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W pierwszą rocznicę
Rok temu gdy podpisywano POROZUMIENIE
GDAŃSKIE między Międzyzakładowym Komite
tem Strajkowym w Gdańsku z Lechem Wałęsą
a Komisją Rządową z Mieczysławem Jagielskim
dowiedzieliśmy się, że w istocie ta UMOWA
SPOŁECZNA znaczy coś o wiele więcej niż za
kończenie Wielkich Strajków na Pomorzu i w ca
łej Polsce. Zdeterminowane społeczeństwo wyraź
nie stawiało sprawę: 31 SIERPIEŃ 1980 r. nie mo
że być epizodem i znaczyć musi PRZEŁOM w hi
storii narodu. Przegrane zrywy z lat 56, 68, 70,
76 były pouczające. Wiedzieliśmy, że rodzące się
NOWE wymagać będzie odwagi, trudu, wytrwa
łości i że jednocześnie napotka na wielorakie
sprzeciwy, że uruchomione zostaną różne hamul
ce i że siły skostniałe, nie czujące rytmu i prag
nień narodu będą stawiały opór. Wiedzieliśmy, że
ODNOWA społeczeństwa i państwa nie będzie
łatwa.
Myślę jednak, że nikt nie przypuszczał w chwi
li składania podpisów w stoczniowej SALI BHP, iż
podstawowy GWARANT rodzących się przemian,
jakim miały stać się NIEZALEŻNE SAMORZĄD
NE ZWIĄZKI ZAWODOWE „SOLIDARNOŚĆ” ukonstytuują się w wielomilionową siłę w ciągu pa
ru tygodni. Osobiście nie przypuszczałem także,
że znaczne kręgi naszej władzy są aż tak daleko
skorumpowane, A co gorsze - myślę, iż niewie
lu przypuszczało, że nasza gospodarka sięgnęła
DNA KRYZYSU i na dodatek — w miarę upływu
dni - okazywało się, że dno to jest miękkie. W
istocie pogrążamy się wciąż w głąb, a co gorsza
- mimo deklaracji a nawet prób reform — zaczy
na coraz szersze kręgi zataczać przemożny PRÓG
NIEMOCY. QGÖLNY PARALIŻ staje się bardzo
niebezpieczny. Cały naród w PUŁAPCE?
W sierpniu ub. roku rozwój wypadków był nie
wiadomą. Dzisiaj, gdy piszę te słowa w połowie
czerwca, bogatszy w doświadczenia i wydarzenia
niemal 10 posierpniowych miesięcy rozwój wy
padków równie wiele ma niewiadomych. Pozo
staje świadomość: NIE MA ODWROTU. Pozosta
je przekonanie, iż dalej ROZWAŻNIE I SOLI
DARNIE budować musimy naszą rzeczywistość.
Jak nigdy przedtem jestem przekonany, że w kra
ju, w którym gospodarka sięgnęła dna kryzysu, któ
ry oddziaływać zaczyna na inne kraje, reforma
gospodarcza nie może być oddzielona od poli
tycznej i że nie może ona być wyłącznie sprawą
władzy.

Czynić musimy wszystko, aby obecna ODNO
WA nie była epizodem w naszej historii. Alter
natywa jest zbyt tragiczna.
*

*

*

W pierwszą rocznicę SIERPNIA nie bilansuje
my dokonań w naszym regionie. Redakcja ,,Pomeranii" postanowiła natomiast zaprezentować
LECHA BĄDKOWSKIEGO. Publikujemy, wszystkie
teksty, które Będkowski napisał od sierpnia 80
do końca kwietnia.81 (gdybyśmy próbowali zam
knąć cały rok, teksty te ukazałyby się dopiero w
listopadzie i zapewne jeden numer „Pomeranii”
byłby wysoce niewystarczający)Wszystkie teksty poza dwoma były publikowa
ne w większości w autonomicznym dodatku do
„Dziennika Bałtyckiego” — SAMORZĄDNOŚĆ,
poza tym w „Polityce", „Bratniaku",, „Faktach” i
„Czasie”. Teksty te poprzedza fragment pamiętni
ka, zapisów robionych na żywo, in statu nascendi w okresie Wielkiego Strajku na Pomorzu oraz
„Wybór zapisek” stanowiący krótki i fragmenta
ryczny zapis czynności poza pisarskich Będkow
skiego po strajku do kwietnia br.
Nasza decyzja, że w pierwszą rocznicę Sierp
nia drukujemy myśli i dajemy obraz poczynań
jednej osoby podyktowana jest przekonaniem, że
w dalszym rozwoju wypadków ważną rolę od
grywać będzie nadal NIEZALEŻNE MYŚLENIE.
Lech Będkowski, mimo niejednokrotnie kontro
wersyjności jego wypowiedzi, uczy nas myśleć.
Wskazuje także, że należy być aktywnym, że na
leży działać i współdziałać, że dla obywatela nie
ma rewirów zmokniętych. Powtórzenie tekstów, któ
re wielu czytelnikom zapewne są znane, pozwoli
jednak głębiej zastanowić się nad przebytą drogą.
Już tylko dla formalności pragnę przypom
nieć,
że
w
omawianym
okresie
Będ
kowski - ORĘDOWNIK SPRAW KASZUBSKICH
pisywał również w „Pomeranii”. Przypomnijmy, że
drukowaliśmy w nrze 11/12 z ub. r. fragment po
wieści „Chmury" a następnie w br. artykuły i wy
powiedzi: „Co z Ceynowy na dziś?” (nr 1), „My,
literaci’, żyjemy w środku narodu” (nr 3), „700
rocznica Zapisu Mestwina. Propozycja przedsię
wzięć” (nr 3) oraz „Humanistyka nie lubi dekre
tów” (nr 4). ,
Wojciech Kiedrowski
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Przypisy dnia
14 sierpnia (czwartek) ’80. Dziś za strajk owa li robotnicy
Stoczni Gdańskiej, już od rana. Obok żądań ekonomicz
nych postawili też polityczne: zbudowania dawno obieca
nego pomnika ku czci poległych w grudniu 1970 r., na
miejscu pierwszych ofiar przy bramie stoczni — gdzie
obecnie buduje się sklep — i przywrócenie do procy
robotników stoczniowych represyjnie zwolnionych, wśród
nich suwnicowej Anny Walentynowicz, działaczki Wol
nych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wyłoniono 20osobowy komitet strajkowy. Władza jakoby zwróciła się
do stoczniowców o odroczen'e strajku — chyba dla zy
skania czasu na pertraktacje i rozmycie akcji strajkowej.
Na poniedziałek 18 bm. zapowiedziany jest jakoby
strajk powszechny, jedni mówią że w Gdańsku (Trójmeście), inni że w całej Polsce.
Powiedziano mi, że dziś w dzienniku telewizyjnym (nie
oglądałem go) podano wiadomość o strajku stocznio
wym (przerwie w pracy) w Gdańsku i komunikacyjnym
w Warszawie. Koniec blokady informacyjnej? Na pewno
nie, bez wątpienia informacja będzie w możliwie najw'ększym stopniu ograniczana, ale jest to wielki wyłom,
który może sę okazać wyłomem potężnym. Zobaczymy
co jutro będzie w gdańskiej prasie.
15 sierpnia (piątek) '80. Dziś od rana strajk komunika
cji miejskiej, tramwajów i autobusów. Niejasna dla mnie
sytuacja elektrycznej kolei miejskiej. Brok Chleba, za
pewne z braku dowozu mąki do piekarń. Przed sklepa
mi z pieczywem wiełke ogony czekających aa dostawę.
Dziś w „Dzienniku Bałtyckim" i „Głosie Wybrzeża"
jednobrzmiące noty niepodplsane pt, „Zakłócenia w ryt
mie pracy", gdzie mayva, że takie „przerwy?' wystąpiły
także „na wydziałach Stoczni- Gdańskiej" i komentarz, że
„napawają troską, utrudniają bowem i tok już niełatwą
sytuację gospodarczą" ltd., że „forum dyskusji o uspraw
nieniach w gospodarce (...) powinny stanowić i w wielu
zakładach stanowią zebrania kolektywów pracown'czyoh
KSR, zebrania organizacji partyjnych". Pouczenia kretyń
skie.
Między 13 i 14 byłem przy Stoczni Gdańskiej pod bra
mam' nr 1 (Lisia Grobla) i nr 2 (Doki). Pod tą drugą
spotkałem dziennikarza Edmunda Szczesiaka. Tłum straj
kujących robotników za bramami, a od strony miasta —
przechodniów. Podawano paczki z żywnością. Nigdzie an'
jednego policjanta czy wozu policyjnego. Przy bromach
straż robotnicza z czerwonymi opaskami na lewym ramien'u. Na sztachetach wiązanki kwiatów, przy bromie
chorągiew biało-czerwona. Co chwila przez głośniki po
dawano wewnętrzne komunikaty. M. in. przypominano,
że stocznię mogą opuszczać tylko kobiety.
Atmosfera zupetn'e swobodna, o przy tym ład i spokój
zachowane. Krążą wieści, że władza — w osobie dyrek
tora naczelnego Stoczni Gdańskiej -Klemensa Gniecha —
zgodziła się na część żądań, więc podwyżkę płac jakoby
o 1200 zł (żądania są wyższe i obejmują zwiększenie do
datków rodzinnych do poziomu policji i bezpieki), powro
tu do pracy robotników zwolnionych z przyczyn politycz
nych od 1976 r., budowy pomnika poległych stoczniow
ców w grudniu '70. Strajkujący jakoby domagają się
przyjazdu kogoś spośród naczelnych władz partii. Po
głoski, że ma przyjechać Gierek, w c<> nie werzę. Także
pogłoski o strajku powszechnym 18 bm., bez precyzacji: w Gdańsku, w Trójmieście, czy w Polsce.
W południowym dzienniku radiowym warszawskim po
dano o powrocie Gierka z urlopu w Związku Radzieckim.
Nic o sytuacji wewnętrznej.
O 18 w koścele N.M. Panny msza z okazji Wniebo
wzięcia NM Panny. Kazanie wygłosił ordynariusz gdański
Lech Kaczmarek, religijno-dewocyjne, ani słowa o 60
rocznicy zwycięstwa pod Warszawą i o sytuacji w mieś
cie i w Polsce. Zresztą w kościele dużo wolnego miej*ca mUmo nnmnv liturgicznej; osoba biskupa Kaczmar
ka nie przyciąga niczyjej uwagi.
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Wieczorem z Zosią u Antków Faców. Byli też Janina
i Wiktor Woroszylscy oraz Stach Załuski. Antek w stocz
ni, razem z załogą. Rozmawialiśmy z n'm telefonicznie.
Przemówienie telewizyjne premiera Babiucha. Wygło
szone bardzo spokojnie i w sumie bardzo złe. Same
ogoln'ki plus drętwa mowa oraz wzmianka o (cytuję z
pamięci) ,/naszych przyjaciołach", którzy „mają nadzieję,
że sami rozwiążemy nasze kłopoty". Powiedział, że obec
ne ceny mięsa zostaną utrzymane i nie obecał podwy
żek płaci Oświadczył, że osiągnęliśmy pułap pożyczek
zagranicznych, którego przekroczyć już nie możemy; ale
i on nie powiedział, ile konkretnie nasze długi wynoszą.
Pogróżek w przemówieniu nie było. Po dawnemu słowo
„strajk” partyjnemu dygnitarzowi nie przechodzi przez
usta. Babiuch nie sprawia wrażenia polityka, który by
potrcfił skutecznie odwołać się do społeczeństwa; zresztą,
który z nich sprawia takie wrażenie?
Po 22 pojechaliśmy wszyscy do stoczni,, Majko za
wiozła Antków' swetr itd‘. Strajk trwa.
O ile rozumiem, ,na czoło komitetu strajkowego wysu
nął się Lech Wałęsa. Aktywna także Anna Walentyno
wicz. Dziś w stoczni byli i przemawiali do robotników Da
riusz Kobzdej 1 Tadeusz Szczudłowski. Ocena przemówień
podobno dobra.
Wczoraj szukał mnie telefonicznie Aleksander Hall, ale
nie spotkaliśmy się.
Dziwne, że sklepy monopolowe otwarte. W grudniu 70
byty zamknięte i w lokalach nie sprzedawano alkoholu. Tak
powinno być też teraz. Zresztą pijanych nie widać.
Po rozmowie z Antkiem przy bramie nr 3 poszliśmy pod
bramę nr 2, główną. Sytuacja ta sama, tylko dużo więcej
ludzi. I tu i tam rozmowy przez żelazne plotnice; bramy
zamknięte.
W drodze powrotnej do dworca Gdańsk Główny odpro
wadziłem z Zosią resztę uczestników rekonensansu. W oko
licach dworca pokazała się jedna nysa policyjna i na
Tkackiej patrol dwóch policjantów. Cisza, spokój. Pod
stocznią Wiktor zrobił nader trafną uwagę, że policja
okazała się całkiem zbędna, ludzie umieją zachować po
rządek także w tak napiętej sytuacji. (Myślę, że właśnie
w tak napiętej, póki nie ma policyjnej prowokacji.) Zawsze
utrzymywałem, że społeczeństwo okaże rozwagę i dyscy
plinę, jeżeli tylko będzie mogło się zorganizować bez prze
szkód ze strony sowietystów. Oczywiście proces reedukacji
społeczeństwa na zasadach demokratycznych będzie długi
i trudny, i
O północy słuchałem jeszcze ostatnich wiadomości W.E.
i o 01.00 BBC world service (23.00 GMT). Londyn na pier
wszym miejscu podał depeszę z Polski wysuwając na czoło
strajk gdańskich stoczniowców. Według oceny warszaw
skiego korespondenta (BiB-C albo Reutera, nie pochwyci
łem) „na wybrzeżu bałtyckim Polski'' strajkuje około 50.000
ludzi. Relacjonuje też przemówienie Babiucha. (Nazwisko
speaker wymawiał całkiem poprawnie, tylko z akcentem na
drugiej głosce). Z przemówienia uwypuklono brak obietnic
szybkiej poprawy, utrzymanie cen i „nadzieje przyjaciół
Polski" że Polacy sami rozwiążą swoje problemy.
16 sierpnia (sobota) '80. Dziś wyszedł „Głos Wybrzeża",
chociaż od kilku tygodni prasa ukazuje się tylko pięć rozy
w tygodniu i wczorajszy był datowany na piątek, sobotę
i niedzielę. Zawiera on tekst przemówienia premiera Babiuoha, skąd przepisuję dosłownie: „Świat przygląda się,
jak radzimy sobie w chwilach trudnych. Mamy niezawod
nych sojuszników, którzy martwią się również naszymi kło
potami, wierzą, że sami zdołamy im sprostać I życzą nam
tego z całego serca".
Poza tym dość obszerna informacja „Aktualna sytuacja
w zakładach pracy Gdańska i Gdyni”. /(Cały czas piszę
o wydaniach gdańskich „Głosu Wybrzeża” i „Dziennika
Bałtyckiego", nie wiem, co jest w wydaniach pozagdańskich). Informacja jest względnie spokojna i rzeczowa,
chociaż oczywiście stara się umniejszyć rozmiary konfliktu.

