to  już  są  działania,  które  stwarzają  możliwość  wpływania  przez  obce 
służby  na  sprawy  personalne  własnego  państwa,  nie  mówiąc  już  o  możliwości 
prowokacji (np. fabrykowania materiałów obciążających) przez obce wywiady.

�28  sierpnia  1997  roku  minister  Zb.  Siemiątkowski  ujawnił  przed  sejmową 
Komisją  do  spraw  Służb  Specjalnych,  że  w  1993  roku  przynajmniej  za  wiedzą 
ówczesnego  kierownictwa UOP i  MSW prowadzone  były działania  wobec prawicy, 
których  celem  była  "dezintegracja"  prawicowych  stronnictw.  Z  dokumentów 
przedstawionych przez  ministra  Zb.  Siemiątkowskiego  wynikało,  że  Urząd  Ochrony 
Państwa inwigilował zasiadające w Sejmie partie. UOP przy pomocy uplasowanych w 
tych partiach agentów, dążył do ich rozbicia i zmarginalizowania. W tym celu miano m. 
in.  rozpowszechniać  w  kierowniczych  gremiach  tych  ugrupowań  informacje 
kompromitujące J. Kaczyńskiego, A. Macierewicza, J. Olszewskiego�48.

�(...)  Działania,  przy  użyciu  wszystkich  metod  operacyjnych,  miały  być 
wymierzone w prawicowych przeciwników Lecha Wałęsy,  m.in. lidera PC Jarosława 
Kaczyńskiego  (z  czym  ma  się  łączyć  m.in.  sprawa  sfałszowania  jego  "deklaracji 
lojalności"  z  czasu  stanu  wojennego,  którą  następnie  jako  prawdziwą  sprzedano 
tygodnikowi "NIE"), (...)�49.

Aby  uzasadnić  jakoś  te  działania  puszczano  w  obieg  zasłyszane  plotki  i 
pomówienia np. o chęci atakowania Belwederu przez prawicowe ugrupowania.

�Zdaniem polityków prawicy, część informacji, np. o planach zajęcia Belwederu 
przez uczestników manifestacji,  była prowokacjami celowo puszczanymi przez UOP, 
które miały jakoś uzasadnić ich działania�50.

Jarosław Kaczyński  rozpowszechnił  nawet  Instrukcję  nr  0015/92  dotyczącą 
inwigilacji partii politycznych.

�W 1992 roku w Biurze Analiz i Informacji utworzono Wydział VI, który miał 
zdobywać  informacje  o  partiach  politycznych,  posługując  się  metodami  pracy 
operacyjnej. Podstawę do takich działań dawała "Instrukcja 0015/92" z 26 października 
1992 roku. Instrukcję opracował Piotr Niemczyk, szef Biura Analiz i Informacji, były 
aktywista ruchu "Wolność i  Pokój",  a zatwierdził  ją,  w uzgodnieniu z ministrem A. 
Milczanowskim, ówczesny szef UOP, Jerzy Konieczny.  Sankcjonowała ona istnienie 
agentów - jako "konsultantów" - w partiach politycznych. (...)�51.

11.3. Lustracja a �życie pozagrobowe� służb walki informacyjnej PRL

Gdy  prezydentem  RP  został  Aleksander  Kwaśniewski  znowu  została 
podniesiona sprawa lustracji i trafiła do Sejmu.

47 T. Kosobudzki, Bezpieka w MSZ..., wyd. cyt., s. 108.
48 Tamże, s. 110.
49 A. Marszałek, Polityczne kulisy działania UOP, �Rzeczpospolita�, 25-26 lipca 1998.
50 Tamże.
51 T. Kosobudzki, Bezpieka w MSZ..., wyd. cyt., s. 109.
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W styczniu 1997 r. ówczesny minister koordynator służb specjalnych Zbigniew 
Siemiątkowski w wywiadzie dla �Rzeczpospolitej� powiedział:

�Dwadzieścia parę tysięcy byłych funkcjonariuszy SB jest obecnie emerytami 
bądź  jest  poza  służbą.  Trzeba  przyjąć  założenie,  że  przynajmniej  1/3  z  nich jest  w 
posiadaniu interesującej wiedzy. Upilnowanie ich stanowi problem sam w sobie. (...)

Niestety z  ubolewaniem mogę stwierdzić,  że  teraz  powstał  jakby samoistny 
rynek tajemnic państwowych. Na tym rynku obowiązują prawa rynku: podaży i popytu. 
(...)

Rzeczywiście, z ubolewaniem obserwuję wojnę na teczki. Można ją uciąć tylko 
w jeden  sposób  -  wprowadzając  ustawę  lustracyjną,  która  w sposób  jednoznaczny 
stworzyłaby mechanizmy pozwalające oczyścić się osobom pomówionym. Przy takim 
szantażu jest  taka stara  zasada,  że groźba  jest  większym zagrożeniem niż sam ruch. 
Lustracja rozbroiłaby bombę, która tyka. Mam świadomość, że gdzieś w rękach byłych 
funkcjonariuszy SB i UOP są dokumenty, które mogą komuś zaszkodzić�52.

Po  długich,  trwających  dwa lata  dyskusjach  i  pracach,  11  kwietnia 1997  r. 
została  przez  Sejm  uchwalona  �Ustawa  o  ujawnieniu  pracy  lub  służby  w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących 
funkcje  publiczne�.  Wymienione  osoby zostały zobowiązane do  złożenia  oświadczeń 
dotyczących  tej  współpracy,  a  ich  prawdziwość  miał  sprawdzać  Sąd  Lustracyjny, 
złożony z 21 sędziów.

�Ustawa  lustracyjna,  w  założeniu  ma  uchronić  państwo  przed  szantażem 
politycznym,  oszczerstwami  i  ludźmi  niegodnymi.  Lustracja  ma  służyć  budowie 
uczciwego  państwa,  a  nie  być  używana do  rozgrywek i  zemsty politycznej.  Ustawa 
lustracyjna  zabrania  UOP  i  WSI  prowadzenia  werbunku  i  działalności  operacyjnej 
wśród  grupy objętej  lustracją.  Poseł  PSL Pęk tak to  tłumaczył:  «...  Nie chcę,  by w 
parlamencie czy rządzie byli oficerowie drugiego rzutu, którzy nie wiadomo kogo mają 
słuchać. Ta grupa była tak rozbudowana, że stanowiła państwo w państwie. Nieformalny 
układ wywierał decydujący wpływ na politykę» («Przegląd Tygodniowy», 15 kwietnia 
1997 r.)�53.

Ustawa ta okazała się niegroźna dla polityków z lewicy. W trakcie wyborów 
jesiennych 1997 r. ci jej kandydaci, którzy zgodnie z wymogami ustawy ujawnili fakt 
swej  służby  lub  współpracy  z  organami  bezpieczeństwa  PRL,  nadal  figurowali  na 
listach,  a  nawet  wygrywali  w wyborach.  Inaczej  wyglądała  sprawa  z  kandydatami, 
posłami i w ogóle dygnitarzami państwowymi z prawicy,  która z problemu  �czystości� 
swych szeregów na  okoliczność  obecności  byłych  agentów organów bezpieczeństwa 
PRL zrobiła  sprawę  zasadniczą.  W  tej  sytuacji  wszyscy  kandydaci  prawicy  złożyli 
oświadczenia, że nie współpracowali z PRL-owskimi organami bezpieczeństwa.

Wkrótce  po  uchwaleniu ustawy lustracyjnej  tygodnik  �NIE� stwierdził  �(...)  że 
amatorów lustracji  czeka sporo niespodzianek. Tym razem zwłaszcza  ze strony 
wojskowych  służb  specjalnych. Miały one,  na  przykład,  bardzo  dobre  kontakty w 
ruchach pacyfistycznych, takich jak «Wolność i Pokój», jakby się ktoś pytał. Będą jaja, 
gdy okaże się,  że niektóre  ogniwa tego ruchu zostały założone przez  dawne WSW! 
Bardzo dobrze w środowisku solidaruchów Gdańska, Gdyni i Szczecina poruszał się też 

52 Rozmowa  ze  Zbigniewem  Siemiątkowskim,  ministrem  koordynatorem  służb  specjalnych, 
"Rzeczpospolita", 24 stycznia 1997.
53 T. Kosobudzki,  Bezpieka w MSZ..., wyd. cyt.,  s. 140. Ustawa nie przewidziała lustracji  agentów służb 
specjalnych wszelkich obcych państw i w tym zakresie nie chroni przed szantażem.
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kontrwywiad Marynarki Wojennej. Nie pozostawały w tyle wojskowe służby specjalne 
w miastach,  w których  mieściły się  dowództwa okręgów wojskowych.  Swoje  robiły 
również tajne służby Wojsk Ochrony Pogranicza. W bardzo dobrym stanie są zwłaszcza 
archiwa departamentu VI dawnego MSW, który śledził sytuację polityczną na wsi i w 
przemyśle  rolno-spożywczym.  Kto  wie,  czy  tego  całego  PSL-u  nie  trzeba  będzie 
organizować od nowa. Będzie wesoło�54.

Nie  udało  się  jednak  skompletować  Sądu  Lustracyjnego  gdyż  nie  było  21 
chętnych  kandydatów.  Musiano  w związku  z  tym nowelizować  ustawę  przekazując 
uprawnienia Sądu Lustracyjnego Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie.

Tymczasem rozwinęła się �społeczna� lustracja, która zresztą funkcjonowała już 
wcześniej.

Tygodnik �NIE� 14 listopada 1996 r. opublikował artykuł, w którym stwierdził, 
że redaktor naczelny tygodnika  �WPROST� Marek Król był agentem pracującym pod 
kryptonimem  �Rycerz� najpierw  dla  II  Wydziału  Wojewódzkiego  Urzędu  Spraw 
Wewnętrznych w Poznaniu, a potem - gdy w 1989 r. został sekretarzem KC PZPR - III  
Departamentu  MSW  w  Warszawie.  Natomiast  od  1993  r.  stał  się  tajnym 
współpracownikiem UOP-u pod kryptonimem �Marek�.

�Okazało się, w znacznym stopniu w związku z Królem, że policja polityczna 
poprzez swoją agenturę w mediach może wpływać na opinię publiczną w sprawach dla 
państwa najdonioślejszych, podając przeciek do "Wprost" czy gdzie indziej. Następnie 
odpowiednie pomówienia rozgłasza telewizja, radio, większość gazet, gdzie też bywają 
ulokowani podatni na instrukcje dziennikarze. Można również poprzez media próbować 
tworzyć fakty polityczne, pożądane przez UOP lub jakąś w nim grupę. Stwarzać np. 
powszechne przekonanie, że państwo jest zagrożone, kreować jego premiera na szpiega, 
umożliwiać upadek rządu.

Minister Siemiątkowski, gdy tylko nastał, zakomunikował, że jest przerażony 
rozległością agentury w redakcjach. Potem już nigdy do tego tematu nie wracał. (...) Nie 
wolno dopuszczać do tego, aby ludzie z telewizji, radia i prasy byli dla UOP źródłami 
informacji, bo to grozi tym, że staną się także instrumentami prowokacji�55.

Po zwycięstwie prawicy w jesiennych wyborach parlamentarnych 1997 roku, 
lustracja �społeczna� zaczęła zataczać coraz szersze kręgi.

18 czerwca 1998 r. redaktor naczelny �NIE� Jerzy Urban opublikował w swym 
tygodniku artykuł, w którym stwierdził:

�Otrzymałem  oryginał  dokumentu  wskazującego,  że  jeden  z  dygnitarzy 
rządu  Buzka  był  w  latach  osiemdziesiątych,  po  stanie  wojennym,  tajnym 
informatorem SB.  Podpisał  on  oświadczenie,  że  z  bezpieką  nie  współpracował.  
Chodzi o osobistość bardzo teraz osławioną. (...) (Podkr. �NIE� - przyp. J. K.)

Obecnie  pęd  do  dokonania  lustracji  jakoś  zmalał,  od  kiedy  środki 
masowego przekazu publikować zaczęły podejrzenia o współpracę z SB niektórych 
filarów rządu Buzka. Sam premier też kiedyś był o nią zresztą publicznie oskarżany�56.

W kilka tygodni po tej publikacji 11 lipca 1998 r. �Rzeczpospolita� opublikowała 
informację następującej treści:

�Prokuratura  wojewódzka  w  Warszawie  prowadzi  czynności  sprawdzające, 
dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez jednego z ministrów w rządzie 
54 �NIE�, 1 maja 1997.
55 �NIE�, 14 listopada 1996.
56 J. Urban, Pan minister kapuś, �NIE�, 18 czerwca 1998.
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premiera Jerzego Buzka. Miałoby ono polegać  na złożeniu fałszywego oświadczenia 
lustracyjnego  -  dowiedziała  się  "Rzeczpospolita"  nieoficjalnie.  Kierownictwo 
prokuratury potwierdza,  że prowadzone są takie  czynności,  ale  odmawia wszelkich 
informacji, podkreślając, iż cała sprawa ma charakter tajny. O tym, że ma dokumenty 
mogące wskazywać na współpracę jednego z ministrów z SB, niedawno poinformował 
tygodnik  "NIE".  Z  informacji  "Rz"  wynika,  że  prokuratura  uzyskała  materiały  z 
tygodnika.  Prowadzone  czynności  sprawdzające  dotyczą,  oprócz  ewentualnego 
fałszywego oświadczenia lustracyjnego ministra, także wiarygodności tych dokumentów 
oraz okoliczności ich ujawnienia. Jeżeli dokumenty są prawdziwe, to objęte są klauzulą 
tajności.  Postępowanie  ma więc  na celu także ustalenie  źródła  przecieku do  "NIE".  
Ujawnienie tajemnicy państwowej przez byłego lub aktualnego funkcjonariusza UOP 
jest karalne�57.

�Społeczną� lustrację rozpoczęto również w terenie.  �Rzeczpospolita� z dnia 17 
lipca 1998 r. doniosła:

�Prokuratura  Rejonowa  w  Janowie  Lubelskim  (Tarnobrzeskie)  wszczęła 
postępowanie  wyjaśniające  w sprawie  kolportowanej  listy  domniemanych,  dawnych, 
tajnych  współpracowników  Milicji  Obywatelskiej.  Opublikowano  ją  w  broszurze 
«Jeszcze nie zginęła!».  Wniosek o wszczęcie postępowania z prywatnego oskarżenia 
złożył mężczyzna, którego nazwisko znalazło się na liście  «tajniaków». Opublikowana 
lista zawiera 119 nazwisk osób, które rzekomo współpracowały za pieniądze z Milicją 
Obywatelską  w  latach  1970-1990.  Obok  nazwisk  widnieją  adresy,  daty  urodzenia, 
pseudonimy oraz czas domniemanej współpracy�58.

Powyższy cytat świadczy o tym, że lustracja  �społeczna� ma szerszy zasięg niż 
urzędowa,  gdyż  zaczyna  obejmować  również  tajnych  współpracowników  Milicji 
Obywatelskiej  -  których  ustawa  lustracyjna  nie  wymienia.  Jeżeli  sytuacja  zacznie 
rozwijać  się  w tym kierunku,  to  skorzystać  może z  tego  świat  kryminalny.  Już  po 
sprawie list  Macierewicza nawet zwyczajna Policja  zaczęła się uskarżać na poważne 
trudności z werbowaniem osobowych źródeł informacji.

Lustracja �społeczna� może dotknąć również duchowieństwo. Tygodnik �NIE� już 
w początkowym okresie prac nad ustawą lustracyjną pisał:

�Istnienie  księży-kapusiów  egzemplifikują  inne  źródła.  (Podkreślenie 
redakcji "NIE" - przyp. J. K.) Wbrew niedawnemu twierdzeniu sekretarza generalnego 
Episkopatu  Polski,  biskupa  Tadeusza  Pieronka  -  faktem  jest,  że  duchowni  byli  
inwigilowani przez bezpiekę, ale żadne przypadki werbowania księży nie są mi znane - 
fakty sugerują co innego.

Znany katolik, poseł UW, Jan Maria Rokita, w "Sejmie kontraktowym" 
szef nadzwyczajnej komisji badającej działalność PRL-owskiej bezpieki, twierdził, 
że  wielu  księży  było  tajnymi  współpracownikami  SB.  Andrzej  Zalewski, 
wiceminister MSW przy Antonim Macierewiczu, też temu nie zaprzeczał. Rokita, 7 
marca 1996 roku, podczas dyskusji  telewizyjnej  w I Programie TVP, powiedział, że 
nazwiska duchownych, którzy pracowali i dla Kościoła, i dla aparatu MSW po 1989  
roku, stały się przedmiotem wiadomości i Prymasa Polski, i ordynariuszy.

Uprzejmie  informujemy,  że  wedle  naszej  wiedzy,  u  schyłku  PRL-u 
współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa ok. 1 800 księży�59.
57 �Rzeczpospolita�, 11-12 lipca 1998.
58 �Rzeczpospolita�, 17 lipca 1998.
59 �NIE�, 3 października 1996.
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Jak z  tego  widać Ustawa lustracyjna  nie tylko  nie  zapobiega  mieszaniu się 
służb specjalnych  do  polityki,  ale  nawet  im to ułatwia.  Nie  tylko  zresztą aktualne - 
zinstytucjonalizowane - służby specjalne mają taką możliwość, ale w dodatku starzy, już 
dziś nie pracujący w nich funkcjonariusze, mają takie możliwości. Każdy z nich może 
poprzez dokonywanie odpowiednich przecieków wpływać na politykę personalną władz. 
Jeżeli lustracja będzie się miała dokonywać na podstawie materiałów wytworzonych i 
pozostawionych przez służby specjalne PRL, albo przez obecne służby specjalne, będzie 
to nieuniknione. Jeżeli przypomnimy sobie to, co stwierdziliśmy wyżej na temat niskiej 
wiarygodności i wartości tego rodzaju materiałów, trudno się dziwić sędziom, że nie 
kwapili się do pracy w Sądzie Lustracyjnym.

Do  lustracji  mogą  się  też  na  szeroką  skalę  włączyć  zarówno  obce  służby 
specjalne - które również potrafią  fabrykować różne materiały (i  to prawdopodobnie 
lepiej  niż  polski  UOP)  -  nie  mówiąc  już  o  kupowaniu  przez  nie  odpowiednich 
dokumentów60,  ale  ponadto  także  świat  kryminalny  (ściśle  mówiąc  jego  elementy 
posiadające  styk  z  niektórymi  byłymi  funkcjonariuszami  PRL-owskich  służb 
specjalnych),  który  uzyskał  znakomite  możliwości  szantażowania  niewygodnych  lub 
niebezpiecznych dla siebie ludzi ze świata polityki.

8 stycznia 1999 r.  Sejm uchwalił Ustawę o ochronie informacji niejawnych, 
która ma dostosować polskie przepisy do procedur obowiązujących w NATO. Przepisy 
tej ustawy przewidują, że przed dopuszczeniem do tajemnic państwowych i służbowych 
funkcjonariusze  państwowi,  a  także  przedsiębiorcy  oraz  jednostki  naukowe  lub 
badawczo- rozwojowe ubiegające się o zawarcie lub wykonujące umowy związane z 
dostępem do informacji niejawnych będą poddani sprawdzeniu przez UOP, a w sferze 
związanej z obronnością przez Wojskowe Służby Informacyjne61.