Mówi się w niej już ( i nareszcie) o postulatach „różnej
treści społeczno-gospodarczej". Słowo „polityczne" jeszcze
nie przechodzi przez usta i ręce oficjalnych czynników. Jest
też taki fragment:
„Czwartkowe wydarzenia w Stoczni Gdańskiej nie były
odosobnione. Wystąpiły przerwy w pracy w kilkunastu za
kładach Gdańska i Gdyni. Nie pojawiły się też na trasach
autobusy WRK, stopniowo zjeżdżały do zajezdni tramwaje,
które uprzednio wyjechały na miasto. Jednym z motywów
tych zbiorowych decyzji był fakt, że stoczniowcy gdańscy,
już obecnie zarabiający w odczuciu załóg dość dużo,
domagają się istotnej podwyżki płac".
Jest to prawda, ale wydrukowana nie na czasie, bo roz
drażnia stoczniowców.
Jeszcze wracam do mowy Babiucha. Może najbardziej
charakterystyczny dta bezradności i, jaik się wydaje, bezprogiromowości władzy jest fragment: „Zdaję sobie w pełni
sprawę z tego, że społeczeństwo oczekuje na jasną od
powiedź, c0 zamierza czynić rząd, alby wyprowadzić kraj
z gospodarczych trudności i usunąć przyczyny napięć spo
łecznych1'.
Po czym następują ogólniki i zaklęcia. Brak natomiast
tej „jasnej odpowiedzi". Z rozmów wynika, że przemówie
nie Babiucha przyjęte zostało źle, może gorzej niż rze
czywiście zasługiwało, uwzględniając oczywiście u komuni
stycznych przywódców treści i formy publicznych wystąpień,
z reguły pustawych lub całkiem pustych, wielosłownych,
umownych, asekuranckich, unikających' konkretów. Kolega
przypomniał mi dowcip z czerwca 1976 r. Co słychać w
Warszawie? Głośny śmiech Gomułki. .
(Po południu wiadomość, że w Stoczni Gdańskiej osiąg
nięto porozumienie między komitetem strajkowym i dyre
kcją; jednocześnie informacja, że część robotnikpw kon
tynuuje strajk i że „caś się dzieje" przy bramie głównej.
'Poszliśmy tam, Stach Załuski i ja. Istotnie coś się działo.
Przed bramą tłum (kilkuset osób (500 do 700), gdzieś za
bramą przemówienia dalej strajkujących, podawane przez
głośniki. Poznałem głos Bogdana Borusewicza, mówił, żeby
isię nie bać, że to policja boi się podejmować akcję. Po
tem przemawiał ktoś ze Stoczni Północnej apelując o so
lidarność robotników Stoczni Gdańskiej z robotnikami
Stoczni Północnej.
Apel do 'ludzi zza bramy o dostarczanie żywności. Infor
macja, że jutro o 9.00 odbędzie się msza przy tej bramie.
Sytuacja niejasna. Jakoby większość komitetu strajko
wego z (Lechem Wałęsą aa czele zgodziła się na poro
zumienie z władzą, mniejszość — nie. Nie jest to dobry
bieg wydarzeń. Niedobre także to, że jedni strajk kończą,
inni kontynuują lub zaczynają. Dziś np. stanęła gdańska
Państwowa Komunikacja Samochodowa. Poszliśmy jeszcze
ze Stachem pod Elmor, nad Motławą, tam strajk trwał,
zresztą zupełnie spokojnie.
Telefony trójmiasta odcięto-od kraju. (Próbowałem dzwo
nić do Warszawy, Krakowa; Torunia; 'Gliwic — aparat głu
chy. Rozmawiałem telefonicznie ze Zbyszkiem Sz. w (Gdyni.
Tam też strajki w Stoczni 'Gdyńskiej i w innych zakładach,
komunikacja miejska stoi. I w Gdańsku i w Gdyni kolejki
przed piekarniami. Czeka' się na. dostawę godzinami.
Jarmark Dominikański robi bokami. Małe zainteresowa
nie, słabe obroty. Ale wszędzie spokój. W ogóle nie widać
pijanych.
Podobno w Gdańsku jest Jacek Kuroń. Miał jakoś zmylić
policję, dotrzeć samochodem do Gdańska i przez Nowy
Port dostać się do stoczni.
Wolna 'Europa podała wieczorem, że w Warszawie jako
by nie sprzedaje się biletów lotniczych i kolejowych do
Gdańska. (Do 'Warszawy podobno przybyła 7 osobowa de
legacja Stoczni. Gdańskiej.
17 sierpnia (niedziela) '80. Godz. 8.10. Właśnie słucha
łem dziennika BBC (world service). Na pierwszym miejscu
podali, że wiadomości ó sytuacji w Gdańsku, Gdyni i So
pocie są pogmatwane (confusing) i sprzeczne, ale ogólnie
różne strajki trwają i życie w trójmiaście jest bardzo utrud
nione. Podobno w Stoczni Gdańskiej strajk wczoraj przer
wano na cztery godziny, poczym go podjęto. Po dzienniku
były (komentarze, znów na pierwszym miejscu ich kores
pondenta w Warszawie, który poszerzał te informacje
i mówił o komunikacyjnej (blokadzie Gdańska.
Istotnie, jalk podkreśla W.E., Polska i obecnie zwłaszcza
Gdańsk znajdują się na czele uwagi w Europie.
Za chwilę wychodzę pod Stocznię Gdańską.

Godz. 11.25. Właśnie wróciłem spod głównej bramy
Stoczni Gdańskiej, gdzie się znalazłem przed 9.00. Hu sto
czniowców za bramą nie wierni, łudzi z miasta przed bramą
z początku olkoło tysiąc, potem tłum rosną) i trudno go
było ogarnąć wśród drzew, wykopów fundamentowych, pło
tów; mogło być 3-5 tysięcy. Gdy podchodziłem słyszałem
już głos przez głośnik; okazało się później, że mówił pro
boszcz parafii św. Brygidy, do której należy obszar przystoczniowy, iks. Janikowski. Brama udekorowana chorąg
wiami biało-czerwonymi i jedną w poziome pasy: białyniebieski-biały (Stoczni Gdańskiej?), kwiatami i obrazami;
patrząc 0<j lewej: Matki (Boskiej, Jona Pawła II, Matki
Boskiej Częstochowskiej:, przy czym ten ostatni, w dekora
cyjnych ramkach, - był na czas mszy, potem go zdjęto.
U bramy wznosił się nad nią krzyż drewniany około czte
rometrowy.
Ksiądz zapowiedział, że po mszy ten krzyż zostanie prze
niesiony na miejsce tuż przed płot zewnętrzny stoczni,
gdzie ma stanąć pomnik poległych w 1970 r. Potem za
intonował „Jeszcze Polska nie zginęła" i „Boże, coś Pol
skę". Refren „Boże, coś Polskę" wszyscy już śpiewają
„ojczyznę wołną racz nam wrócić Panie".

„Przypisy dnia" wpierw ukazały się w 17 numerze „Za
pisu" (na I kwartał 1981 r.), czasopisma literacko-publicystycznego poza oficjalnym obiegiem, z kilku objętościo
wo nieznacznymi opuszczeniami, na które autor wyraził
zgodę. W „Pomeranii" znaiduje się wersia pełna.* i