Posłowie SLD krytykowali tę ustawę jako �quasi-dekomunizacyjną�, niezgodną z 
konstytucją,  ograniczającą  prawa posłów do  dostępu  do  informacji  tajnych  i  to  bez 
procedur  odwoławczych  dla  osób,  które  otrzymają  negatywną  opinię  od  UOP  lub 
WSI62.
60 Warto  w tym  miejscu  przytoczyć  przykład  NRD-owskich  agentów  Stasi,  których  kartotekę  zdobyli  
Amerykanie, korzystając z ogólnego zamieszania w pierwszych miesiącach po zburzeniu muru berlińskiego 
na przełomie lat 1989/90,  w ramach operacji  którą nazwali  �Rosewood�. Amerykanie zapłacili  za kartotekę 
Stasi  kilkanaście  milionów  marek.  �(...)  Za  rządów Helmuta  Kohla  niemieckie  służby specjalne  i  Urząd 
Gaucka  otrzymali  od  Amerykanów część dokumentów z pseudonimami  i  prawdziwymi  nazwiskami  tych 
agentów Stasi, którzy byli obywatelami zachodnich Niemiec i Berlina Zachodniego. Dzięki udostępnionym  
wówczas  aktom  kontrwywiad  niemiecki  aresztował  sporą  liczbę  byłych  enerdowskich  szpiegów,  m.  in.  
Reinera Ruppa, superszpiega w NATO, który teraz, mimo 12-letniego wyroku, ma szansę opuścić więzienie,  
bo frakcja parlamentarna postkomunistów oferuje mu pracę w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa, a sąd 
uznaje ofertę pracy za gwarancję resocjalizacji.

Poprzedni rząd niemiecki mimo usilnych starań nie otrzymał od Amerykanów pełnej listy agentów 
Stasi. Nowy ponawia starania i uważa, że ma lepszą pozycję wyjściową. (...)

Eksperci niemieckiego kontrwywiadu nie są takimi optymistami. (...) Po pierwsze, dawni agenci  
Stasi przejęci zostali przez CIA i pracują teraz dla USA. Po drugie, Amerykanom chodzi  o ochronę życia  
zdekonspirowanych  agentów, którzy mogliby paść  ofiarą zemsty ze strony wywiadów zachodnich.  Każda 
oficjalna informacja ujawniona przez CIA może zagrażać życiu byłych pracowników enerdowskiej  służby  
wywiadowczej - twierdzą zgodnie pracownicy kontrwywiadu niemieckiego i amerykańskiego�.
(H. Wohlan, Amerykanie chronią agentów NRD, �Rzeczpospolita�, 22 stycznia 1999, s. 6.)
61 Por. �Rzeczpospolita�, 11 stycznia 1999, s. 11.
62 Por. A. Marszałek, Krytyka, lecz nieuchronna, �Rzeczpospolita�, 8 stycznia 1999.
Dyskusja na temat ustawy o ochronie informacji niejawnych toczyła się również na forum Senatu. Według 
senatorów opozycji  ustawa umożliwia  tajnym służbom (UOP i  WSI) inwigilowanie nie  tylko  osób,  które 
ubiegają  się  o  dostęp  do  tajemnic  państwowych,  ale  także  ich  rodzin,  nie  chroniąc  przy  tym  przed  
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Natomiast prawica uznała ją za swoisty  �młot na komunistów�.  �Nasz Dziennik� 
podkreślił  ważność  trzech  następujących  punktów procedury  sprawdzającej:  � -  czy 
zainteresowany był  współpracownikiem służb  specjalnych  PRL,  czy stan majątkowy 
zgadza  się  z  wykazanymi  przez  niego  dochodami  i  czy  miał  kontakty  z 
przedstawicielami obcych państw w ciągu ostatnich 20 lat. Szczególnie ten ostatni punkt 
może stać  się  przyczyną odsunięcia  od  najwyższych stanowisk państwowych byłych 
wysokich  rangą  działaczy PZPR -  ich  kontakty z  Sowietami,  również  z  KGB były 
wpisane w ich rządowe (partyjne) obowiązki. (...)�63.

W każdym razie nowa Ustawa o ochronie informacji niejawnych daje służbom 
specjalnym wielkie możliwości wywierania wpływu na obsadę kluczowych stanowisk w 
państwie, nie będzie przesadą stwierdzenie, że może to być wpływ decydujący.

Biorąc  pod  uwagę  stosunkowo niski  poziom etyczny i  fachowy niektórych 
funkcjonariuszy naszych służb specjalnych - który został ujawniony np. w związku ze 
słynną sprawą J. Oleksego64 - a także fakt, że służby te niejednokrotnie uczestniczyły w 
walkach politycznych, można uznać za bardzo prawdopodobne, że wspomniana Ustawa 
może być  wykorzystywana zarówno przez  same te służby jak i  ich dysponentów do 
rozgrywek polityczno-personalnych, w których nie można wykluczyć nawet prowokacji. 
Również obce wywiady mogą wmieszać się w te rozgrywki.

Pamiętać też trzeba, że stare - wyniesione z PRL - nawyki posiadają nie tylko ci 
funkcjonariusze UOP czy WSI, którzy wywodzą się ze służb specjalnych PRL - takich 
jak SB albo WSW, ale również i ci, którzy wywodzą się z opozycji demokratycznej - w 
dodatku nie tylko tacy, którzy byli konfidentami PRL-owskich tajnych służb; istnieje 
bowiem pewne prawo psychologii walki, którego istotą jest tendencja do przejmowania 
metod od przeciwnika, z którym się walczyło (o ile oczywiście nie wypracowało się 
własnych  lepszych  metod,  ale  tych  opozycja  w PRL -  z  wyjątkiem LND  -  się  nie 
dopracowała).

ewentualnymi nadużyciami ze strony funkcjonariuszy tych służb, którzy będą przeprowadzać sprawdzanie. W 
odpowiedzi  na  to  senator  Krzysztof  Piesiewicz  zaproponował  dodanie  do  ustawy  artykułu  o 
odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy UOP i WSI, którzy realizując ustawę przekroczą uprawnienia.
(�Rzeczpospolita�, 20 stycznia 1999, s. 2.)
63 Młot na komunistów?, �Nasz Dziennik�, 11 stycznia 1999, s. 1, 3.
Trzeba odnotować, że również w środowisku prawicy odezwał się głos krytyczny w stosunku do Ustawy o 
ochronie  informacji  niejawnych.  Piotr  Woyciechowski  w  swym  artykule  pt.  Praca  dla  stolarza  a  
bezpieczeństwo  państwa,  stwierdził  m.  in.:  �Ustawa  o  ochronie  informacji  niejawnych,  regulująca  tryb  i 
zasady  przeprowadzania  postępowania  sprawdzającego  wobec  osób  ubiegających  się  o  stanowiska 
państwowe związane z dostępem do informacji niejawnych, nadaje służbom specjalnym znaczne uprawnienia 
do  głębokiego  i  praktycznie  nie  kontrolowanego  ingerowania  w  życie  prywatne  i  rodzinne  obywateli�. 
(�Rzeczpospolita�, 26 lutego 1999, s. 18.)
64 Por.  BIAŁA  KSIĘGA,  AKTA  śledztwa  prowadzonego  przez  Prokuraturę  Warszawskiego  Okręgu  
Wojskowego  w  Warszawie  w  sprawie  wniosków  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  19.12.1995  r.  i  
16.01.1996 r. (sygnatura akt PoŚl 1/96), Warszawa 1996.
Trzeba też brać pod uwagę możliwości korupcji w służbach specjalnych. O takich zagrożeniach przekonuje 
nas przykład Czech. Były minister spraw wewnętrznych Jan Ruml niedawno powiedział, że jest zaszokowany 
rozmiarami korupcji w czeskim MSW.

�Według  informacji  przekazanych  przez  komercyjną  telewizję  NOVA  za  10  tysięcy  koron  
współpracownicy komunistycznej  tajnej  policji  STB kupowali  negatywne  zaświadczenia  lustracyjne,  aby 
wybielić swoją przeszłość. Formularze bez danych osobowych, ale za to ze stwierdzeniem «nie pracował dla 
STB» sprzedawali urzędnicy MSW. Wystarczyło wpisać w odpowiednie rubryki swoje nazwisko i dane, a 
dokument uprawniający do ubiegania się o ważne stanowisko w administracji państwowej był gotowy�. (B. 
Sierszuła, Handlowanie lustracją, �Rzeczpospolita�, 19 listopada 1998, s. 7.)
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Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obecne standardy NATO-wskie wypracowane 
zostały  w  okresie  zimnej  wojny,  kiedy  np.  każdy  kontakt  z  przedstawicielami 
przeciwnika  mógł  być  traktowany przez  obie  strony jako  podejrzany,  wówczas  nie 
trudno zrozumieć, że te standardy nie bardzo pasują do obecnej sytuacji, w której np. 
Rosję traktują władze NATO jako partnera,  a nie wroga i w związku z tym rosyjscy 
oficerowie mogą być przez naszych oficerów spotykani nawet w instytucjach NATO w 
Brukseli.

Biorąc  pod  uwagę przyzwyczajenia  i  metody wyniesione  z  czasów PRL,  a 
także znaną ogólnie  nadgorliwość wszelkich neofitów65,  nie  możemy wykluczyć np. 
takiej sytuacji, w której nowe - odpowiadające standardom NATO - przepisy zostaną 
zastosowane  np.  przez  byłych  oficerów  SB  pracujących  obecnie  w UOP-ie  w taki 
sposób, że będą pozbawiać prawa dostępu do tajemnic państwowych nawet osoby, które 
oficjalnie na Zachodzie spotykać się będą z przedstawicielami Rosji (nie mówiąc już o 
innych  państwach,  które  uznają  za  niegodne  zaufania);  analogicznie  mogą  zresztą 
postępować funkcjonariusze UOP-u wywodzący się z demokratycznej opozycji. Rzecz 
jasna stwarzać to może wielkie możliwości prowokacji dla obcych tajnych służb - gdy 
tylko  będą  one  chciały  utrącić  kogoś  dla  nich  niewygodnego  lub  niebezpiecznego, 
wystarczy, że pod jakimkolwiek pretekstem ich człowiek (który może występować jako 
dyplomata, dziennikarz itp.) nawiąże kontakt z takim osobnikiem, a następnie złoży (nie 
koniecznie sam) donos do polskich tajnych służb, aby zablokować karierę takiej osoby. 

65 Warto  w  tym  miejscu  przypomnieć,  że  brigadeführer  SS  Walter  Schellenberg  -  szef  wywiadu  w 
hitlerowskim RSHA - stwierdził w tej części swych  Wspomnień, którą opuszczono w polskim wydaniu, że 
kontrwywiad  powinien  zwracać  baczną  uwagę  na  ludzi,  którzy zmieniali  przekonania,  gdyż  są  oni  jak 
zwichnięty staw i nigdy nie wiadomo w którą stronę się mogą obrócić, oraz na ludzi nadgorliwych, gdyż swą 
nadgorliwością często chcą oni zamaskować jakieś swoje ciemne sprawy.

O  przyzwyczajeniach  wyniesionych  z  czasów  PRL  przez  wyższych  funkcjonariuszy  naszych 
tajnych służb świadczyć może ostatni,  negatywnie oceniony przez Komisję sejmową ds. służb specjalnych,  
przygotowany  przez  UOP  projekt  nowelizacji  ustawy  dotyczącej  tego  urzędu,  �(...)  który  poszerzałby 
uprawnienia  służb  specjalnych  do  stosowania  techniki  operacyjnej  (podsłuchu  telefonicznego,  podglądu,  
kontroli korespondencji itp.). (...)

Projekt nowelizacji ustawy dawałby Urzędowi prawo stosowania podsłuchu wobec osób objętych  
procedurą  clearingową  (sprawdzanie  kandydatów  na  stanowiska  dające  dostęp  do  tajnych  informacji),  
poprzedzającą  wydanie  certyfikatu  bezpieczeństwa,  oraz  osłanianych  przez  UOP.  Jerzy Nóżka,  wiceszef 
UOP, tłumaczył, że chodzi np. o sytuacje, gdy ma miejsce szantaż lub porwanie. (...)

Siemiątkowski  (aktualny  przewodniczący  Komisji  -  przyp.  J.  K.)  powiedział,  że  komisja  
negatywnie oceniła projekt liberalizacji stosowania przez UOP środków techniki operacyjnej.

- Taka redakcja artykułu 10 ustawy jest nie do przyjęcia, gdyż oddaje w ręce szefa UOP decyzje o 
stosowaniu  tajnego podsłuchu,  podglądu  i  przeszukania  i  tylko post  factum nakazuje mu powiadomienie  
prokuratora generalnego (podobne zasady panowały w PRL - przyp. J. K.) - mówił Siemiątkowski. - Mimo że 
te  środki  miałyby  być  stosowane  tylko  wobec  osób,  które  wyrażą  zgodę,  jednocześnie  narażałoby to  na  
inwigilację  osoby trzecie.  Poza  tym jest  problem,  co zrobić  z materiałami  z takich  działań;  jeżeli  nawet  
zostaną zniszczone, zawartą w nich wiedzę zachowa ten, kto miał do nich dostęp.

Na  pytanie  «Rz»,  czy  propozycja  takiego  rozwiązania  nie  miała  być  ustawowym 
usankcjonowaniem obecnej praktyki UOP i WSI, która przewiduje podobne działania w ramach tzw. osłony 
kontrwywiadowczej (obejmuje ona najważniejsze obiekty i urzędy w państwie), Siemiątkowski odpowiedział,  
że zadał  to  pytanie  szefowi UOP. Padła  odpowiedź:  «nie».  Mimo to uważa,  że różne osoby,  w tym on, 
podlegają takiej osłonie i bierze pod uwagę, że mogą być wobec niego stosowane środki techniki operacyjnej.  
Dodał  też,  że  UOP  chciałby  móc  stosować  środki  techniki  operacyjnej  nie  tylko  w celu  zapobiegania  
przestępstwom, jak obecnie przewiduje ustawa, ale także w celu «zbierania informacji». (Tak właśnie było w 
PRL - przyp. J. K.)

Siemiątkowski  powiedział,  że  cała  komisja  zgodnie  uznała,  iż  takie  rozwiązanie  «zagraża 
konstytucyjnym wolnościom obywatelskim». Konstanty Miodowicz (AWS) mówił, że ten pomysł,  «nie ma 
szans urzeczywistnienia»�. (A. Marszałek, Zamysł totalnej inwigilacji, �Rzeczpospolita�, 13 stycznia 1999, s. 3.)
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Jak wykazała sprawa J. Oleksego UOP nie dopracował się nowoczesnych skutecznych 
metod  ewaluacji  informacji,  może  więc  być  wobec  takich  prowokacji  bezbronny. 
Zastosowanie  nowoczesnych  socjocybernetycznych  metod  ewaluacji  informacji, 
opartych na jakościowej teorii informacji i teorii procesów autonomicznych, mogłoby 
radykalnie  zmniejszyć  niebezpieczeństwo  opisanych  wyżej  sytuacji,  ale  szkolenie 
funkcjonariuszy tajnych służb w PRL ani też III RP nie obejmowało i nie obejmuje tej  
problematyki.

Bez  zasadniczej  reformy  naszych  służb  walki  informacyjnej,  której  istota 
polegać  winna przede  wszystkim na wprowadzeniu do  nich nie tylko nowoczesnych 
metod działania ale  również metod doboru  i  szkolenia kadr,  wprowadzenie  w życie 
wspomnianej Ustawy dotyczącej ochrony informacji niejawnych może przynieść Polsce 
więcej szkody niż pożytku.

W  każdym  razie  zarówno  Ustawa  lustracyjna  jak  i  Ustawa  o  ochronie 
informacji  niejawnych w obecnej  formie,  znakomicie przedłużają  życie pozagrobowe 
służb specjalnych PRL.

Na  przełomie  1998  i  1999  roku  rozpoczęły  swoją  działalność:  Wydział  V 
Lustracyjny  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  na  czele  którego  stanął  sędzia  Jan 
Krośnicki  oraz  Rzecznik Interesu  Publicznego Bugusław Nizieński.  Do Wydziału V 
Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  spłynęło  do  dnia  4  stycznia  1999  r.  23  460 
oświadczeń lustracyjnych; do współpracy z tajnymi służbami przyznało się 235 osób - z 
tego  znaczna  część  dotyczy  współpracy  ze  służbami  wojskowymi  w  ramach 
przeszkolenia wojskowego po studiach66.

Rzecznik  Interesu  Publicznego  ma  analizować  wiarygodność  oświadczeń 
lustracyjnych i  w wypadkach, gdy uzna to za stosowane składać do sądu wniosek o 
wszczęcie postępowania lustracyjnego. Wszystkie instytucje państwowe są zobowiązane 
udostępniać  mu wszelkie  potrzebne  dokumenty.  W przyszłości  wszelkie  dokumenty 
interesujące Rzecznika i sąd mają być zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej,  
który ma rozpocząć działalność w 1999 roku.

Ustawa  o  Instytucie  Pamięci  Narodowej  -  w  dniu  18  grudnia  1998  r. 
ostatecznie przyjęta przez Sejm, który odrzucił weto prezydenta - zawiera jeden artykuł, 
który może umożliwić ewentualne manipulacje zawartością archiwów, jest to art. 39 p. 
1, który brzmi:

�Szef Urzędu Ochrony Państwa lub minister obrony narodowej może zastrzec, 
na czas określony, że do określonych dokumentów nie może mieć dostępu żadna inna 
66 Por. K. Groblewski, Rzecznik bez konta i telefonu, �Rzeczpospolita�, 5 stycznia 1999, s. 2.
Według  wypowiedzi  rzecznika  interesu  publicznego  B.  Nizieńskiego  z  18  lutego  1999  r.,  do  pracy lub 
współpracy z  tajnymi  służbami  PRL przyznało  się  280  osób,  z  czego  ponad  20%  to  sędziowie,  28  % 
prokuratorzy,  32%  adwokaci.  Prawdopodobnie  zostaną  opublikowane  nazwiska  mniej  niż  połowy  ze 
wspomnianych  280  osób,  gdyż  reszta  z  nich  źle  zinterpretowała  ustawę  lustracyjną  i  niepotrzebnie 
samokrytycznie przyznała się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL. (�Rzeczpospolita�, 19 lutego 1999, 
s. 2; 22 lutego 1999, s. 3.)
W tym kontekście wiele daje do myślenia następująca  informacja podana w artykule Macieja Kuciela pt.  
Nielegalne podsłuchy poza kontrolą:
�Interpretacja przepisów stosowana  w Prokuraturze Krajowej  stawia  operacyjne działania  Urzędu Ochrony 
Państwa  poza  kontrolą  wymiaru  sprawiedliwości.  Szef  UOP  może  odmówić  prokuraturze  lub  sądowi 
udostępnienia  objętych  tajemnicą  państwową  materiałów  dotyczących  podsłuchów,  nawet  jeśli  jest 
prowadzone postępowanie karne w sprawie niezgodnego z prawem stosowania technik operacyjnych.

Prezentowana  przez  Prokuraturę  Krajową  wykładnia  przepisów jest  niekorzystna  dla  wymiaru 
sprawiedliwości.  Pozwala  ona  szefowi  UOP na  odmowę,  bez  wyjaśnień,  ujawnienia  informacji  objętych  
tajemnicą państwową�. (�Rzeczpospolita�, 5 stycznia 1999, s. 13.)
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osoba poza wyznaczonymi przez nich przedstawicielami, jeżeli  jest  to konieczne dla 
bezpieczeństwa państwa. Organy innych służb specjalnych mogą występować z takim 
zastrzeżeniem za pośrednictwem szefa Urzędu Ochrony Państwa�67.

Ponadto p. 5 tegoż artykułu stwierdza:
�Zastrzeżenie jest objęte tajemnicą państwową�68.
Na  podstawie  powyższego  artykułu  ten  kto  będzie  kierował  wymienionymi 

wyżej  instytucjami ma możność zablokowania dostępu do akt np. kompromitujących 
jego przyjaciół politycznych, albo też szefowie tajnych służb mogą blokować dostęp do 
akt swych aktualnych współpracowników.