Zaczęła się msza z kazaniem, które trwało trochę, długo,
ale i tak było wiele lepsze od kazania biskupa Kaczmarka
w Marii 'Pannie 15 tom., chociaż bynajmniej nie polityczne.
Niema) całe ksiądz poświęcił pracy, bez której człowiek
nie może żyć, ale musi wykonywać ją w godnych warun
kach. Na wstępie powiedział, że tę mszę połową odprawia
na polecenie biskupa ordynariusza gdańskiego. Na zakoń
czenie wezwał do rozchodzenia się w spokoju.
(Po mszy krzyż rzeczywiście przeniesiono na wybrane
miejsce wśród dkiasików, znów odśpiewano (hymn narodowy
i „Boże coś Polskę'’, spod krzyża, podniesiony na rękach,
przemówił jakiś mężczyzna, nie wiem kto i nie słyszałem
słów, bo stałem zbyt daleko. Krzyż wpuszczono w beton.
Podano komunikat, że żądania 'robotników Stoczni Gdań
skiej zostały spełnione 1 że strajk trwa jako solidarnościowy,
aż będą spełnione żądania innych strajkujących zakładów.
Oświadczono też, że w Stoczni Gdańskiej powstał między
zakładowy komitet strajkowy.
Z dachu portierni ekipa telewizyjna, niewątpliwie zagra
niczna, filmowała tłum robotników strajkujących i tłum
przed bramą. W pobliskim gmachu mieszkalnym, zajętym
przez radzieckich specjalistów z rodzinami, zaledwie parę
głów. Ale podobno ktoś stamtąd chciał robić zdjęcia
(zresztą od tyłu), podniosły się okrzyki protestu i wzniosły
się zaciśnięte pięści; okno zamknięto. Mógł to być także
jakiś zwykły Rosjanin, (który chciał zdjąć d'la siebie i blis
kich znajomych.
Nigdzie ani jednego policjanta mundurowego (na pewno
byli ubecy) i dowodnie okazuje się, że w podobnych sytu
acjach, gdzie -się tysiącami zbierają ludzie świadęmi, po
licjanci w.ogóle nie są (potrzebni, ci policjanci, mimo na
pięcia. 'Ktoś w tłumie zasłabł, przygodni mężczyźni go wy
nieśli. Niech tylko nie będzie prowokacji.
Dzisiejsza manifestacja miała już charakter niemal wy
łącznie patriotyczny. Żądania ekonomiczne zeszły na drugi
plan. Sądzę, że gdyby nastąpiły istotne zmiany polityczne
w kierunku demokratycznym, z rzeczywistym uczestnictwem
społeczeństwa w sprawowaniu władzy w państwie, żądania
płacowe dałoby się zmniejszyć i również dałoby się na
kłonić Polaków do prawdziwego zwiększenia wysiłku pracy.
Srodiki finansowe można zaoszczędzić w trzech dziedzi
nach pochłaniających miliardy: bezpieka, udział pieniężny
i materiałowy w popieraniu państw nowopozyskanych
przez ZSRR dla jego polityki imperialnej, zbrojenia Układu
Warszawskiego, również służącego polityce ekspansji ZSRR.
Czy jest to możliwe? Ghyba nie, bez swoistej „finlandyzacji" Polski.
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Godz. 22.00. Stach Zatuski i ja o 17.30 poszliśmy do
Stoczni Gdańskiej, do środka. Pertraktacje przy bramie
głównej (nr 2) nie trwały długo, obejrzano nasze legity
macje ZILP i młody stoczniowiec poprowadził nas do po
mieszczeń komitetu strajkowego, który zajął budynek BHP.
Rozmawialiśmy tam z kilkoma osobami, najwięcej z Bogda
nem _ Borusewiczem. iLech Wałęsa, główna sprężyna komi
tetu, spał przemęczony dniami i nocami strajku. We fo
telu zwinęła się też do spania Anna Walentynowicz, zamie- niliśmy z nią ledwo kilka słów. Bogdan Borusewicz również
był bardzo zmęczony, öle wytrzymał z nami przez większą
część półtoragodzinnego pobytu, co prawda często od
rywany do spraw bieżących.
Wyjaśniła się sprawa wczorajszego zamieszania. W ko
mitecie strajkowym była spora ilość delegatów wydziało
wych, którzy przechylili się ku zakończeniu strajku. Pod
ich naciskiem Wałęsa ustąpił i ogłosił koniec strajku. Póź
niej perswazje pozostałych członków komitetu oraz przed
stawicieli innych zakładów, które czuły się opuszczone
przez robotników Stoczni Gdańskiej, spowodowały zmianę
jego stanowiska. Bogdan B. oceniał, że w Stoczni Gdań
skiej pozostało 2 do 3 tysiące robotników. Podobno dy
rekcja na przykład Stoczni Gdyńskiej i MZK początkowo
wcale nie chciały rozmawiać z załogami. Chodziło o li
kwidację strajku w Stoczni Gdańskiej, wtedy łatwiej było
by załatwić się z innymi. Później zaś Stocznia Gdyńska z
kolei nie chciała już rozmawiać z dyrekcją i żądała, przy
bycia przedstawicieli rządu z Warszawy.
Sprawa mszy miała wyglądać tok. Komitet zwrócił się do
proboszcza parafii św. Brygidy o tę mszę w niedzielę. Ks.
Janikowski się zgodził, öle uzależnił odprawienie jej od
zgody ordynariusza gdańskiego biskupa Kaczmarka. Ten z
kolei uzbleżnił swoją sankcję od zezwolenia wojewody
gdańskiego Jerzego Kołodziejskiego. Wobec tego do wo
jewody udała się delegacja komitetu ’ strajkowego. Ten zaś
bardzo chętnie przystał na żądanie strajkujących (pewnie
zadowolony, że tylko tyle) i zadzwonił do biskupa, że nie
ma nic przeciwko. Tak pięknie wypadł biskup Kaczmarek.
Jutro o 6.00, gdy zejdzie się tłum robotników do pracy,
nastąpi decydująca chwila w Stoczni Gdańskiej. Członko
wie komitetu są zdania, że przeważająca większość załogi
postanowi kontynuować strajk, solidarnościowa.
Zdążyłem wrócić ze stoczni na telewizyjne przemówie
nie Tcdeusza Fiszbacha, I sekretarza KW w Gdańsku,
członka KC, posła na Sejm, w programie lokalnym. Było
c,no puste, zawierało same apele.
W dzienniku telewizyjnym podano wiadomość o powo
łaniu przez Biuro Polityczne KC i rząd komisji dla „roz
patrzenia postulatów załóg i problemów Wybrzeża gdań
skiego". Na jej czele stanął zastępca członka Biura Poli
tycznego i wicepremier Tadeusz Pyka. W komitecie strajko
wym w stoczni mówiono już o przyjeździe do Gdańska ko
misji wysokiego szczebla następnego dnia rano.
W stoczni spotkałem dziennikarza z holenderskiej „Handelsbledd". Robił zdjęcia śpiącej Anny Walentynowicz i sze- •
reg innych ilustrujących atmosferę. Pokazywał mi swoją ga
zetę ze soboty (chyba przywiózł ją ze sobą) z wiadomoś
ciami z Gdańska na czołowym miejscu.
W stoczni widziałem szereg młodych działaczy gdańskich
ośrodków niezależnych. Większość nie wchodzi w skład ko
mitetu strajkowego, przebywa tu solidarnościowo, dla więzi
młodej inteligencji z robotnikami.
W komitece improwizacja, odnosiłem wrażenie chaosu,
zresztą nie do uniknięcia w okolicznościach, w jakich
strajk powstawał, bez możliwości dostatecznego przygo
towania organizacyjnego całości.
Plotka, że był fu Kuroń, okazuje się nieprawdziwa, w
każdym razie nie potwierdza się.
18 sierpnia (poniedziałek) '80. O godz. 10.40 przybył
do mnie Zbyszek Szymański, przyniósł ulotkę rozrzucaną
po mieście przeciw strajkowi, podpisaną przez Wojewódzki
Komitet Frontu Jedności Narodowej. Ktoś sobie przypom
niał, że takie ciało rzekomo istnieje.
Około 11.40 przybył Krzysztof Wyszkowski w poszukiwaniu
maszyny do pisania.
Około 17.00 informacja prywatna o rzekomych przygo
towaniach władz do mocnego wkroczenia w nocy z dziś
na jutro. Podobno na obrzeżach miasta grupowane są siły
policji i wojska..
Kólej elektryczna między Gdańskiem i Wrzeszczem nie
chodzi. Blokada śródmieścia (zespołu stoczni gdańskich),
jako wstęp do ostrej akcji?
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Sidepy alkoholowe nareszcie zamknięto. Powinno to była
nastąpić trzy dni wcześniej. Napis na pich: z powodu braku
personelu.
> Godz. 23.25. W telewizji o 20.05 wystąpił Gierek. Ogólne
wrażenie: mówił lepiej niż Ba-biuah, w sumie jednak dialog
głuchych i zabawa, pozorami trwa. Jutro w gazecie będzie
tekst, tu tylko notuję garść wrażeń.
'Przyznał, że olbok trudności obiektywnych wystąpiły błędy
w polityce gospodarczej. Coś opowiadał-o konsekwentnym
realizowaniu uchwał VI zjazdu partii (czy o powrocie do
nich) i że uchwały VIII zjazdu były właśnie kraikiem w tym
kerunku. Rzecz w tym, że prócz partyjnych chasydów nikt
nie pamięta jakie były uchwały tego czy innego zjazdu
i nikogo to nie obchodzi. Oni żyją złudzeniami.
Rozumie zmęczenie łudzi ogonkami, wzrostem kosztów
utrzymania, różnymi trudnościami, ale strajki nic nie po
prawią itd. Jedyna droga: lepsze gospodarowanie, lepsza
praca itd., co słyszymy jak' dawno 'PRL istnieje.
Biuro Polityczne podjęło decyzje: 1. przeprowadzić rze
telną analizę zmian w kosztach utrzymania ludności; będą
podwżyki płac itd., ale zorganizowane. (Więc nie wymu
szone). 2. Do jesieni ’81 zamrożenie obecnych cen mięsa
i wyrobów mięsnych. 3. Zamrożenie cen podstawowych
artykułów; lista tych artykułów będzie ustalona. 4. Od '81
stopniowa podwyżka dodatków na dzieci.
Trudności zaopatrzeniowe będą nadal, ale nastąpi do
datkowy import mięsa. Rozsądna centralizacja i znaczne
rozrzerzenie uprawnień władz lokalnych. RRL będzie nadal
konsekwentnie wypełniała zobowiązania międzynarodowe.
Dyskusja, dialog, kompromis, porozumienia — tak. Ale
na wybrzeżu gdańskim niebezpieczne zjawisko polityczne
wykorzystywania przerw w pracy przez grupy anarchiczne.
Żadne działania godzące w ustrój PRL (tu mówił grzmiąco)
nie mogą być i nie będą tolerowane. Z takimi tendencja
mi żadnych kompromisów. Ustrój socjalistyczny jest nie
rozerwalnie związany z polską racją stanu. Układ Europy
wyłoniony po II wojnie światowej jest trwały.
'Nasze życie cechuje tolerancja i otwarcie na świat. Co
raz lepsze stosunki poństwa z Kościołem. Są siły wrogie
itd. Pilna potrzeba poszerzenia demokracji robotniczej.
Będą popierane samodzielność i inicjatywa organizacji
społecznych. Prawo musi być bezwględnie przestrzegane
przez wszystkich i wobec wszystkich. (Że niby take prawo
rządność). ,yW obliczu poważnej sytuacji w kraju” — to do
towarzyszy, do „całej naszej partii" — jednolite działanie,
jedność partii.
Wolna Europa donosi, że wizyta Gierka w RFN, która
miała się zacząć 20 tam., żostała odwołana. 'Ma on jednak
tam się udać przed jesiennymi wyborami w RFN.
1? sierpnia (wtorek) ’80. Wczoraj odbyło się plenum KW
P2PIR w Gdańsku. Uczestniczyli Henryk Jabłoński, Stanisław
Kania (sekretarz KC) i woepremier Tadeusz Pyka*, który
przewodniczy komisji portyjno-rządowej dla spraw wybrze
ża gdańskiego. Przytomne przemówienie wygłosił. Tadeusz
Fiszbach, tutejszy I sekretarz. Podobno admirał Jaoczyszyn
miał dać do zrozumienia, że wojsko (marynarka) nie pój
dzie przeciw społeczeństwu.
Stach Załuski ibył w Stoczni Gdyńskiej. Ograniczono
sprzedaż benzyny, to jest dla. wozów z rejestracją gdańską
całkiem wstrzymano, z wyjątkami. iNiedaleko Stoczni Gdań
skiej widziałem ciężarówkę z napisem „zaopatrzenie szpi
tali”; mimo strajku powszechnego i unieruchomienia trans
portu, wozy specjalnego przeznaczenia mają spełniać swa
obowiązki, tak zarządził 'Międzyzakładowy Komitet Straj.kowy (powstały 16 sierpnia).
Ogłoszono, że rozpoczęcie roku sżkolnego w szkołach
podstawowych woj. gdańskiego zostaje wstrzymane do po
dania nowego terminu.
Wiadomość, że podobno drukarze przyłączyli się do
strajku.
Rozmowa z Aleksandrem Hallem, Dariuszem Kobzdejem
i gościem z Wrocławia (moczu! slko idem, członkiem Konfe
deracji 'Polski Niepodległej). Pytają o ocenę sytuacji
i prawdopodobne poczynania władz. Mówię, że w końcu
wszystko jest możliwe, bo chyba nikt już nie kontroluje sy
tuacji, sądzę jednak, że strajkujący nie popadną w ekstremizm, a władza w obłęd. Nadal krążą pogłoski o skupianiu
wojska i M.O. wokół Gdańska.
Powstała inicjatywa zwołania zebrania Oddziału Gdań
skiego Związku 'Literatów Polskich dla zajęcia stanowiska
wobec wydarzeń. Od 10.20 spotkanie na Długiej. Są;
Stach Załuski, Wojciech Kiedrowski, Szczepan Lewna,

S. i S.K., Majka oraz z Warszawy (przebywający na wypo
czynku w Sopocie) Wiktor Woroszylski i Julian Stryjkowski.
Ulotki z samolotu z wezwaniem do spokoju podpisane
przez prezydentów trójmiasta.
Z trudem znajduję czas na robienie najzwięźlejszyeh za
pisów.
20 sierpnia (środa) '80. Gazety są, de w ograniczonej
ilości, część kiosków ich nie otrzymuje; dlbo jeszcze zmniej
szony nakład, albo brak transportu.
(Podobno strajk w Instytucie Maszyn Przepływowych' PAN
i jakieś oświadczenie pracowników naukowych i admini
stracyjnych.
Prałat iks. Hilary Jastak od (Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni odprawił w niedzielę mszę dla strajkują
cych stoczniowców gdyńskich, bardzo uroczystą. Według
,,Strajkowego Biuletynu Informacyjnego" drukowanego
przez'',.Wolną (Drukarnię Stoczni Gdynia" w kazaniu po
wiedział m.in.:
„Mszą dzisiejszą służbę Bożą niedzielną dopełniamy w
przedziwnych okolicznościach — na zwykłym, prostym stole
ofiarnym u (bramy Stoczni Gdyńskiej. (...) Uważam sobie
za łaskę Opatrzności (Boskiej, że mogę dzisiaj sprawować
Ofiarę Najświętszą wśród Was, ukochani Bracia i Siostry,
którzy tak rozważnie, dostojnie i spokojnie bronicie prawdy
i niezbywalnego iprawa człowieka — o czym głosił Ojciec
św. Jam Paweł II w Warszawie pod krzyżem na Placu Zwy
cięstwa w roku ubiegłym w czasie swojej pielgrzymki w
Ojczyźnie. Za chwilę usłyszymy teksty Pisma św. przezna
czone na dzisiejszą niedzielę. Mówią one nam, że ludzie,
którzy służą prawdzie, narażeni są na prześladowania. (...)
W moim przekonaniu kapłańskim Wasza formacja duchowa
jest w tej sytuacji taik gorąco i dostojna, że możecie po
spowiedzi powszechnej przystąpić dó Stołu Pańskiego.
Jeżeli zaś (ktoś będzie miał wątpliwości, może potem odbyć
spowiedź indywidualną w kościele ze swoich grzechów".
Dziś otrzymałem listę żądań strajkujących, składającą
się z 21 punktów. Otrzymałem też na dziś datowane
„Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego”
z siedzibą w Stoczni Gdańskiej; przepisuję:
„W poniedziałek dn. 18 sierpnia 1980 r. do MKS do
łączyło iponad 120 nowych Zakładów i przedsiębiorstw.
Obecnie MKS reprezentuje 260 zakładów i liczba ta wciąż
wzrasta. Zasięg działania MKS wyszedł już poza teren
trójmiasta i obejmuje również zakłady Pruszcza Gdań
skiego, Starogardu Gdańskiego, Elbląga i Tczewa. We
wszystkich prawie zakładach trwa strajk okupacyjny. Wy
jątek stanowią te przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie
jest społecznie niezbędne. W szczególności MKS zabez
piecza pracę Służby Zdrowia, wodociągów, gazowni oraz
przedsiębiorstw wytwarzających żywność.
Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy pierwszym
autentycznym i wolnym przedstawicielstwem rzesz praco
wniczych w naszym kraju. Nakłada to na nas wielką od
powiedzialność wobec całego społeczeństwa. Naszym
głównym celem jest utworzenie Wolnych Związków Zawo
dowych niezależnych od 'PZPR i 'pracodawców, 'bowiem
tylko wówczas prawa i interesy pracowników mogą być
skutecznie bronione. Dopóki nie będziemy mieli Wolnych
Związków Zawodowych jedyną metodą obrony naszych
interesów pozostanie strajk, a jest to najbardziej kosztowna
społecznie forma pertraktacji. (...)
Pierwszym krokiem na drodze do powstania Wolnych
Związków Zawodowych jest oficjalne uznanie przez władze
centralne (Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego po
przez przybycie władz do Stoczni Gdańskiej i podjęcie
z nim pertraktacji. (...)
Oczekujemy więc na przyjazd władz centralnych. Każdy
dzień zwłoki będzie dowodem, że władze nie chcą przy
znać prawa do autentycznego przedstawicielstwa ludziom
pracy w Polsce. W imieniu reprezentowanych załóg
oświadczamy, że pragniemy jak najszybciej podjąć pracę,
ale jako pełnoprawni obywatele będący rzeczywistymi
współgospodarzami zakładów pracy. Każdy dzień zwłoki
to miliardowe straty dla naszej gospodarki ogarniętej kry
zysem z winy kierownictwa. (...) Apelujemy jeszcze raz o
rozwagę i odpowiedzialność.”
Wspólnie ze Stachem Załuskim przygotowałem tekst
projektu apelu literatów gdańskich.
21 sierpnia (czwartek) ’80. Godz. 6.45. Od wczoraj
chmurno i pa południu trochę padał deszcz. Dziś ranek
znów chmurny. Dla strajkujących jest to bardzo nieko