Problem ten niejednokrotnie był poruszany podczas dyskusji w Parlamencie.
W dniu 1 października 1998 r.  PAP doniosła, że minister-koordynator służb 

specjalnych Janusz Pałubicki, uczestnicząc w dniu 1 października 1998 r. w dyskusji 
senackiej Komisji Praworządności i Praw Człowieka nad ewentualnymi poprawkami do 
uchwalonej 22 września 1998 r. przez Sejm Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - 
Komisji  Ścigania Zbrodni  Przeciwko Narodowi Polskiemu, stwierdził,  że  �(...)  wśród 
złożonych  oświadczeń  lustracyjnych  jest  bardzo  dużo  nieprawdziwych.  «Istnieją 
dokumenty potwierdzające,  że było  odwrotnie.  Jestem przekonany,  że składano je  w 
przeświadczeniu,  że  lustracja  nie  będzie  ich  naprawdę  dotyczyła.  Notatka 
Kapkowskiego świetnie się z tym zgadza» - powiedział Pałubicki.

Notatka b. szefa UOP, gen. Andrzeja Kapkowskiego (obecnie na emeryturze) z 
lipca  ubiegłego  roku  (1997  -  przyp.  J.  K.),  miała  m.  in.  zlecać  Urzędowi,  by  nie 
udostępniać Sądowi Lustracyjnemu materiałów dotyczących agenta UOP, który był w 
przeszłości  tajnym  współpracownikiem  UB  lub  SB,  a  obecnie  sprawuje  funkcję 
publiczną lub kandyduje do niej. Ustawa lustracyjna (która nie obejmuje agentów UOP) 
nakazuje  szefowi  UOP  przekazywanie  mającemu  powstać  Sądowi  Lustracyjnemu 
wszelkich dokumentów niezbędnych dla postępowania lustracyjnego.

Pałubicki  dodał:  «mimo,  że  się  twierdzi,  iż  ta  notatka  miała  charakter 
wewnętrzny,  została  uroczyście  przesłana  przez  szefa  UOP  do  ministra 
Siemiątkowskiego, a minister Siemiątkowski natychmiast przesłał to do prezydenta.  I 
wszyscy o tym wiedzieli i nie podjęli żadnych działań. Nikogo nie zaniepokoiło to, że 
przygotowuje się w UOP mechanizm wyjęcia spod lustracji dużej grupy ludzi».

Według Pałubickiego,  służby specjalne prowadziły działania,  które dawnych 
agentów SB (obecnie pełniących ważne funkcje publiczne) wciągały do współpracy, by 
doprowadzić do bezprawnego wyłączenia ich spod lustracji. Na tej podstawie  «pewna 
grupa  osób» miałaby  wpisać  nieprawdę  do  swych  oświadczeń  lustracyjnych  nt. 
współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Poprzednik Pałubickiego,  Zbigniew Siemiątkowski twierdził,  że  notatka  jest 
tylko  zapisem dyskusji  w UOP,  jak  realizować ustawę lustracyjną,  a  nie  oficjalnym 
stanowiskiem Urzędu�69.

67 Ustawa z 18 grudnia 1998 r.  o Instytucie Pamięci Narodowej  - Komisji  Ścigania Zbrodni  przeciwko  
Narodowi Polskiemu, �Rzeczpospolita�, 29 grudnia 1998, s. I-IV.
68 Tamże.
Według ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej informacje dotyczące zwartości ich �teczek� mogą utrzymywać 
tylko osoby, które były ofiarami komunistycznych służb specjalnych. Natomiast w dniu 15 stycznia 1999 r.  
posłowie SLD złożyli w Sejmie projekt nowelizacji powyższej ustawy, który przewiduje powszechny dostęp 
obywateli do �teczek�. (�Rzeczpospolita�, 16-17 stycznia 1999, s. 1.)
69 PAP, Warszawa 1. 10. 1998 r.
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Zwolennik  ustawy o  IPN  -  poseł  AWS Mariusz  Kamiński  -  zwrócił  się  w 
listopadzie  1998  r.  do  ministra  Pałubickiego  o  wyjaśnienie  podstaw  prawnych 
powołania i zasad działania na wiosnę 1990 r. �Komisji do spraw zbiorów archiwalnych�, 
zwanej komisją Michnika (który wchodził w jej skład wraz z Andrzejem Ajnankielem, 
Jerzym Holzerem i Bogdanem Krollem), badającej archiwa MSW.

�Poseł chciał  dowiedzieć się czy członkowie Komisji  mieli dostęp do teczek 
tajnych  współpracowników UB i  SB i  czy mieli  oni  możliwość  sporządzania  kopii 
dokumentów oraz  ich  wynoszenia  na  zewnątrz.  Gdyby  tak  było,  to  nie  możnaby - 

Przeciwko ustawie o IPN występowała �Gazeta Wyborcza�, a zwłaszcza jej redaktor naczelny Adam Michnik,  
który w swym artykule pt. Teczki 2000 stwierdził m. in.: �Fundamentalną zasadą porządku demokratycznego 
jest  równość  obywateli  wobec prawa.  Ustawa o Instytucie  Pamięci  Narodowej rażąco narusza tę  zasadę,  
przyznając  prawo  do  obejrzenia  własnej  «teczki  bezpieczniackiej» kategorii  obywateli  arbitralnie 
zdefiniowanej jako «pokrzywdzeni»�. (�Gazeta Wyborcza�, 19-20 grudnia 1998, s. 1.)

W połowie  listopada  1998  r.  -  gdy ważyły się  losy wspomnianej  ustawy -  �Gazeta  Wyborcza� 
opublikowała  artykuł  Pawła  Smoleńskiego  pt.  I  ty  zostaniesz  konfidentem,  w  którym  przytacza  on 
wypowiedzi swego znajomego, pracującego w służbach specjalnych po 1989 roku,  oraz poleconego przez 
niego jako znawcę problemów agentury byłego oficera operacyjnego SB - pułkownika, który w tej służbie 
przepracował 30 lat. W artykule tym czytamy m. in. takie wypowiedzi tegoż byłego oficera SB:

�(...)  W  naszych  papierach  mógł  być  odnotowany  każdy,  kto  otarł  się  o  milicję,  urzędy 
paszportowe, służby celne, pograniczników, wreszcie o nas. A w jaki sposób był wpisany, o tym już nie on  
decydował ani nawet nie to, co zrobił. Decydował oficer operacyjny.

(...)  Miarą  dobrej  pracy  oficera  operacyjnego  była  liczba  udanych  werbunków.  Pogoń  za 
osobowymi  źródłami  informacji  dawała  możliwość  przekłamań.  Oficer  rejestrował  kogoś  jako 
współpracownika, a faktycznie człowiek zgodził się na kolejne spotkania, ale zobowiązania o współpracy nie 
podpisał. Lecz dzisiaj w materiałach archiwalnych może być agentem. Bo takiej rejestracji dokonał oficer.

(...) Jaki sens ma lustracja, gdy w archiwach brak 600 tysięcy nazwisk?
W 1990 r. z archiwum wyrejestrowano 88 tysięcy kart. Czemu? Jestem przekonany, że archiwalia 

przetrząsali kolejni ministrowie i szefowie UOP niezależnie od politycznej opcji. Buszowali w nich politycy i  
lustratorzy Antoniego Macierewicza.

To, co jest w archiwach, nie jest tym samym, co w nich było, gdy na Rakowieckiej siedziała SB.
 - Żeby cokolwiek zrozumieć z archiwów, będziecie musieli zatrudnić kogoś z naszych (...) Kogo 

weźmiecie do pomocy? Przechrztów  na prawicowość, świeżych generałów wsławionych sprawą Oleksego? 
Czy pan naprawdę wierzy w ich bezstronność i fachowość? Taki generał Zacharski to tylko ukadrowiony 
współpracownik resortu, nie ma pojęcia o pracy operacyjnej. Co on w tych archiwach przeczyta?

A  może  lustratorzy  zechcą  kiedyś  wezwać  mnie  na  świadka?  Proszę  bardzo,  ale  jaka  jest 
gwarancja, że nie będę kłamać? A kto położy głowę, że wyrzuceni z UOP na początku bieżącego roku moi  
byli koledzy powiedzą prawdę przed sądem lustracyjnym, a nie zechcą zrobić psikusa  ludziom z koalicji,  
przez którą stracili pracę?

Niektórzy powiadają, że była SB będzie teraz wystawiać Polakom świadectwa moralności.  Jaką 
wartość będzie miało to świadectwo?

(...) Otworzymy archiwa i wtedy wszyscy w kraju i za granicą poznają nasze metody. A metody to, 
po agentach, drugi filar służb specjalnych. Tego nikt dobrowolnie nie zdradza. A my zdradzimy. I już nigdy 
nie  pozyskamy żadnego poważnego,  wartościowego informatora.  Tymczasem agentów pozyskiwać  trzeba 
niezależnie od systemu. Nawet Izraelczycy szukają źródeł informacji u swoich najbliższych sojuszników z 
USA.

Więc  gdy okaże  się,  że Polscy wydają  agentów i  pokazują  publicznie,  jak  z nimi  pracowali,  
najbiedniejszy  nawet  mieszkaniec  byłego  Imperium  nie  będzie  chciał  mieć  z  naszym  wywiadem  nic  
wspólnego. Bo pomyśli (a ja go rozumiem), że kiedyś pewnie z własnej woli go wsypiemy�.

Następnie znajomy P. Smoleńskiego, pracujący w służbach specjalnych po 1989 roku stwierdza:
�(...)  -  W archiwach  nie będzie fiszek najlepszych agentów, ludzi,  których  działalność  była dla 

PRL-owskiej opozycji naprawdę szkodliwa. Za to z całą pewnością będą ludzie, którym Polska zawdzięcza, 
że wydobyła się z komunizmu bez większej zawieruchy. (...)�

Potwierdza  to  cytowany  były  oficer  operacyjny  SB,  który  opowiada  o  pewnym  działaczu 
podziemia,  sprawnym organizatorze, który w końcu  został złamany i  zaczął dostarczać SB informacji  na 
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według posła - wykluczyć wykorzystania zdobytej przez członków Komisji wiedzy do 
jakichś partykularnych celów�70.

�(...)  Zdaniem  Kamińskiego,  w  1990  r.  naruszono  prawo.  -  Na  zasadzie 
przywileju,  arbitralnie,  aktywni  wówczas  politycy  zostali  dopuszczeni  do  wglądu w 
teczki. Dziś te same osoby odmawiają prawa obywatelom dostępu do swoich teczek, 
opowiadając się przeciwko ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej.  To nieetyczne - 
uważa Kamiński�.  Janusz  Pałubicki  odpowiedział,  że nie można obecnie  ocenić,  czy 
działalność wspomnianej  komisji  w 1990 r.  była  zgodna z obowiązującym wówczas 
prawem. �Według informacji ministra, członkowie komisji mieli dostęp do teczek tajnych 
współpracowników SB. (...)�71.

Przytoczone powyżej dyskusje i walki o ustawy - lustracyjną i o IPN - świadczą 
wyraźnie  o  podejmowanych,  przez  różnych  przedstawicieli  elit  politycznych III  RP, 
próbach  manipulacji  teczkami  z  archiwów  dawnej  SB  i  wykorzystywania  ich  do 
bieżących rozgrywek politycznych.

kolegów.  �(...)  Jego  informacje  były  tak  cenne,  że  oficer  prowadzący  postanowił  działacza  ukryć  przed 
naszymi, tak zamanipulować w kartotekach, żeby inni  oficerowie zostawili  człowieka w spokoju.  To była  
normalna praktyka.

Więc ustaliliśmy, że przy nazwisku działacza pojawi się taka adnotacja: jest rozpracowywany ze 
względu na podejrzenie kontaktów z zachodnim wywiadem. W służbie była zasada, że nie wchodzimy sobie  
w paradę. Wszyscy musieli się od niego odczepić.

Informacje, które nam dawał, wkładaliśmy w usta innych agentów, czasem takich, których w ogóle 
nie było. On sam był za to śledzonym przez nas szpiegiem Zachodu�.

Wreszcie były oficer operacyjny SB opowiada historię innego aktywnego działacza podziemia,  
który nie dał się złamać. �(...) Wtedy pomyśleliśmy, że skoro nie chce nam dawać na podziemie, to my damy 
podziemiu na niego.

Na początku były plotki i ploteczki; jak to się dzieje, że niektóre transporty wpadają, a tylko jego 
nie? Że jego listy dochodzą na Zachód, a inne tylko do MSW na Rakowiecką? Czy to nie dziwne, że inni, tak  
samo dobrzy,  mają  mniej  szczęścia,  a  tylko  on  taki  w czepku  urodzony? Trochę naszej  pracy i  koledzy 
konspiratorzy zaczęli na niego uważać.

Potem zamknęliśmy kogoś  z jego otoczenia,  a  jego,  choć  powinien  siedzieć,  zostawiliśmy na 
wolności. Potem znów zaczęliśmy plotkować. Wpuściliśmy mu szczura w biografię. Bo nas zdenerwował.

A potem nastała III Rzeczpospolita i wydawało się, że sprawa z naszym niezłomnym działaczem 
jest skończona. Ale gdzie tam. Nagle okazało się, że w ubeckich papierach jest jego ślad, szum informacyjny.  
Ktoś komuś szepnął (co zostało zapisane), że działacz jest pewnie agentem. Ktoś to znów potwierdził, może 
ze strachu przed kolegami z podziemia, a może z zazdrości. I tak dalej.

A wie pan,  jaki  jest  koniec  tej  historii?  Nasz niezłomny miał  otwartą  karierę w państwowych  
strukturach. Miał nazwisko. I gdy już mieli wręczać mu nominacje, to ktoś usłużny (takich nigdy nie brakuje) 
przyniósł zwierzchności jego teczkę, choć jeszcze wtedy archiwa miały być szczelnie zamknięte. Niezłomny 
przepadł do tego stopnia, że na podstawie naszych fałszywych wpisów próbują werbować go chłopcy z UOP-
u, nie wiedząc, że on jest nie do zwerbowania�. (�Gazeta Wyborcza�, 14-15 listopada 1998, s. 8-11.)

Zdecydowanie przeciwko lustracji wystąpił na łamach �Gazety Wyborczej� Jan Widacki (związany z 
UW, w latach  1990-1992  wiceminister  spraw wewnętrznych),  stwierdził  on  m.  in.:  �W latach  1990-1992 
ówczesne kierownictwo MSW, do którego się zaliczałem, konsekwentnie i solidarnie występowało przeciwko  
lustracji. Wtedy rozsądna postawa dzisiejszych polityków Unii Wolności zapobiegła katastrofie. Teraz ludzie 
Unii przyklepują każdy pomysł AWS. Boją się odezwać. Dawni szefowie MSW nabrali wody w usta, jedynie  
Krzysztof Kozłowski odzywa się nieśmiało�. (�Gazeta Wyborcza�, 2 grudnia 1998 r.)
70 J. M. Janowski, Szkoła Michnika, �Myśl Polska�, 13 grudnia 1998 r., s. 3.
W tym miejscu  wypada  zauważyć,  że analogiczne  jak  wspomniana  tzw.  komisja  Michnika,  możliwości  
dokonywania zmian i manipulacji w archiwach byłej SB, mieli (i mają) wszyscy kolejni ich dysponenci.
71 �Rzeczpospolita�, 28 stycznia 1999, s. 2.
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Jednak  największe  możliwości  manipulacji  mają  dysponenci  ewentualnych 
kompromitujących  materiałów,  które  zostały  usunięte  z  archiwów  tajnych  służb 
państwowych72.

Na ten temat publicysta �Rzeczpospolitej� Tomasz Skłodowski napisał:
�Za główną przyczynę skuteczności tajnych służb w grze politycznej poseł Dorn 

uznał "system haków". Polega on nie tyle na gromadzeniu wiedzy o słabościach osób 
sprawujących władzę lub do niej aspirujących, ile na jej  twórczym wykorzystywaniu. 
"Posiadanie  haka  w  życiorysie  nie  jest  przesłanką  do  wyeliminowania  z  życia 
politycznego, ale pożądanym warunkiem rzeczywistego w nim uczestnictwa. W ramach 
systemu haków tylko ktoś, na kogo ma się haka, daje innym aktorom systemu realną 
gwarancję, że im poważnie nie zagrozi" - pisze Dorn.

(...)
Znane są również inne przypadki nacisku lub wręcz szantażowania dawnych 

działaczy opozycji przez ich prześladowców z SB. Odmowa pomocy np. w znalezieniu 
pracy  może  zakończyć  się  ujawnieniem  kompromitujących  informacji.  Jednak 
udzielenie  pomocy nie  likwiduje  zależności  podobnej  do  tej  między porywaczem i 
porwanym.  I  zamiast  likwidować  problem,  próbuje  się  go  odsunąć  w  naiwnym 
przeświadczeniu, że nie powróci. (...)�73.

72 Wkrótce  po  powołaniu  sędziego  B.  Nizieńskiego  na  stanowisko  Rzecznika  Interesu  Publicznego,  w 
tygodniku �NIE� ukazała się na pierwszej stronie notatka, w której czytamy:

�Drodzy Towarzysze z byłej SB!
Spójrzcie na buźkę miłego staruszka powyżej. (...)
Nizieński  triumfalnie  woła,  że  jest  nieodwołalny.  (...)  Ale  emeryt  Nizieński  sam musi  zostać 

zlustrowany. Wytężcie, Towarzysze pamięć, przetrząśnijcie szuflady. A nuż ta buźka coś wam przypomni�.
(�NIE�, 29 października 1998, s. 1.)
73 T. Skłodowski, Zaprzyjaźnienie się z układem haków, �Rzeczpospolita�, 29 października 1998, s. 8.
Tę niezdrową grę ułatwia fakt, że - jak stwierdził poseł Marek Biernacki 9 grudnia 1998 r. na posiedzeniu 
sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych -  �Ministrom brak rutyny w korzystaniu z usług służb specjalnych 
(...)�.  Natomiast  według posła  Zbigniewa Siemiątkowskiego  �(...)  od początku  lat  90.  kolejne rządy nie do 
końca zdawały sobie sprawę z tego, że służby specjalne są częścią administracji.

- Nie stoją one obok ani nad nią i trzeba z nimi współpracować oraz czerpać od nich wiedzę - 
mówił Siemiątkowski�. (A. Marszałek,  Czy rząd wie, po co ma służby specjalne ,�Rzeczpospolita�, 10 grudnia 
1998, s. 2.)

�Informacje istotne ze względu na bezpieczeństwo wewnętrzne i  zewnętrzne państwa,  zgodnie z 
konstytucją i ustawami powinni otrzymywać od służb specjalnych prezydent i premier. Tworzone są także  
listy osób (tzw. rozdzielnik),  które uprawnione są z uwagi na zajmowane stanowiska  do dostępu do tych  
najważniejszych tajnych informacji. Kandydatów proponują cywilne i wojskowe służby specjalne, ostatecznie 
listę  akceptuje  premier.  W rozdzielniku  są:  prezydent,  premier,  minister  koordynator  służb  specjalnych, 
minister  spraw wewnętrznych  i  administracji,  minister  spraw zagranicznych,  minister  obrony narodowej,  
mogą też być inni ministrowie i osoby wskazane przez premiera. (...)