rzystne, rośnie zmęczenie fizyczne i zwłaszcza psychiczne.
Ja też zaczynam odczuwać zmęczenie z powodu niedospania.
W nocy wiadomości radiowe ze świata. Oświadczenia
polityków, bardzo powściągliwe; prawdopodobnie ze stro
ny Zachodu czynione są naciski kanałami dyplomatycz
nymi ne władzę PRL i ZSRR o maksymalny umiar. Podob
no władze NRD i Czechosłowacji z kolei naciskają na wła
dzę PRL o zdecydowane działanie przeciw strajkującym,
z obawy przed wpływem na ich społeczeństwa.
Strajki w Starogardzie, Tczewie, Kartuzach, Pucku. Co
w Nowej Hucie?
Dziennik radiowy warszawski 0 7. 05. W Gdańsku Pyka
(rozmawia z poszczególnymi komitetami strajkowymi. Wo
bec „korowców” nie będzie ustępstw. W Szczecinie strajk
trwa. Głosy z Zachodu. Stabilna Polska „wspólnym inte
resem Wschodu i Zachodu” — bodaj tak.
Godz. 8.30. Przed chwilą rozmawiałem z kioskarzem,
około 30-tki, z umiarkowaną brodą... Dziennik radiowy:
elementy antysocjalistyczne w trójmieście utrudniają roz
mowy z załogami; w Elblągu stanęła komunikacja miej
ska;. rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, że
obecne trudności Polski są sprawą społeczeństwa polskie
go i rządu; kanclerz Schmidt na łamach „Frankfurter
Rundschau” oświadczył, że rząd RFN i rządy innych
państw zachodnich są głęboko zainteresowane rozwiąza
niem problemów wewnętrznych (lub podobnie) Polski i że
trudności gospodarcze Polski zostały ,,w większości” spęwodowane „niesłychanymi trudnościami” gospodarki świa
towej. Relacje dziennika podane spokojnie, nawet fragmencik o „elementach antysocjalistycznych” dość umiarko
wony w treści i tonie.
Wczoraj rozpoczął się w telewizji festiwal piosenkarski
Interwizji! Taka malutka bomba informacyjna. Pomysł
zdziebło surrealistyczny, obliczony zapewne no okazanie
zupełnego spokoju, „business as usual” — według hasła
Wielkiej Brytanii czasu - wojny. Swoją drogą podziwiam
w tym miejscu władzę.
Wracając do kioskarza. Powiedział, że był w Stoczni
Gdańskiej, bodaj dziś. Stoczniowcy „są kłębkiem ner
wów”, ale walczą o przetrzymanie. Jest wśród nich kilku
takich, co gotowi są zginąć, żeby inni zwyciężyli. Powie
dział — mówiono o tym w stoczni — że w 1970 r. „Mo
czar, Kliszko chcieli zrównać Stocznię Gdańską z ziemią”,
bo „Polska dość bogata i wybuduje nową”. Gazety wy
szły, ale z powodu braku transportu roznoszone są ręcz
nie do najbliższych drukarni kiosków, dalsze dotąd ich
nie otrzymały. Ja też nie dostałem.
22 sierpnia (piątek) '80. Godz. 10.45, Targ Rybny. Wczo
raj, przygotowawszy ostatecznie projekt oświadczenia gro
na literatów, poszedłem na spotkanie w naszym klubie
przy Mariackiej. (Zapomniałem odnotować, że poprzednie
go dnia w siedem osób omówiliśmy projekt.) Większość
obecnych poparła projekt. Byli też przeciwni. Jacek Kotlica powiedział, że pisarze nigdy nie zabierali głosu w
konkretnych sprawach politycznych; jest przeciw nowym
związkom zawodowym; niektóre twierdzenia oświadczenia
przeczą sobie; ten dokument nie uspokoi strajkujących,
leąz rozdrażni. Edmund Kosiarz utrzymywał, że postulaty
strajkujących nie są przez nich wysuwane, lecz przez in
nych ludzi, również przybyłych spoza wybrzeża, pod
oświadczeniem nie podpisze się, bo ono dzieli a nie łączy.
Podobnie mówił Lesław Furmaga. Wszyscy trzej partyjni.
Stach Dąbrowski, który wiele myśli włożył w projekt,
i ja odeszliśmy, aby nadać rtiu ostateczne brzmienie. Pod
pisali się pod nim tego dnia (w kolejności): Lech Będkow
ski, Stanisław Załuski, Stanisław Dąbrowski, Zbigniew
Jankowski, Mieczysław Czychowski, Kazimierz Nowosiel
ski, Mirosław Stecewicz, Bolesław Fac, Zbigniew Szymań
ski, Teresa Ferenc, Zbigniew Żakiewicz, Maria Boduszyńska Borowikowa oraz z Koła Młodych: Bożena Ptak, Grze
gorz Boros, Stanisław Rosiek, Władysław Zawistowski,
Zbigniew Joochimiak, Marek Bieńkowski, Andrzej Dorniak,
Marian Terlecki, Stanisław Esden Tempski, Maciej Kram
ski, A. Jurewicz, W. Chyliński, L. Kopeć, Andrzej Grzyb,
J.H. Kamrowski, K. Kasprzak, L. Topp, S. Chazbijewicz.
Tekłst oświadczenia: (od red.: tekst ten publikowany
był w prasie codziennej oraz w „Punkcie" nr 12).
Stach Załuski poszedł dostarczyć jeden tekst w KW
PZPR dla Komisji Rządowej i drugi Wiktorowi Woroszyl
skiemu, który następnego dnia jechał do Warszawy, ce-
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lem dostarczenia Prezydium ZG ZLP (telekomunikacja
byta już zablokowana), a grono nas, wśród nich Stanisław
Dqbrowski, Zbigniew Szymański, Kazimierz Nowosielski,
Mieczysław Czychowski — poszliśmy do Stoczni Gdań
skiej.
Przez bramę główną i do sali konferecyjnej dostaliśmy *
się bez przepustek, tylko na legitymacje ZLP. W sali kon
ferencyjnej, gdzie obradowały setki delegatów, od razu
poproszono nas na podium i Lech Wałęsa, przewodni
czący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, podał
mi mikrofon, abym odczytał nasze oświadczenie.
Było ono kilkakrotnie przerywane oklaskami, po od
czytaniu delegaci urządzili owację ł odśpiewali „Sto lat"
i „Jeszcźe Polska nie zginęła”. Wałęsa zaproponował
dokooptowanie mnie do Prezydium MKS, jako przedsta
wiciela literatów. Zostało to przyjęte przez aklamację.
Tak gorące i spontoniczne powitanie naszej grupy było
dla nas, a w każdym razie dla mnie, pięknym zaskocze
niem. Reakcję delegatów tłumaczę sobie tym, że w ocze
kiwaniu na pozytywną decyzję Komisji Rządowej i na
wiązana przez nią rozmów z MKS byli już zmęczeni
i nerwowo napięci, toteż fakt poparcia ich przez grono
pisarzy i dołączenia do nich miał dla nich duże znacze
nie.
Początkowo nie wiedziałem, co konkretnie mam robić.
Siedziałem za stołem prezydialnym mając za sobą i
nieco, w lewo posąg Lenina, któremu nikt żadnej krzyw
dy nie zrobił, tylko ktoś wsunął w lewą opuszczoną rę
ką pręt stalowy. Okazyjnie przewodniczyłem obradom i wi
tałem nowe delegacje. Otrzymałem spis członków Prezy
dium według stanu na dzień 21 sierpnia '80, który tu wier
nie przepisuję:
LISTA CZŁONKÓW PREZYDIUM
MIĘDZYZAKŁADOWEGO KOMITETU STRAJKOWEGO
1. Lech Wałęsa — Stocznia Gdańska — ZREMB —
ELEKTROMONTAŻ — elektryk
2. Joanna Duda-Gwiazda — CETO — tech. okrętowy
inżynier
3. Bogdan Lis — ELMOR — pracownik fizyczny ■
4. Anna Walentynowicz — Stocznia Gdańska — spa
wacz
5. Florian Wiśniewski — ELEKTROMONTAŻ — elek
tryk
6. Lech Jendruszewski —Stocznia Komuny Paryskiej
— monter
7. Stefan Izdebski — Zarząd Portu Gdynia
8. Henryka Krzywonos — WPK — motorniczy
9. Tadeusz Stanny — Rafineria — technik chemik
10. Stefan Lewandowski — Port Gdański
11. Lech Sobeszsk — Siarkopol — ślusarz
12. Józef Przybylski — Budimor — ślusarz
13. Zdzisław Kobyliński — PKS O Gdańsk — maga
zynier
14. Andrzej Gwiazda — ELMOR — inżynier
.15. Jerzy Sikorski — Stocznia Remontowa — monter
16. Jerzy Kmiecik — Stocznia Północna — kadłubowiec
17. Wojciech Gruszewski •— Politechnika Gdańska
13. Lech Będkowski — literat
Tego dnia na zlecenie Prezydium opracowałem i po
dałem do wiadomości delegatów oraz prasy komunikat
treści następującej:
22. 08. 1980, g. 23.50
Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
podaje do wiadomości:
Dnia 22 bm. w godzinach wieczornych delegacja Pre
zydium MKS udała się do przewodniczącego Komisji Rzą
dowej, ob. wiceprezesa Rady Ministrów Mieczysława Jap'elskiego i doręczyła mu oświadczenie treści następu
jącej:
„Międzyzakładowy Komitet Strajkowy raz jeszcze po
wiadamia delegację rządową pod przewodnictwem wi
ceprezesa Rady Ministrów, że jest gotów do podjęcia roz
mów na temat postulatów ujętych w naszej 21-punktowsj liście — mogących doprowadzić do zakończenia
strajku”.
Obywatel wiceprezes Rady Ministrów przyjął delegację
i na piśmie potwierdził odbiór oświadczenia Prezydium
MKS.
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W skład delegacji weszli: Wojciech Gruszewski, Józef
Przybylski i Florian Wiśniewski.
\
Komunikat nasz proponowałem zakończyć zdaniem do
datkowym: „W odpowiedzi powiadomił on delegację, że
w dniu 23 bm. zostanie ze strony rządowej nawiązana
łączność z Prezydium MKS celem podjęcia rozmów
wstępnych”. Zostało to odrzucone 18 głosami przeciw 5;
argument: nie wiadomo jeszcze czy łączność zostanie
rzeczywiście nawiązana, lepiej na to poczekać.
23 sierpnia (sobota) '80. Wobec faktów zatrzymań na
mieście noc z wczoraj na dziś spędziłem w Stoczni Gdań
sk;ej, spałem w sumie około godziny w noclegowni tam
tejszej straży pożarnej. P0 6.00 wyszedłem do sieb e na
Targ Rybny ogolić się, wykąpać, zmienić bieliznę. Dużo
osób, zwłaszcza młodych działaczy ośrodków niezależ
nych, nocuje w stoczni.
Godz. 9.50. Otwarcie plenum delegatów MKS, przewodn czy Lech Wałęsa. Operatorzy telewizyjni i filmowi,
fotoreporterzy, dziennikarze, tłum. Nadal wpływoją pie
niądze. Wczoraj było ok. 700 000 zł.
Godz. 10.20. Prezydium zbiera się w małej sali, którą
od sali delegatów oddziela hall.
Florian Wiśniewski relacjonuje rozmowę telefoniczną
z wojewodą gdańskim, prof. Jerzym Kołodziejskim, któ
ry powiedział mu: „Nawiązuję z wami kontąkt roboczy”.
Chodzi o warunki spotkania z Kom'sjq Rządową. Prezy
dium postanawia, że ja mam podjąć rozmowy wstępne
z Kołodziejskim. Godzę się, ale żądam kogoś z Prezy
dium do współudziału. Dodano aż trzy osoby: Andrzeja
Gwiazdę, Zdzśława^Kobylińskiego i Bogdana • Lisa.
Tego dnia do godz. 10. 50 na fundusz MKS-u wpłynęło
ok. 1,5 min. zł.
Przybyli z Warszawy samochodem okrężną drogą Ta
deusz Mazowiecki i Bronisław Geremek. Przyjęto ich bar
dzo życzliwie, jako „ekspertów”, którzy będą pomagali
Prezydium.
Uchwaliliśmy punkty dla naszej delegacji do rozmów z
wojewodą Kołodziejskim (ma mu towarzyszyć dyrektoi
naczelny Stoczni Gdańskiej Klemens Gniech). Treść:
1. Odblokowanie telekomunikacji z cpłym krajem.
2. Bezpieczne poruszanie się strajkujących i osób towa
rzyszących po mieście.
3. Odblokowanie stacji CPN (przynajmniej dla kluczo
wych przedsiębiorstw).
4. Możliwość dojechania do Gdańska ekspertów. (Listę
ich zaproponował Tadeusz Mazowiecki.)
5. Wystąpienie przedstawiciela Prezydium MKS w tele
wizji, ewentualnie podanie komunikatu w prasie i tele
wizji z wyraźnym wymienieniem Międzyzakładowego Ko
mitetu Strajkowego. (Chodzi o publiczne uznanie MKS-u.)
6. Fakt podjęcia rozmów z Komisją Rządową nie ozna
cza przerwania strajku.
7. Zakończenie strajku ogłasza przewodniczący MKS-u,
Lech Wałęsa.
8. Odnośnie uzgodnień techniczno-administracyjnych dal
sze kwestie będą wnoszone w toku rozmowy z wojewodą:
Ponadto mam zażądać, aby Andrzej Kołodziej, przewo
dniczący Komitetu Strajkowego Stoczni Gdyńskiej, mógł
dojechać do MKS-u, gdzie powinien być od kilku godzin.
Żądamy także, aby rozmowy z Komisją Rządową były
nadawane przez radiostację gdańską.
Ustaliliśmy, że rozmowę z wojewodą Kołodziejskim roz
poczniemy o godz. 14. 00; przy bramie głównej powita go
Lech Wałęsa.
O godz. 12.40 przemówił Tadeusz Mazowiecki apelując
o rozwagę .i solidarność. O godz. 12.45 Lech Będkowski
podał publicznie komunikat Prezydium MKS-u o powoła
niu komisji czterech i o zaproszeniu woj. Kołodziejskiego
na godz. .14.00; zaproszenie zostało przyjęte.
Kołodziejski przybył punktualnie pod bramę główną
miał trudności z przejazdem przez tłum, który demonstro
wał niechęć. Od bramy szedł pieszo poprzedzany tłumem
fotoreporterów i otaczany przez nas. Tu już było spokoj
nie, zaledwie kilka okrzyków pod adresem władzy.
Rozmowa rozpoczęła się o godz. 14.05. W imieniu Ja
gielskiego wojewoda oświadczył pełną gotowość do pod
jęcia rozmów na podstawie 21-o punktowej listy żądań.
Do spraw podanych powyżej Kołodziejski ustosunkował
się następująco:

cd 1. O 11.30 nastąpiło odblokowanie telekomunikacji
ze Szczecimem. Dalsze odblokowywanie Gdańska będzie
postępowało w miarę poprawy sytuacji w Gdańsku. Wła
dza sama jest zainteresowana przywracaniem' łączności,
ponieważ wskutek jej braku pojawił się chaos na rynku,
panika żywnościowa, dramaty rodzinne (np. dzieci prze
bywające na wakacjach odcięte od rodzin).
ad 2. Kontrolę osób stosuje się jedynie w niektórych
miejscach. Jest to podyktowane koniecznością, ponieważ
milicja obserwuje grupowanie się elementów kryminal
nych w poszczególnych punktach, zwłaszcza w okolicach
Stoczni Gdańskiej i Stoczni Komuny Paryskiej (gdyńskiej).
Na wypadek zatrzymywania osób z MKS-u uruchomiony
zostanie telefon interwencyjny i na jego numer Prezydium
MKS-u będzie mogło zgłaszać takie fakty celem niezwłocz
łiego ich wyjaśnienia. („Staramy się zabezpieczyć swo
bodę poruszania się strajkujących po mieście.”)
ad 3. Dostawy benzyny dla województwa wynoszą za
ledwie 100.000 I. dziennie, co wystarcza na mniej niż mi
nimum i obecnie po prostu nie ma możliwości ich
zwiększenia.
ad 4. Żadnych przeszkód, prosi tylko o imienną listę,
żeby osobom zaproszonym przez Prezydium MKS-u irzeczy
wiście można było zapewnić swobodny dojazd.
ad 5. W dzisiejszej „Panoramie” telewizyjnej będzie
mógł pójść tekst uzgodniony przez obie strony, zaś odpo
wiedni komunikat prasowy zostanie oddany do publikacji
z chwilą rozpoczęcia rozmów przez Komisję Rządową i
Prezydium MKS-u.
ad 6. Oświadczenie przyjął do przekazania Komisji
Rządowej.
ad 7. Wolałby raczej wspólny komunikat, ale zgadza
się, że „fizycznie" w imieniu MKS-u zakończenie strajku
ogłosi L. Wałęsa.
ad 8. Przyjął do wiadomości.
Ponadto: o ewentualnym zatrzymaniu Andrzeja Koło
dzieja nic nie wie, sproWę zapisuje, zrobi wszystko, żeby
rzecz załatwić pozytywnie; nadawanie przez rozgłośnię
gdańską rozmowy Prezydium MKS-u z Komisją Rządową
na żywo byłoby bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe,
ale możno by uzgodnić nadanie obszernego wyboru w
czasie nieco (kilka godzin) późniejszym.
Obstając przy żądaniu natychmiastowego przywrócenia
połączeń telekomunikacyjnych przynajmniej z Warszawą
ustaliliśmy, że rozmowy Komisji Rządowej i Prezydium
MKS-u będą prowadzone w małej sali konferencyjnej
(gdzie była prowadzona ta rozmowa, wystarczającej dla
kilkudziesięciu osób). Prezydium MKS-u musi zapewnić
Komisji Rządowej bezpieczeństwo i spokój. Ze strony Ko
misji będą: przewodniczący M. Jagielski oraz Zieliński,
członek sekretariatu KĆ, Tadeusz Fisz bach, I sekretarz
KW PZPR w Gdańsku, min. Jedynak, wicemin. przemysłu
maszynowego Kuczyński, woj. Kołodziejski, wicemin.
Handlu Wewnętrznego Bielski,: wicemin. Administracji
Zubelewicz, wicemin. Handlu Zagranicznego Żyłkowski.
Ze strony MKS całe Prezydium pod przewodnictwem
Lecha Wałęsy. Rozmowa będzie nadawana przez głośniki
na dużą salę konferencyjną (delegatów) i no stocznię.
Klemens Gmiech proponował, żeby nagłośnienie nie szło
na stocznię, co zastało odrzucone.
Godz. 16.20. Zebranie Prezydium MKS, prowadzi Woj
ciech Gruszewsiki. Komisji do prowadzenia rozmów z wo
jewodą jednogłośnie udzielania absolutorium. Mazowiecki
zaproponował: ponieważ MKS już przedstawił swoje sta
nowisko w 21^pumktowej liście, na sam początek rozmów
prosić Komisję Rządową o ustosunkowanie się do tej
listy,- najpierw generalnie, następnie punkt po punkcie;
z niezależności nowych związków zawodowych MKS zre
zygnować nie może.
Kołodziejski oświadczył, że Jagielski z komisją go
tów jest przyjechać do Stoczni Gdańskiej dziś o każdej
godzinie, ale jutro nie mógłby uczestniczyć, bo musi być
w Warszawie. Wobec tego zaproponowaliśmy telefonicz
nie rozpoczęcie rozmów o godz. 20.00, co zostało przy
jęte.I
I sesja rozmów Komisji Rządowej i Prezydium MKS.
Po powitaniu komisji Lech Wałęsa poprosił Jagielskie
go o ustosunkowanie się do naszej listy żądań.
Jagielski zabrał głos mówiąc wolno, głośno, dobitnie.