Praktyką  jest  codzienna  informacja  od służb specjalnych dla premiera. (...)  Osobne informacje 
przekazuje  wywiad,  a  kiedyś  także Biuro Analiz i  Informacji  UOP. Wiadomości  te  pochodzą  z jawnych 
publikacji i nasłuchu radia i telewizji. W sytuacjach nadzwyczajnych premier otrzymywał informacje częściej  
(np. co kilka godzin). W sprawach najwyższej wagi dochodziło zazwyczaj do osobistego spotkania premiera z 
szefem służby.

Wśród  materiałów  przekazywanych  ostatnio  przez  wywiady  cywilny  i  wojskowy  były  np.  
wiadomości o sytuacji w Iranie, kryzysie w Rosji, satelitach szpiegowskich. W materiałach kontrwywiadu i 
zarządu  UOP zajmującego się  ochroną  ekonomicznych  interesów państwa  znajdowały się  np.  sygnały o 
praniu pieniędzy na ogromną skalę, zagrożeniu strategicznych przedsiębiorstw (np. elektrowni), korupcji w 
handlu bronią.  W UOP istniał wydział ekstremizmów politycznych (obecnie zredukowany), zajmujący się, 
m.in. przez inwigilację i agenturę, działalnością skrajnych organizacji faszyzujących, anarchistycznych itp.  
Od początku  lat 90.  UOP badał  także nastroje społeczne i  zbierał informacje o planowanych  strajkach  i  
demonstracjach. Uzyskano m.in. sygnał o planach zajęcia budynku URM szturmem w 1993 r. Wtedy badano 
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Znaczenie  materiałów,  których  nie  ma  obecnie  w archiwach  tajnych  służb 
państwowych, potwierdziła afera, która wybuchła w pierwszych dniach lutego 1999 r. 
wokół �taśm Kiszczaka�.

�W filmie dokumentalnym "Skazani na siebie" wyemitowanym przez telewizję 
publiczną w sobotę 6 lutego i powtórzonym w niedzielę (z okazji dziesiątej  rocznicy 
rozpoczęcia  obrad  "okrągłego  stołu"  - przyp.  J.  K.),  wykorzystano przekazane przez 
Czesława Kiszczaka materiały filmowe zarejestrowane podczas nieoficjalnych spotkań 
liderów  obozu  komunistycznego  i  solidarnościowego  w  ośrodku  rządowym  w 
Magdalence  w 1989  roku.  Uczestników  tych  spotkań  pokazano  przy  zastawionych 
stołach, podczas posiłków zakrapianych alkoholem, z kieliszkami w rękach, żartujących 
i wznoszących toasty�74.

Charakterystyczna  i  wiele  dająca  do  myślenia,  była  reakcja  niektórych 
uczestników obrad �Okrągłego Stołu� wywodzących się z obozu solidarnościowego.

� -  Gdybym  był  na  miejscu  premiera,  zarządziłbym  rewizję  u  Kiszczaka, 
Jaruzelskiego i innych, i zabrałbym wszystkie materiały, bo oni grali nimi, grają i będą 
grać  -  komentował  film  Lech  Wałęsa,  nazywając  emisję  taśm  Kiszczaka  "ubecką 
manipulacją". (...)

Oburzony był także biskup Alojzy Orszulik, który jako przedstawiciel Kościoła 
prowadził rozmowy w Magdalence. - Jak to się stało, że gen. Kiszczak, który już od 
dawna w MSW nie pracuje,  ma materiały będące własnością ministerstwa - pytał  bp 
Orszulik, dodając, że fragmenty pokazane w telewizji były tendencyjne.

Inny uczestnik spotkań w Magdalence Władysław Frasyniuk uważa, że minister 
Janusz Pałubicki powinien zareagować na to, iż materiały archiwalne służb specjalnych 
są  w  posiadaniu  Kiszczaka.  Polityk  Unii  Wolności  uważa,  że  funkcjonariusze  SB 
dysponują materiałami operacyjnymi, które są "ich swoistą polisą na życie". - Nie może 
być  tak,  że  facet  ma  to  w kieszeni,  bo  może  w kieszeni  ma  jeszcze  parę  innych 
materiałów operacyjnych  -  mówi poseł  UW i  dodaje,  że  "po  10  latach  okazuje  się 
prawdziwa stara zasada, że jak ktoś jest tajniakiem, to tym tajniakiem jest wszędzie".  
(...)

(...)  Czesław Kiszczak  podkreśla,  że  rozmowy były nagrywane  jawnie  i  za 
wiedzą wszystkich uczestników. (...)

Piotr  Naimski,  szef  UOP w okresie  rządów Jana  Olszewskiego,  uważa,  że 
kolejne  materiały  zarejestrowane  przez  Służbę  Bezpieczeństwa  będą  ujawniane  i 
używane także w przyszłości.

także działalność "Samoobrony". Obecnie - jak twierdzi publicznie Janusz Pałubicki,  minister koordynator  
służb specjalnych - UOP nie zajmuje się legalnymi związkami zawodowymi i organizacjami politycznymi.

(...)
Służby  zajmują  się  też  cotygodniowym  analizowaniem  dla  prezydenta  najważniejszych 

wiadomości o sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej. (...)
W zależności od treści zdobytych przez służby informacji są one przekazywane do poszczególnych  

ministrów.  (...)  Jarosław Sellin,  rzecznik  prasowy rządu,  zapytany  przez  "Rz",  powiedział,  że  rząd  jest  
zadowolony z informacji, które otrzymuje od służb. Nieoficjalnie jednak członkowie rządu przyznają, że nie  
zawsze informacje z UOP i WSI są na dobrym poziomie.

(...)
Także materiały z innych urzędów i resortów są krytykowane. (...)
Brak systemowego zbierania  informacji  odczuwały kolejne rządy. (...)� (A. Marszałek,  Osoby z  

rozdzielnika, �Rzeczpospolita�, 8 lutego 1999, s. 4.)
74 Wokół toastów w Magdalence, �Rzeczpospolita�, 9 lutego 1999, s. 2.
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Janusz  Pałubicki,  minister  koordynator  służb  specjalnych,  powiedział 
"Rzeczpospolitej", że już w piątek (5 lutego 1999 r. - przyp J. K.) polecił sprawdzenie 
informacji o nakręceniu przez SB filmów z negocjacji prowadzonych w Magdalence, 
dotychczas jednak nic nie otrzymał. (...)

Zdaniem Kluczyńskiej (rzecznika prasowego UOP - przyp. J. K.), w UOP nie 
było  filmów z Okrągłego Stołu,  ponieważ wcześniej  zwróciła się do Urzędu o takie 
materiały telewizja i wówczas «niczego takiego nie znaleziono»�75.

Profesor  J.  Holzer76 w  wywiadzie  udzielonym  Annie  Wielopolskiej  i 
opublikowanym w �Rzeczpospolitej� 9 lutego 1999 r., komentując emisję �taśm Kiszczaka�, 
stwierdził:

�Zaskoczeniem nie jest to, że taśmy istnieją. Pytanie ważniejsze, to dlaczego jest 
to  prywatny zbiór  generała  Kiszczaka i  dlaczego generał  zdecydował  się  udostępnić 
taśmy teraz.  Rozumiem, że nie była to decyzja samodzielna.  Musiał o niej  wiedzieć 
między innymi prezydent Kwaśniewski (...)

Nie wiem, czy to jest  akurat  ta intencja.  W pewnej mierze jest  to dla mnie 
jednak sygnał "róbcie sobie lustrację, ale my i tak mamy bardzo dużo materiałów, do 
których nie możecie dotrzeć".  W pewnej mierze można to tak interpretować. "Jeżeli 
mówicie, że lustracja ma być po to, żeby ludzie nie znajdowali się pod naciskiem, nie 
byli szantażowani, to jest to złudzenie, bo my mamy także materiały". Ale czy taka była 
faktycznie intencja decydujących? Nie wiem. Taka możliwość interpretacji jest daleko 
idąca i tak radykalna, że mówiąc wprost byłby to bezczelny sposób zasygnalizowania 
możliwości kontrowania lustracji czy sprowadzenia jej tylko do takiego zakresu, na jaki 
mają ochotę dawni rządzący. Na pewno udostępnienie taśm można odczytać jako chęć 
kompromitacji całego obozu "Solidarności".  Wszystko jedno kto tam był, i Wałęsa z 
nami pił, i Michnik, a w którymś momencie kieliszek podnosi też Mazowiecki, choć 
widać, że czyni to z nie największym entuzjazmem.

(...)
Nie  mamy  wiedzy,  przypuszczamy  tylko,  że  znaczna  część  materiałów 

niekoniecznie wizualnych,  także i  rozmaitych  protokołów, akt  została  w prywatnych 
rękach. Tak było zawsze i  wszędzie na całym świecie,  że politycy gromadzili  swoje 
prywatne archiwa. Dla różnych celów. (...) Nikt właściwie do tej pory, tego typu, takiej  
wagi  materiałów nie  prezentował.  Znaczenie  tych  nagrań  może  być  dyskusyjne,  na 
taśmach nie ma nagrania rozmów. Jednak waga tego filmu jest ogromna o tyle, że daje 
możliwość zagrania na nastrojach społecznych. (...)

Chociaż  minister  Pałubicki  twierdzi,  że  komisja,  w  której  kiedyś  byłem, 
zaglądała do akt osobowych i w ogóle nie wiadomo co czyniła, trudno mi powiedzieć,  
czy któryś z członków komisji takiej możliwości nie otrzymał. Jako cała komisja do akt 
osobowych  dostępu  nie  mieliśmy.  To  nam zapowiedziano,  jak  również  i  to,  że  do 
Departamentu pierwszego (...)  też nie będziemy dochodzili. Powiedziano nam też, że 
właściwie precyzyjnego spisu akt nie ma, a dużo akt znajduje się w poszczególnych 
departamentach,  u  poszczególnych  pracowników,  jako  nie  zwrócone  jeszcze  akta 
75 Tamże.
76 Profesor  Jerzy Holzer  jest  historykiem,  który  wraz  z  Adamem  Michnikiem,  profesorem Andrzejem 
Ajnenkielem i dyrektorem Archiwum Akt Nowych Bogdanem Krollem, wchodził w skład komisji, powołanej 
na  wiosnę  1989  r.  przez  ówczesnego  ministra  spraw  wewnętrznych  gen.  Kiszczaka  w porozumieniu  z 
ministrem  edukacji  narodowej  profesorem Henrykiem  Samsonowiczem,  która  działała  około  dwa  i  pół 
miesiąca,  miała  dostęp  do  archiwów  MSW,  zaś  jej  zadaniem  było  uchronienie  materiałów  przed 
zniszczeniem.
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operacyjne. Teoretycznie można było wszystko zrobić. Rzecz jednak polegała na tym, 
że poza ówczesnymi pracownikami archiwum właściwie nikt się na archiwach nie znał. 
(...)