Do punktu 1. Odczytuje ten postulat tak, że chodzi tu
0 faktyczne związki zawodowe (niezależne od rządu
1 partii). Jest to sprawa samych związków. Przystąpiono
do pracy nad projektem nowej ustawy o związkach za
wodowych.
Rozbudowano struktura dawnych związków
zawodowych się przeżyła'. Jest rzeczą do omówienia, jak
tę strukturę uzupełnić nowymi ludźmi. Nad projektem no
wej ustawy o związkach zawodowych będzie szeroka
dyskusja, przed jej uchwaleniem przez Sejm. Związki za
wodowe będą prowadziły analizę cen i kosztów nieza
leżnie od rządu. Będzie również zmieniona ustawa o sa
morządzie robotniczym, jej projekt znajduje się w końco
wym etapie opracowania..
Do punktu 2. Czy dziś podejmować dyskusję o prawie
do strajku? W ogóle problem pozostaje otwarty dla dys
kusji. Udział w strajku i wspomaganie go nie jest karane.
Sprawę należy ewentualnie przedstawić do nowelizacji
kodeksu pracy.
Do punktu 3. Trzeba, się zająć sprawą cenzury. Niezbę
dne jest josne i precyzyjne określenie uprawnień cenzu
ry — w możliwie krótkim czasie. Jeśli chodzi o wyda,wnictwa tzw. niezależne — przedstawiają one szeroki
wachlarz od bardzo krytycznych, ale pozostających na
gruncie ustroju socjalistycznego, do jawnie wrogich soc
jalizmowi.
Dostęp wyznań do publikatorów — problemy te mogą
być podjęte między stronami zainteresowanymi, tzn. mię
dzy rządem a poszczególnymi związkami wyznaniowymi.
Prasa katolicka ma ponad 800 000 egzemplarzy jedno
razowego nakładu.
(Tu moje zapiski na marginesie. Obecnie strajkują 382
zakłady zrzeszone w gdańskim MKS. Członkowie prezy
dium i delegaci MKS pamiętają o położeniu geopolitycz
nym i ewentualności interwencji radzieckiej. Jagielski
właściwie pozostaje w kręgu mowy Gierko i materiałów
aktualnie zamieszczanych w prasie, nie wnosi nic no
wego).
Do punktu 4. Nie ma obecnie w Polsce więźniów ska
zanych za przekonania polityczne. Wyroki wydane są
przez sądy niezawisłe. Ewentualnie można" sprawy jeszcze
raz rozpatrzyć i gdzie trzeba, zrewidować wyroki.
Do punktu 5. O 19.00 był w radiu komunikat, że Ko
misja Rządowa z Jagielskim jedz'e do gdańskiego Mię
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Była to forma
informacji o jego utworzeniu. Sprawę opublikowania żą
dań MKS wyjaśni w porozumieniu z władzami centralny
mi Proponuje dać mu możność zrobienia tego.
(Ktoś ze strony Prezydium MKS pyta*, co z załatiwien'em naszego żądania przywrócenia telekomunikacji z
krajem, głównie z Warszawą. Zieliński z Sekretariatu KC
mówi, że zeszłej nocy nad Warszawą przeszła trąba po
wietrzna, która „punktowo zniszczyła całe obszary mia
sto", toteż natychmiastowe przywrócenie telekomunikacji
może być po prostu techniczną niemożliwością. Nikt po
naszej stronie tej bredni nie bierze poważnie. Jagielski:
„Mam propozycję, te problemy chwilowo odłóżmy, a te
raz omawiajmy następne problemy". Ktoś proponuje, że
by jutrzejsze rozmowy transmitować przez radio i telewi
zję, skoro takie kłopoty z telekomunikacją,, o chodzi o
to, żeby kraj wiedział co się tu dzieje. Jagielski — nie
wiedział, że waga telekomunikacji jest dla nas talk wiel!ka; następne spotkanie może być radiofonizowane, on
nie ma nic przeciw temu).
Do punktu 6. Uważa, że żądanie powiedzenia prawdy
o sytuacji gospodarczej Polski jest słuszne.
Do punktu 7. Komisjo uważa, że wynagrodzenie za
okres strajku powinno być wypłacone, ale w związku f
odrabianiem zaległości powstałych w tym czasie.
Do punktu 8. Uważa, że niesłuszna byłaby jednakowa,
podwyżka dla wszystkich (o 2000 zt). Wynosiło by to łą
cznie 240 miliardów zł, czyli 1/4 obecnego funduszu płac.
Ten postułot jest nie do zrealizowania,. Obecne podwyż
ki wynoszą około 8 procent dotychczasowych zarobków.
Do punktu 9. Co do automatycznego wzrostu płac;
„koszyk towarów i usług" — powinny być 2 instytucje,
nawet 3 — łącznie z instytutem naukowym — obliczają
ce wzrost cen.
Do punktu 10. Eksport mięsa w tym roku wynos'
150 000 ton. Jeśli raz zejdzie się z rynku mięsnego za
granicą, można już nań nie wrócić, a, dewizy są niezbęd
ne. Przywieziemy w tym roku 50 do 60 tys. ton mięso.
Musimy też w tym roku importować 6 min ton zboża
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plus pasze. Łączny kos zł importu żywnościowego sięgnę
2,5 mld dolarów.
Do pumktiu 11. Czy wszyscy zaakceptują kartki żywno
ściowe? Koszt systemu kartkowego.
Do punktu 12. Co dałoby obecnie zniesienie cen ko
mercyjnych? Nie przybyłoby przez to mięsa. Z Pewexu
artykuły żywnościowe są już wycofane, pozostaje tylko
wódka.
' 1
Do punktu 13. W doborze kadry kierowniczej postulat
kwalifikacji jest słuszny, „co do tego jesteśmy zgodni".
Dodatki rodzinne dla funkcjonariuszy MO i SB są wyż
sze, ale tam nie ma normowanych godzin pracy, obo
wiązuje pełna dyspozycyjność, nieraz rodziny muszą się
przenosić do miejscowości, gdzie nip. dla- żony nie ma
zatrudnienia według jej kwalifikacji. Dodatkowo Zieliński
wtrąca, że ktoś przechodzący z aparatu zarządzania- go
spodarczego do aparatu partyjnego traci nawet 1/3 do
tychczasowego wyposażenia-, partia tak źle płaci swoim
ludziom.
Do punktów 14 i 15. Jagielski nie w'e, czy ludzie star
si zaakceptowaliby tak drastyczne obniżenie wieku eme
rytalnego. Wiek emerytalny kobiet — 50 lat i mężczyzn
— 55 lat byłby najniższy w świecie. Straty materialne.
Stopniowe zrównywanie starego portfela z nowym w to
ku przygotowana.
Do punktu 16. Jagielski emocjonalnie mówi o sobie,
jak był katowany przez gestapo i — „że tak powiem" —
bandy. Stąd potrzeby służby zdrowia- są mu szczególnie
bliskie. Oczywiście słuszne, że trzeba poprawić jej wa
runki pracy i wyposażenie, (Sądzę, że on korzysta z kli
nk rządowych).
Do punktów 17, 18 i 19. Postulat płatnego urlopu ma
cierzyńskiego przez trzy lata — słuszny, ale potrzeba na
to czasu. Należy koniecznie skrócić czas oczekiwania na
mieszkanie. Jeśli chodzi o region gdański, jest już decy
zja o zbudowaniu 2 nowych fabryk domów.
Do punktu 20. Podwyżka diet podróżnych będzie roz
patrywana.
Do punktu 21. Opracowuje się program odnośne wol
nych sobót.
Jagielski, na. zakończenie: zreferował punkt widzeniana- poszczególne sprawy; zrobił to w sposób taki, aby
nikt mu nie zarzucił, że obiecywał więcej niż mógł; po
dziękował za udzielenie mu uwagi.
Wałęsa: — Jesteśmy znów w tym • samym punkcie, co
przed 10 laty. Obietnice. Czeka co konkretnie powie wi
cepremier, żebyśmy znów nie musieli uciekać się do
strajków, których nie chcemy.
Jagielski: — W najbliższych dniach odbędzie się ple
num KC, które zajmie się całokształtem spraw.
Wałęsa: — Jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie,
świat się zadziwi rezultatami naszej pracy. Proponuję te
raz odłożyć rozmo-wę, opracować wspólny komunikat
i określić czas na.stępnej rózmowy.
Jagielski — Zgoda- n-a. wspólny komunikat, proponuje
powołać do napisania go kilka osób z obu stron.
F-iszbaeh prosi, żeby jutro uruchomić komunikację miej
ską, bo jej brak ogromnie utrudnia mieszkańcom życie.
Wałęsa — żaden zakład -nie może wyłamać się ze
strajku, dotyczy to także tramwajów, autobusów, trolejbu
sów; -pracują tylko te, którym MKS polecił pracować
i które funkcjonują -normalnie (służba zdłowi-a, transport
żywności ltd.).
O godz. 22.35 opracowano wspólny komunikat, którego
rękopis podpisali: :ze strony irządowe-j Jerzy Kołodziejski,
ze strony MKS Lech Będkowski. Treść:
„Dnia- 23 sierpnia w godzinach wieczornych odbyło się
w Stoczni Gda-ńskie-j spotkanie Komisji Rządowej pod
przewodnictwem wicepremiera 'Mieczysława Jagielskiego
z Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
w Gdańsku -pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Nai po
siedzeniu wicepremier M. Jagielski przedstawił stanowi
sko Komi-sji Rządowej wobec listy żądań załóg. Przedsta
wiciele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego -przed
stawili uzasadnienie żądań strajkujących załóg. Rozmowy
mają być kontynuowane".
Jutro wojewoda mai dać telefonicznie wiadomość o ter
minie w zn owi ein i-a r ozm ów.
24 sierpnia (niedziela) '80. Godz. 18.40. Zebranie Pre
zydium MKS i Komisji Ekspertów, współprzewodniczą Ta
deusz Mazowiecki i Lech Będkowski. Komisja- Ekspertów
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zajęła- się pkł. 1 listy żądań, tj. utworzeniem wolnych
związków zawodowych. Komisja- proponuje przyjęcie naz
wy „Samorządne Związki Zawodowe", -aby było' to do
przyjęcia, dla władzy. (Dostają gęsiej skórki od słowa
„wolne"). -Po strajku MKS przekształci się w Międzyza
kładowy Komitet Założycielski Samorządnych Związków
Zawodowych. Do kodeksu pracy powiinie-n być wprowa
dzony paragraf, który będzie wyraźnie mówił o prawie
do strajku -i jego uwarunkowaniach. W stosunku do ucze
stników obecnych strajków nie mogą być zastosowane
paragrafy kodeksu -pracy, na których -podstawie władza
mogłaby pcidijąć -próbę represjonowania robotników — tę
sprawę należy wyraźnie postawić przed zakończeniem
rozmów likwidujących obecny strajk.
Zapytałem Mazowieckiego, do kiedy- możemy liczyć no
ich tu obecność i pomoc. (Nieipokoi-łem się co będzie,
jeśli wkrótce wyjada; wnosili oni lad i rozwagę, i tym
samym zwiększali -silę MKS). -Mazowiecki spokojnym, jak
zawsze, głosem powiedział: „Będziemy wam towarzyszyli
do końca". Prezydium przyjęto to oświadczenie gorącymi
oklaskami.
Po dłuższej dyskusji -prezydium zleciło rzeczoznawcom
opracowanie „wariantu B", to jest wymogów, jakie -mu
sielibyśmy postawić, gdyby żadną miarą nie udało s-ię
zrealizować żądania utworzenia Samorządnych Zwiążków
Zawodowych -i trzeba- by -się -wciskać w strukturę jedno
litych związków. „Wariant B" iz góry -został potraktowany
jako element posiłkowy, na -zupełną ostateczność, przy
mocnym obstawaniu przy związkach samorządnych.
Wciąż wpływają pieniądze i różne dary. Z pogotowia
ratunkowego gdańskiego przynieśli nam, oprócz pospiesz
nie zebranych pieniędzy, 10 paczek kaiwy.
Już szereg dni wstecz powinienem był przyjąć comie
sięczny zastrzyk. Przez Alinę Pieńkowską (pielęgniarka)
podałem do stoczniowego szpitalika fiolkę z zastrzykiem
i id-rugą z towarzyszącym mu płynem, mając za-mia-r udać
śię tam później. Tymczasem młody lekarz (Grochulski, je
śli dobrze pamiętam) przyszedł w białym kitlu i z ąotowq strzykawką do sali obrad delegatów, żeby mnie upo
lować. Gonił mnie jeszcze bodaj godzinę, aż udało nam
się zła,pać wolną chwilę ii zabieg odbył się w pomie
szczeniu -powielaczy za małą salą konferencyjną, przy
naszych drukarzach, stanąłem -pod ścianą, opuściłem
spodnie i załatwione.
Dziś Zlecono mi obowiązki -rzecznika prasowego, zarów
no -dla prasy polskiej, jak -i zagranicznej. Huk dodatko
wych zajęć, ciągłe pytania i interwencje dziennikarzy,
którzy nareszcie-znaleźli ofiarę obowiązaną do udzielania
im chociaż najmniejszej -pomocy. Tego za-raz dni-a wy
padek wręcz przedziwny: na teren stoczni prze-dostcło się
paru młodyćh trockistów hiszpańskich, którzy zgłosili go
towość założenia- tu komórki Irocki-stawskiej. Moja decy
zja-: wyprowadzić -ich za bramę. Możliwe są różne pro
wokacje -a także działania głupców, którzy mogą wpako
wać na-s w bairdlzo trudne położenie.
Za-prósiłem grono młodych literatów do współpracy w
„biurze -prasowym", które zainstalowało s-ię na -korytarzu
na piętrze tego -budynku, przed stoczniową salą trady
cji. Działali już tłumacze, zebrani głównie z -przedsię
biorstw morskich oraz ochotnicy z miasto.
25 sierpnia (poniedziałek) '80. Godz. 6.35. Położyłem
się około 2.30, wstałem o 5.40. To -mniej więcej moja
dobowa porcja s-niu. Diabli biorą te -przypisy. Mam pod
ręczne notatki plus materiały i dokumenty; gdy się nie
co uspokoi, będę odtwarzał w opa-rcu o to.
Godz. 10.15. Ustalamy, że w najbliższej rozmowie z
wojewodą przedstawię trzy punkty:
1. Żądamy -natychmiastowego odblokowania telekomu
nikacji z Warszawą -i Szczeci-ne-m, i w najbliższym czasie
z res-z-tą kraju. Jeżeli to -nie -na-stą-pi, wstrzymujemy się
z dalszymi rozmowom-’ do tego cza,su.
2. Żądamy, aby następna sesja- ro-zmów Komisja Rzą
dowa — Prezydium MKS była- nadawa-na co najmniej
przez Rozgłośnię Gdańską. W ostateczności, na mój wnio
sek, możemy się zgodzić, że -pierwsze 20 mi-nut będzie
nadawane na żywo, następnie zaś zrob-i się godzinny wy
bór wypowiedzi, ściśle uzgodniony z przedstawicielami
MKS. Ale t-o ostateczność.
3. Zwrócenie uwagi, że w „Trybunie Ludu" nie było
uzgodhionego -komunikatu o pie-rw-szej rozmowie Komisji
Rządowej i Prezydium MKS.

O god2. 12.30 przybył, zamiast wojewody, jego współ
pracownik Tadeusz Bruski. Oświadczył, że stawia się z
upoważnienia Komisji Rządowej dla ustalenia dalszej pro
cedury kontaktowania się Komisji Rzędowej i MKS. Nie
podobało mi się to obniżenie rangi ij kompetencji, ale
przedstawiłem mu powyższe trzy punkty. Odpowiedział,
że warunek zawarty w pkt. 1 osobiście przedłoży wice
premierowi. Punkty 2 i 3 przyjął do wiadomości. Ustali
liśmy najwcześniejszą innstalację dwóch telefonów w na
szej siedzibie (dotąd był tylko jeden) i że co do podję
cia- rozmów zadzwoni do nas albo Bruski, albo wojewo
da. Bruski jeszcze powiedział, że przylot Jagielskiego
z Warszawy spodziewany jest między godiz. 14.00 i 14.30.
O godz. 15.00 miałem konferencję prasową z dzienni
karzami krajowymi i zagranicznymi. Początkowo z krajo
wymi były incydenty ze względu na niechętną i jawnie
wrogą postawę prasy wobec na-s („elementy anty-socjali
styczne i anarchiczne"), -byli nawet tacy zagubieni w
czasie cwaniacy, którzy teraz powoływali się na demo
krację, którą rzekomo gło-sirny, a dyskryminujemy ich.
Posta-witem sprawę jasno, że nie- dyskryminujemy na
wet wrogów, ale oczywiście bronimy się i będziemy się
bronili, w czym pomaga- na-m także obecność prasy za
chodniej; wschodnia też byłaby dopuszczona, gdyby się
pojawiła-.
Część dziennikarzy polskich po dłuższych dyskusjach
uchwaliła i podpisała- pismo — protest (bodaj do ZG Sto
warzyszenia Dziennikarzy Polskich, -albo do zwierzchnic
twa RSW „Prasa"), że uniemożliwia się im zamieszcze
nie w prasie prawdiziiwych informacji- i sprawozdań z
gdańskich wydarzeń sierpniowych. Inni uchylili się od
podpisu; ci będą chyłkiem przemykali na tę stronę, jeśli
okaże- się, że warto.
Ktoś (chyba jakieś zakłady tytoniowe) przysłał masę
-papierosów. Całe paki leżą rn-a stole w dużej sali dele
gatów, do brania. Przysłano nam także większy transport
winogron bułgarskich. Przyniesiono nam w czasie posie
dzenia prezydium, dostałem piękną ‘kiść. W dużej sali
delegatów, pod ścianą blisko wejścia kilka zestawionych
stołów. Tam omal bez przerwy 8—10 pań pracuje robiąc
kanapki i gotując herbatę lub kawę. Po przeciwnej stro
nie blisko podliuim prezydialnego też kilka- stotó-w, tam
bateria1 maszyn do pisania i również panie ochotniczki
pracujące -od rano do nocy; przy tym stanowisku najczę
ściej spotykam Krzysztofa Wyszkowskiego, kierującego
przepisywaniem i małą poligrafią.
Godiz. 15.45. Znów spotkanie Prezydium MKS z zespo
łem ekspertów. Otworzył i prowadził Zbigniew Lis z ko
mitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej, gospodarz siedzi
by. Referuje Tadeusz Mazowiecki.
Należy uparcie walczyć o samorządne (wolne) związki
zawodowe, toteż „wariant B" traktujemy jedynie infor
macyjnie. Jeżeli okoliczności zmusiłyby nas — czemu
będziemy się sprzeciwiać do ostatka- — do przyjęcia for
muły jednolitych związków zawodowych, trzeba: 1. znieść
dotychczasową ordynację wyborczą i wprowadzić nową,
demokratyczną; 2. w ciągu, 2 tygodni od -podpisania po
rozumienia przeprowadzić wybory na- terenie objętym
działalnością Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego;
3. wtedy dotychczasowe komitety strajkowe, staną się
„grupami kontroli robotniczej", a MKS wejdzie w miejsce
WRZZ; określić wyraźnie zakres zadań Centralnej Rady
Związków Zawodowych.
Ponadto musi być uchylona
ustawa o Konferencjach Samorządu Robotniczego (cho
dzi o uniezależnienie ich od partii).
Długa dyskusja o KSR w „wariancie B". Długa- dys
kusja- o -zasadniczej lirni-i postępowania, więc „wariant
A", czy „wariant B". Rola naszych ekspertów, dzięki
nim ogromne poszerzenie horyzontów i perspektyw.
O godz. 18.35 moja- rozmowa telefoniczna- z wojewo
dą. Dochodzę do wniosku, że strono rządowa- gro na
zwłokę, liczy na zmęczenie, przede wszystkim psychicz
ne, strajkujących. Ponawiam żądanie przywrócenia tele
komunikacji Gdańska z resztą kraju. Powtarzam mu całe
stanowisko Prezydium MKS przedstawione Bruskiemu.
Pyta, czy to telekomunikacja- to conditio sine qua non,
mówi coś o eskalacji naszych żądań, odpowiadam, że
nie -myśmy zablokowali Gdańsk i stanowczo żądamy od
blokowania przed podjęciem rozmów. Informuję, że
wkrótce ra-z jeszcze do niego zadzwonię.
Przekazuję rozmowę Rrezydium, tu postanowienie, że
sprawę ewentualnego podjęcia- rozmów mimo nie speł

nienia warunku przenosimy -na plenum delegatów. Wszy
stko odbyło się s-zyibko i o godz. 19.25 przekazuję wo
jewodzie wiadomość:
„Plenum jednogłośnie zatwierdziło -oświadczenie Prezy
dium, znane -Panu o godzinie 18.35, że -Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy gotów jest do podjęcia- rozmów z Ko
misją Rządową, -jeśli będzie odblokowana telekomunika
cja, z resztą- kraju".
Znów konferencja prasowa-.
Wszystkie wejścia- i drzwi całą dobę obstawiane są
przez -naszych bramkarzy, któ-rzy -niestrudzenie sprawdza
ją -przepustki i bez nich wpuszczają tylko łytih, których
już dobrze poznali.
Godz. 22.05. Spotkanie: wojewoda Kołodziejski, Tade
usz -Bruski — Bądkowski, Bogdan Lis (członek Prezy
dium, nie mylić ze Zbigniewem); -rozmowai odbywa się
w budynku dyrekcji, pa-ręset metrów od siedziby MKS.
Wojewoda- — łączność z Warszawą- już j-e-st. W miarę
postępu rozmów będą odblokowywane dalsze poszcze
gólne kierunki.
Bogdan Lis — ma- być cały kra-j.
Wojewoda — w kraju sytuacja je-st nienormalna,, wy
maga to zatem także nienormalnych działań.
Bogdan Lis — -kraj jest jednostronnie informowany o
wydarzeniach u nas, dlatego obstajemy przy przywróce
niu łączności.
Lech Bądkowski — nie myśmy stworzyli sytuację nie
normalną, -lecz władza i teraz władza ją przeciąga i po
głębia-.
Wojewodo — jeżeli wznowione Zostaną rozmowy Ko
misji Rządowej i Prezydium MKS, wicepremier -n-a po
czątku najbliższej ich -sesji złoży informację o postępie
i perspektywach odblokowywania kraju; czy zgoda no to.
Proponuję przerwę, w której B. Lis -zwróci się do Pre
zydium o decyzję. Lis wychodzi. Próbujemy rozmawiać
we trzech, znamy -się od dawna, rozmowa- za- nic nam
nie wychodzi, na szczęście Kołodziejskiego od-wołu-ją do
innego pokoju, wicepremier na linii. Bruski zagaduje w
tonie poufnym -i przyjaznym, żeby już kończyć ten strajk,
wszyscy są zmęczeni i chcą do domu. Odpowiadam, że
wytrzymamy.
Godz. 23.07. Wracają Lis i Kołodziejski, podejmujemy
pracę.
Lis — Prezydium zgadza się na- wznowienie rozmów
w dniu 26. VIII od godz. 10.00. Oczekuje no samym po
czątku informacji wicepremiera o przywróceniu- telekomu
nikacji. Sesja może trwać do godz. 18.00, ponieważ o
19.00 mamy- mszę przy bromie, ludzie będą się groma
dzili wcześniej. Warunki: będą iwspóline komunikaty pra
sowe -na cały kraj, a, z sesji transmisja 20 -min. ma żywo
w programie ogólnopolskim, -następnie g-od-zima uzgodnio
nego montażu w programie lokalnym; owe 20 minut pót
na pół z tym, żei najpierw wypowiedź Jagielskiego o te
lekomunikacji.
Wojewoda — jutro między 10.00 i 10.30 dostaniemy te
lefon od Bruskiego, czy żądanie 20 minut na żywo zo
stało przyjęte; rozumie, że od tego zależy czy rozmowy
będą wznowione.
Bądkowski, Lis — dobrze zrozumiał.
Wojewoda — stawia warunek porządku i bezpieczeń
stwa. W czasie sobotniego (23 bm.) przyjazdu były gor
szące zajścia-, tumullt, epitety, uderzenia dłońmi o ‘karo
serie samochodów (po miejskiej stronie bramy). Chodzi
wręcz o fizyczne bezpieczeństwo delegacji, szczególnie
przy -wysiadaniu przed -bramą. Jagielski oświadczył, że
może ryzykować sarn, nie może -narażać innych.
Rozważamy kwestię: albo duży oddział Straży Robotni
czej wyjdzie przed bramę i zapewni -względnie spokojny
podjazd -pod bramę, albo wpuścimy delegację inną bra
mą.
Wojewoda Kołodziejski — wicepremier powiadomił go,
że wszystkie warunki spełnił, wypuszczono zatrzymanych,
odblokował połączenia ze Szczecinem i Warszawą, do
odblokowania całego kraju nie zobowiązywał się. Owe
20 minut tylko w prog-romłe lokalnym, nie było mowy
o godzinnym montażu. Nie jest w stanie spełniać coraz
nowych -warunków, traci wiarę w dobrą wolę MKS. Ma
dwa dni na prowadzenie rozmów. Informację o funkcjo
nowaniu łączności złoży ekspert, nie on, bo się na tym
nie zna.
-My — o godzinnym montażu- -była mowa. Nie stawia
my coraz -nowych warunków, żądamy tylko stopniowej
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normalizacji. Na prowadzenie rozmów musimy mieć tyle
czasu, He będzie trzeba, nie myśmy zwlekali z ich roz
poczęciem.
Kołodziejski — w czasie I sesji rozmów na sali byli
wasi ęksperci, sympatycy KOR, nie powinni być. Komi
sja rzędowa ma najlepszą wolę prowadzenia rzeczowych
rozmów, ale nie możemy działać pod dyktatem.
My — od lait żyjemy pod dyktatem, ale tu nie o dyk
tat chodzi; z naszych doradców nie zrezygnujemy.
W końcu ustaliliśmy, że przed 10.00 zadzwonimy pod
numer 31-11-70, żeiby się dowiedzieć, przyjeżdżają czy
nie.
Gdańska grupa, współpracowników KOR (wzmocniona
kilku przybyszami z Warszawy) była nadal solą w oku
władzy. Od 23 sierpnia wydawali biuletyn strajkowy „So
lidarność"; ukazało się 13 jego numerów plus dodatek
nadzwyczajny z projektem statutu Niezależnych i Samo
rządnych Związków Zawodowych.
KOR-owcy trzymają
się raczej osobno. Nasi eksperci albo po .prostu nie są
KOR-awcami, albo sympatyzują z działaniami KOR, ale
bynajmniej nie są od niego uzależnieni, zresftą KOR
nie jest ciałem politycznie jednolitym i pretensje woje
wody pod ich adresem nie miały sensu.
Liczną grupą stawili się tu uczestnicy Ruchu Młodej
Polski, w Gdańsku szczególnie silnego, z Aleksandrem
Hallem, Arkadiuszem Rybickim, Janem Samsonowiczem
na czele. Byli czynni przy wspieraniu MKS, ale nie mie
szali się w jego poczynania, nie tworzyli grupy nacisku
(inaczej niż KOR-owcy), odgrywali rolę stabilizacyjną. By
ła wreszcie grupa Konfederacji Polski Niepodległej Mo
czulskiego, dość hałaśliwa, ale mało wpływowa.
26 sierpnia (wtorek) '80. Godz. 10.55. Przybyła Komisja.
Rządowa, spokojnie, bez ekscesów. Przed bramę głów
ną (nr 2) wyszedł oddział stoczniowców, ale wozy zosta
ły skierowane do bramy nr 1 i szczęśliwie nikt tego wy
biegu nie spostrzegł.
Najpierw atak dziennikarzy, zwłaszcza filmowców, istny
cyrk. Salo Prezydium. Upał. Podniecenie. Czekaliśmy na
daremnie niedzielę i poniedziałek.
II sesja rozmów
Godz. 11.05. Zbigniew Lis z bojówką stoczniowców
energicznie wyprasza (czasem wyprowadza pod rękę)
opornych sprawozdawców cudzoziemskich. Zostaje tele
wizja polska i bodaj grupa dokumentalistów Bohdana
Kosińskiego. Tłum delegatów na dużej sali wszystko od
biera przez głośniki, tak samo cała stocznia i tłumy przy
bramach 2 i 3.
Wałęsa — wita przemówieniem, że nowa sytuacja po
lityczna, więc może i Komisja Rządowa ma coś nowego
do powiedzenia. Nie chcemy zmiany ustroju socjalistycz
nego, chcemy tylko być gospodarzami we własnym
kraju.
Jagielski — (prosi o zgaszenie jupitera) wyraża zado
wolenie z faktu, że się ponownie spotykamy. Otrzymał
informację, że kolportowano ‘ ulotki poddające w wątpli
wość jego słowa. Do większości postulatów, najbardziej
żywotnych dla załóg, kąmisja ma stosunek pozytywny.
Okres strajku może być opłacony, ale pod warunkiem
odrobienia zaległości, z funduszu płac stoczni. (I chyba,
jak rozumiem, to samo we wszystkich zakładach). Za
łatwiono sprawy płacowe załóg. Import mięsa w tym ro
ku wzrośnie do 60 000 ton. Kartki żywnościowe — jak to
zrobić? Przedstawia propozycje. (O ile zrozumiałem, cho
dzi o propozycję przedstawienia propozycji). Do końca
listopada zostanie podany do wiadomości program pod
wyżki dodatków rodzinnych.
Będkowski — połączenie z Warszawą miało być cfziś
przed 10.00, na krótko było, znów nie ma, musi być
przywrócone natychmiast.
Wiceminister łączności Wyłupek — run na telefony
spowodował awarie (tzw. mylenie się) central.
Wojciech Gruszecki — dzrwne, że telefony wysiadają.
Gdyby dawać pełną informację o tym, co się tu odby
wa, przez radio ogólnopolskie i telewizję, nie było by
takiego nacisku na telefony. Pan premier musi być świa
dom głodu wiadomości.
Andrzej Gwiazda — część miast była zablokowana,
część nie.
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Wałęsa — najpierw załatwić punkt 1 listy żądań, na
stępne same polecą. Nie chcemy co 10 lat wracać do
strajków. Nie chodzi o polityczne sprawy.
Jagielski — jesteśmy zadowoleni, że możemy rozma
wiać.
(Powtarza w skrócie co powiedział poprzednio, by by
ło chwilowa przerwa w działaniu głośników). Kontynu
uje:
Sprawa związków zawodowych stanęła na plenum
CRZZ; odnowa związków pilnym zadaniem. Nastąpi ra
dykalna poprawa, chodzi o klasowy charakter i autorytet
tych związków. Proponuje wybory nowych rad zakłado
wych na terenie Trójmiasta, demokratyczne.
Warunki
i tryb przerw w pracy powinny być określone w nowej
ustawie o związkach zawodowych.
(Przychodzą trzej eksperci rządowi, nazwisk nie znam).
Andrzej Gwiazda — Spotykamy się w warunkach kry
zysu społecznego i gospodarczego. Dotychczasowe związ
ki zawodowe są zdominowane przez administrację. Rea
lizuje się ślepe wskaźniki. Powstanie wolnych związków
zawodowych jest koniecznością.
Niewątpliwie wystąpi
sporo kłopotów, ale z czasem to się uładzi. Wolne związ
ki zawodowe muszą mieć własne wydawnictwa, w któ
rych będzie pisało się prawdę. Polacy moją dość słu
chania o błędach i wypaczeniach, cyklicznie. Robotnicy
muszą mieć możność zabierania głosu, czy mają rację,
czy nie. Kto może z góry określać, który głos jest słusz
ny, a- który nie? Oczekujemy deklaracji rządu, że nasze
nowe związki zawodowe nie będą dyskryminowane.
Wałęsa — która strona ma się wpierw wypowiadać,
nasza czy rządowa?
Jagielski — wpierw członkowie Prezydium MKS.
Bogdan Lis — stare związki zawodowe są zupełnie
skompromitowane. Jesteśmy gotowi istniejące zakładowe
komitety strajkowe zamienić na nowe rady zakładowe.
Florian Wiśniewski — tylko wolne związki zawodowe
nas zadowolą.
Lech Sobieszek — żeby się nie powtórzył incydent z
telefonami. Gdybyśmy się teraz tu nie spotkali, lecz do
piero później, rozmawialibyśmy z Komisją Rządową na
tamtej dużej sali, wobec wszystkich setek delegatów.
Wolne związki zawodowe mają być nie tylko dla Trój
miasta, ale dla całej Polski. Możemy spowodować strajk
w całej Polsce.
Jagielski — ubodło go co Sobieszek powiedział. Przy
jechał rozmawiać o sprawach Wybrzeża gdańskiego. Pro
ponuje 10 minut przerwy.
Wałęsa — jeszcze jeden głos i przerwa.
Zdzisław Kobyliński — fabryka domów w Gdyni pra
cuje na 30 prąc. swej mocy, fabryka w Kokoszkach na
50 proc. Po co budować 2 nowe fabryki, po co wyda
wać pieniądze i materiały? Trzeba zrobić tak, żeby te
istniejące produkowały jak należy.
Przerwa
Wałęsa i Jagielski uzgadniają, że o wspólnym komuni
kacie będzie mowa1 później.
Jagielski — wszyscy mówcy z MKS poddali ostrej kry
tyce związki zawodowe. W tej kryłyde jesteśmy całkowi
cie zgodni. (Zrobił krótką przerwę, jakby czekał na Oklas
ki z sali delegatów, ale ich nie było). Kierujemy się tym
samym dążeniem odnośnie roli związków zawodowych.
Wałęsa — Chodzi -o jasne postawienie sprawy ze
strony Komisji Rządowej, przyznaje nam wolne związki
czy stoi na gruncie starych odnowionych.
Jagielski — Rzecz do rozpatrzenia.
II sesja dobiegła końca. Komisja Rządowa wyjechało
bramą nr 3.
Poszedłem ze Stachem Załuskim do Antka Faco,
tkwiącego w bibliotece przy bramie nr 3. Zrobił kawę,
przyszła Majka, jego żona, przyniosła jakiś placek do
mowy, także lekarstwa dla stoczniowców.
t
Co pewien czas do stoczni przychodzą koledzy litera
ci, którzy podpisali nasze oświadczenie z 21 sierpnia.
Edmund Puzdrowski, nie mogąc dostać naszego tekstu,
napisał własny, solidaryzujący się, przyszedł z nim i z
sali delegatów odczytał go do mikrofonu. Także dotarło
do nas pismo solidarnościowe grona intelektualistów
poznańskich z 22 sierpniay wśród nich grupo literatów z
Egonem Naganowskim. Zarząd Główny ZLP milczy, cho-