(...)  Skoro  nie było  jasne,  co  jest  w aktach operacyjnych u poszczególnych 
pracowników - a czasami prowadzili oni, jak nam mówiono, sprawy wieloletnie - nie 
bardzo  byłoby  wiadomo,  czego  szukać.  To  było  trudne  do  sprawdzenia.  Komisja 
podjęła decyzję i przekazała ją generałowi Kiszczakowi, że wszystkie akta operacyjne 
spraw politycznych powinny zostać przekazane do archiwum. Istniała przecież obawa, 
że te akta albo zostaną zniszczone, albo "wyciekną".

(...)
Wiadomo  było,  że  nie  ma  akt  Departamentu  IV  -  Kościół  i  organizacje 

religijne. Generał Kiszczak nigdy nie krył, że akta te zostały zniszczone, a przedstawiał 
to  wręcz  jako  zbawienie  dla  Kościoła,  który  po  ujawnieniu  tych  akt  miałby  duże 
problemy ze swoimi księżmi. Ale raczej  nie dlatego je niszczono. Bardziej  chyba ze 
względu na emocje społeczeństwa. (...)

(...)  Poza  tym  zajmowaliśmy  się  jedynie  archiwum  ministerstwa.  Od  razu 
natomiast powiedziano nam, że są ogromne zbiory w urzędach wojewódzkich. Zbiory te 
obejmowały sprawy lokalne, które personalnie mogły mieć ogromną wagę.

(...) Tam jednak nikt nie pilnował wówczas archiwów. Poza tym wejście nawet 
dwudziestu osób nie uniemożliwia wynoszenia, niszczenia materiałów. (...)

Mieliśmy możność wzięcia do ręki przypadkowo wybranych materiałów. Nie 
mieliśmy  przecież  spisów  inwentaryzacyjnych,  bo  tego  nam  nie  udostępniono. 
Mogliśmy  zobaczyć,  jak  wyglądają  teczki,  ale  nie  osobowe  informatorów,  tylko 
osobowe osób inwigilowanych, instytucji, zakładów, spraw. (...) Trafiłem przypadkowo 
na teczki z 1968 roku i na swoje nazwisko. (...)

Adamowi Michnikowi na przykład powiedziano od razu, że jego teczki nie ma, 
rozpłynęła się�77.

Relacja profesora Holzera zawiera wiele cennych informacji, z których jasno 
wynika, że ludzie z obozu solidarnościowego nie orientowali się w materiałach MSW i 
nie byli dopuszczeni do najcenniejszych materiałów operacyjnych SB, jak również to, że 
materiały,  które  pozostawiono  w  archiwach  MSW  zostały  odpowiednio 
wyselekcjonowane - tak, że zostało w nich to co według funkcjonariuszy SB miało w 
nich  zostać.  Inne  materiały (prawdopodobnie  najciekawsze)  albo  zostały zniszczone 
albo znajdują się poza archiwami instytucji państwowych.

Znany  publicysta  Krzysztof  Gotesman,  po  emisji  �taśm  Kiszczaka� postawił 
następujące pytania:

�(...) Dlaczego pozwolono Kiszczakowi na trzymanie tego asa w rękawie? Co 
jeszcze jest w rękawach jego i innych PRL-owskich policjantów i polityków? Wielu z 
nich, między innymi generał  Jaruzelski, dawało w przeszłości, zwłaszcza przy okazji 
dyskusji  o  dekomunizacji  i  lustracji,  do  zrozumienia,  że  w razie  zagrożenia  mogą 
ujawnić  materiały  kompromitujące  "Solidarność".  Czy  sobotni  film  był  tego 
przykładem?�78

Generał  Kiszczak  w wywiadzie,  który  dla  �Trybuny� przeprowadziła  z  nim 
Agnieszka Wołk-Łaniewska, stwierdził, że nie uzgadniał z nikim udostępnienia swych 
taśm do publikacji. Stwierdził też, że nie można jego materiałów filmowych łączyć z 
77 W polityce nie ma przypadków, �Rzeczpospolita�, 9 lutego 1999, s. 2.
78 K. Gottesman, Potrzeba prawdy, �Rzeczpospolita�, 8 lutego 1999, s. 8.
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lustracją, gdyż nie zawierają one żadnych kompromitujących czy choćby stawiających w 
złym świetle danych79.

Podczas rozmowy z Antonim Styrczulą (nadanej w programie Naszej Telewizji 
w dniu 12 lutego 1999 r.) gen. Kiszczak stwierdził, że materiały filmowe z biesiad w 
Magdalence polecił wykonać do swoich prywatnych celów i prywatnego użytku. �(...) Na 
pytanie Styrczuli, "czy może zagwarantować, że ani pan, ani pańscy koledzy z dawnych 
służb bezpieczeństwa nie będą w przyszłości wykorzystywać żadnych materiałów, żeby 
skompromitować dawnych przeciwników",  generał  odpowiedział  jednak ostrożnie,  iż 
może mówić tylko za siebie,  we własnym imieniu. Ale dał słowo, że on - nigdy. Po 
czym niemal jednym tchem, dorzucił, iż - mimo protestów - nadal zamierza udostępniać 
filmy z "Zawratu" (willa, w której  odbywały się spotkania przedstawicieli ówczesnej 
strony rządowej i solidarnościowej - przyp. J. K.) i z Magdalenki�80.

24 lutego 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, Wydział ds. Lustracji orzekł, 
że Bogusław Nizieński - rzecznik interesu publicznego - i jego dwaj zastępcy Krzysztof 
Kauba i Krzysztof Lipiński nie pracowali, nie służyli ani nie współpracowali z tajnymi 
służbami PRL61.

Po  powyższym  orzeczeniu  rzecznik  interesu  publicznego,  jego  zastępcy  i 
pracownicy ich Biura przystępują do pracy.

�Pracownicy Biura Rzecznika Interesu Publicznego nie będą mogli samodzielnie 
przeglądać  archiwów MSWiA.  Materiały,  których  będą  potrzebowali,  przygotują  im 
pracownicy tych archiwów - takie porozumienie podpisali ostatnio z szefem MSWiA 
rzecznik  interesu  publicznego  i  prezes  Sądu  Apelacyjnego�62.  Tymczasem  art.  17e 
Ustawy lustracyjnej stwierdza:

�Rzecznik,  jego  zastępcy  oraz  upoważnieni  pracownicy  Biura  Rzecznika 
Interesu  Publicznego  mają  pełny  dostęp  do  dokumentacji,  ewidencji  i  pomocy 
informacyjnych,  bez  względu  na  formę  ich  utrwalenia,  zgromadzonych  lub 
wytworzonych do dnia 10 maja 1990 r. przez:

1)  ministra obrony narodowej,  ministra spraw wewnętrznych i  administracji, 
ministra  sprawiedliwości  oraz  ministra  spraw zagranicznych,  a  także przez  podległe, 
podporządkowane lub nadzorowane przez nich organy i jednostki administracyjne,

2) szefa Urzędu Ochrony Państwa�63.
�Podpisując porozumienie z MSWiA, rzecznik zgodził się więc na zawężenie 

kompetencji swoich pracowników i przekazał uprawnienia wyszukiwania materiałów na 
ręce archiwistów MSWiA. Oni będą decydowali,  czy i które materiały udostępnić,  a 
które nie. (...)

79 Kompletny absurd, �Trybuna�, 10 lutego 1999, s. 5.
80 A. Kaczyński, Częściowo dotrzymałem słowa, �Rzeczpospolita�, 15 lutego 1999, s. 4.
61 Rzecznik i zastępcy oświadczyli prawdę, �Rzeczpospolita�, 25 lutego 1999, s. 2.
62 K. Groblewski, Lustracja na 1333 lata, �Rzeczpospolita�, 22 lutego 1999, s. 3.
63 Ustawa lustracyjna , Dz. U. nr 131 z 27 października 1998 r., poz. 860.
Warto zwrócić uwagę, że przed 10 maja 1990 r. nie było Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
lecz istniało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  natomiast  Urząd Ochrony Państwa został  utworzony na 
podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1990 r. i przed 10 maja 1990 r. praktycznie jeszcze nie funkcjonował, nie 
mógł więc jego szef �wytwarzać� w tym okresie żadnych dokumentów. Rodzi się w związku z tym pytanie: czy 
ustawodawcy mieli na myśli możliwość późniejszego �wytwarzania� dokumentów antydatowanych?
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Jak  będzie  lustrowane  kierownictwo  MSWiA.  Pracownicy  MSWiA  mają 
skompletować materiały dotyczące swoich szefów i przekazać je pracownikom Biura 
Rzecznika. Czy można być w tym przypadku pewnym bezstronności? (...)�64.

Opisane wyżej fakty z naszego życia publicznego świadczą dobitnie, że pewna 
część  środowiska  funkcjonariuszy i  współpracowników dawnych  służb  tajnych  PRL 
nadal wywiera istotny wpływ na nasze życie polityczne - być może nawet większy niż w 
okresie PRL (wyjąwszy okres stalinowski). Na tym też polega paradoks swoistego �życia 
pozagrobowego� tajnych służb PRL.

64 K. Groblewski, Lustracja na 1333 lata, �Rzeczpospolita�, 22 lutego 1999, s. 3.
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