ciąż Wiktor Woroszylski no pewno dostarczył nasz tekst
w dniu 23 bm. Telefony już sq, mogliby przynajmniej
zadzwonić do biura Oddziału Gdańskiego, żeby się cze
goś dowiedzieć.
Literaci z «naszego Koła Młodych próbują montować
pierwszy numer pisma'„Naprzeciw".
Ks. Hilary Ja stok z Gdyni przysłał dla członków Prezy
dium krzyżyki z wyrytą na odwrocie datą 3 VI 1979 —
dato przyjazdu do Polski Jana Pawła II; podobno przez
niego poświęcone.
Przy bramie głównej, sporadycznie także na terenie
stoczni, handel zdjęciami ze strajku. Straż Robotnicza tę
pi handlarzy', którzy biorą po 20 — 30 zł za .zdjęcia, i ro
bią interesy.
Opracowaliśmy komunikat, uzgodniony o 15.30. Treść:
„Dnia 26 bm. w Stoczni Gdańskiej kontynuowane były
rozmowy Komisji Rządowej pod przewodnictwem wice
premiera Mieczysława Jagielskiego i Prezydium Mię
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod prizewodhictwem Lecha' Wałęsy. W czasie rozmów przedstawiono
propozycje w sprawie pierwszego postulatu dotyczącego
związków zawodowych. Powołany został zespół eksper
tów z udziałem przedstawicieli Komisji Rządowej i Pre
zydium MKS dla opracowania materiału w celu sprecy
zowania poglądu w sprawie postulatu pierwszego. Roz
mowy mają być .kontynuowane w dniu dzisiejszym".
Początek pracy zespołu — godz. 16.30 lub później.'
Skład naszych ekspertów: Mazowiecki, Kowalik, Jadwiga.
Staniszkis; rządowych: Pajestka, Rajki ewicz, Jackowiak.
Kolejny komunikat, tym razem rzecznika prasowego
Prezydium MKS
„Dnia 26 bm. w godzinach wieczornych odbyło się
spotkanie grupy roboczej, na którym byli przedstawiciele
Komisji Rządowej- pod przewodnictwem Jerzego Koło
dziejskiego i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego pod przewodnictwem Andrzeja Gwiazdy z
udziałem ekspertów o.bu stron, poświęcone omówieniu
problemów związanych z punktem pierwszym naszych
żądań. Dyskusja będzie prowadzona dalej.
Wyniki pracy grupy roboczej mają być przedmiotem
obrad Komisji Rządowej i Prezydium MKS. Spotkanie to,
zapowiedziane pierwotnie na godz. 22.15 dnia dzisiejsze
go, zostało przełożone na dzień jutrzejszy (27 bm.), z
powodu wyjazdu wicepremiera M. Jagielskiego na posie
dzenie Biura Politycznego KC PZPR w Warszawie".
27 sierpnia (środa) '80. Godz. 9.50. Komisja ekspertów,
p.3 naszych żądań: informacja, dostęp do publikatorów,
cenzura.
Z ich strony: Pajestka, Jackiewicz, min. Jedynak. Ż
naszej: A. Gwiazda, B. Lis, Wiśniewski oraz Tadeusz Ma
zowiecki, Jadwiga Staniszkis, Tadeusz Kowalik.
(Nasi eksperci wolą nie prowadzić rozmów bez udziału
„robotniczych" członków Prezydium, sam na sam z tam
tą stroną. Niezależnie od naszych ekspertów od początku
przyjąłem indentyczny tryb postępowania. Chodzi o to,
żeby uniknąć podejrzeń o dogadywanie się. W Prezydium,
i poza nim, są ludzie skłonni do tego rodzaju podejrzeń;
o ile się orientuję, nie należy do nich Wałęsa).
'Godz. 19.10. Cały dzień pozornie nic się nie dzieje.
Przygotowałem się do zasadniczego przemówienia o p. 3
na przyszłej (III) sesji Komisji Rządowej i naszego
Prezydium.
Sesja ta stale się odsuwa. W końcu doszło tylko do
spotkania grupy roboczej dla p. 3. Niedawno się skoń
czyło. Zaraz posiedzenie Prezydium.
Tymczasem pogłoski, że w Warszawie nowe zmiany.
Na miejsce Gierka miałby przyjść Olszowski, na miejsce
Pińkowskiego — Grabski. Czekamy.
Godz. 19.20. Posiedzenie Prezydium z udziałem eksper
tów. Na komisji do p. 1. „rządowcy" postawili 6 proble
mów.
1. Stosunek ewentualnych samorządnych związków za
wodowych do partii.
2. Formuła akceptacji zasad ustroju socjalistycznego.
3. Polityczne rozbicie ruchu zawodowego.
4. Przedyskutować p. 7 (?).
5. Gwarancje realizacji umowy, jakich oczekujemy od
rządu.
6. Problem rejestracji nowych związków.
W dyskusji nad tymi sprawami ktoś podniósł, że Ja
gielski poczuł się doknięty prześmiewczym tekstem o nim
w nr 6 „Solilarności".

Gruszecki — „Solidarność" nie jest organem Prezydium
MKSf
Wiśniewski — głosimy wolność prasy.
Odczytano Tekst.
Pytania: kto właściwie redaguje „Solidarność" i w
czyim imieniu? Pytania pozostają bez odpowiedzi. Orien
tuję się, że to problem delikatny i wolę się nie angażo
wać, żeby w tej trudnej sytuacji nie mieć przeciw sobie
i nam (szukających konstruktywnych rozwiązań, możliwych
do przyjęcia dla władzy) „kuroniowców".
Stembrowicz —- ton materiałów zamieszczonych w
„Solidarności" powinien być poważny, a redcktor na
czelny powinien zasiadać w Prezydium.
Sobieszek •— trzeba jeszcze bardziej ośmieszać.
Będkowski — nie prowadzić polityki mocarstwowej, bo
to z naszej strony śmieszne, trzymać się realiów, w któ
rych żyjemy.
Długa oraz niezborna dyskusja nad deklaracją (naszą,
przyszłą) „apolityczności'' oraz stosunku do partii komu
nistycznej.
Godz. 21.30. Eksperci do p. 21 (wolne soboty) wyszli na
obrady szczegółowe. Reszta Prezydium obraduje dalej.
Koniec godz. 23.30.
28 sierpnia (czwartek) '80. Godz. 8.55. Czekamy. Oba
wy, że delegaci zmęczą się czekaniem, to samo załogi.
Poprosiliśmy aktorów o występy. Dają je. Spätem we
własnym łóżku, ale ruszam się dopiero po wypiciu dwóch
kaw.
Godz. 10.00 Zebranie Prezydium z ekspertami nad 1
i pochodnymi. Koniec godz. 10.40, bo zaraz ma przy
jechać Komisja Rządowa.
Początek godz. 11.00. Jak poprzednio, siedzimy po dwu
stronach dłuąieąo, wąskiego i niskiego stołu. Przekleń
stwo ta moda niskich stołów, trzeba do notowania się
zgiąć w pałąk, chociaż siedzi się w także niskich fote
lach. Strona rządowa- ma niejaką przewagę (obserwacyj
ną), .bo ad swojego drugiego irzędu siedzi na podwyż
szeniu (podium), ale główni negocjatorzy z obu stron
znajdują się na tym samyim poziomie. Jestem po lewej
ręce Wałęsy.
Liczebnie (Prezydium) jest nas więcej. Ponadto z tyłu
sali siedzą nasi eksperci: Tadeusz Mazowiecki,#Tadeusz
Kowalik, Bronisław Geremek. Intelektualnego wsparcia z
ich strony sity robotniczej nie sposób przecenić.
Najpierw cyrk 'operatorów filmowych i telewizyjnych, fo
toreporterów.
Godz. 11.07. Zagaja, witając, Wałęsa.
Wałęsa — ćzy Komisja Rzędowa ma do powiedzenia
nam coś nowego na temat punktu 1.
Jagielski — jest to nasze trzecie spotkanie, oby ostat
nie w dyskusji kanstruktywno-raboczej. (O ile dobrze zro
zumiałem: odnośnie pp. 1 i 2 zarysowało się zasadnicze
porozumienie). Przejdźmy do_p. 3.
Wałęsa oddaje qłos mnie.
Będkowski - w dalszym ciągu trwają surowe restrykcje
informacji, które sprawiają, że kraj wie bardzo niewiele
o ąłębokich dyskusjach, o wielostronnym traktowaniu spraw
pśzez robotników, samorzutnie zrzeszonych w Międzyza
kładowym Komitecie Strajkowym z siedziba w Stoczni
Gdańskiej.
Cytuję fragmenty z przemówienia Władysława Gomułki
na VIII Plenum KC PZPR w październiku 1956:
„Wiele zła- było w tych latach. Spuścizna, jakg ten o-'
kres pozostawił po sobie partii, klasie robotniczej i naro
dowi, jest w niektórych dziedzinach życia więcej niż za
trważająca.
Robotnicy Poznania chwytając za oręż strajku i wy
chodząc manifestacyjnie na ulice w czarny czwartek czerw
cowy zawołali wielkim głosem: Dosyć! Tak dalej nie
można! Zawrócić z fałszywej drogi! (...) Najwidoczniej
przebrała się miara1. A miary nie można nigdy przebie
rać bezkarnie. (...) Wielką naiwnością polityczną była nie
udolna próbo przedstawienia bolesnej tragedii poznań
skiej jolko dzieła agentów imperialistycznych i prowoka
torów. (...) Przyczyny tragedii poznańskiej i głębokiego
niezadowolenia całej klasy robotniczej tkwią w nas, w
kierownictwie partii, w rządzie. Materiał palny zbierał się
całe lata. (...) Wybory zostaną przeprowadzone w opar
ciu o nową ordynację wyborczą, która pozwala' ludziom
wybierać, a nie tylko ąlosować. Jest to zmiana bardzo
ważna. (...)
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Przed prawdq uciec nie można. Jeśli się jq
skrywa, wypływa cna w groźnej postaci widma, które
straszy, niepokoi, buntuje się i wścieka".
(Cytowałem więcej).
Cały tekst ówczesnego przemówienia Gomułki, z odpo
wiednim unacześnieniem, można by wygłosić dzisiaj.
Wcigż i wcigż wracamy do tego samego punktu.
Robotników spycha się, do dyskusji czysto placowo-bytowych. Ale sg oni pełnoprawnymi obywatelami — tak
zresztą, jak wszystkie inne warstwy obywateli — i wielkim
głosem domagają się tych pełnych praw. Stad żgda.nie
prawdziwych samorządnych związków zawodowych. Stąd
także żgdanie prawnej autentycznej reęulacji kontroli
prasy itd., po prostu zwanej cenzura.. U nas jest to cen
zura prewencyjna’, policja myśli.
O stopniu dojrzałości i odpowiedzialności robotników
świadczy, że zwrócili się do grona wybitnych ludzi nauki
i-kultury z prośbę o udzielenie im pomocy w uściślaniu
żywionych przez nich przekonań. Jest to dobitny i piękny
przykłcd autentycznej żywej zasady (tak często sprowa
dzanej do propaqandoweqo frazesu) więzi wewnqtrzspolecznej między robotnikami i inteligencję. W tych trud
nych dniach ciesSmy się z tego bijącego, w oqzy faktu.
Regulacja' cenzury ma być rozważna. Będzie się ona
mieścić w systemie prawnym PRL i przestrzegać dwie kar
dynalne zasady: 1. ochrony fundamentalnego bezpieczeń
stwa państwa, 2. miejsca Polski w układzie międzynaro
dowym. Szczegółowiej będzie o tym mowa w toku dysku
sji odpowiedniej problemowej komisji, tu tylko podkreślam
z całym naciskiem, że my, ludzie zrzeszeni w gdańskim
Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, w pełni rozu
miemy interesy bezpieczeństwa Polski i jej sojuszów, a
więc i siły obronnej Układu Warszawskiego.
Problem cenzury w PRL, opartej o dekret z 1946 r..
unaocznia jaskrawa sprzeczność między Konstytucja PRL
a ustawami szczegółowymi, które powinny wychodzić z za
sad konstytucyjnych.
Tutaj trzeba postawić zagadnienie wydawnictw określa
nych jako niezależne lub ukazujgce się poza zasięgiem
cenzury. Chodzi nam o to, abyśmy znaleźli sposób wy
konywania konstytucyjnie gwarantowanego prawa oby
wateli PRL zarówno do czynienia publicznymi swoich po
glądów, Jak i do wydawania książek i czasopism.
Społeczeństwo polskie jest w przeważającej większości
wierzgce, katolickie. Tymczasem w PRL wierzący zostali
zepchnięci na pozycję obywateli II kategorii. Należę im
się pełne prawa, w tym również dostęp do publikatorów.
Jcgielski — w generalnych liniach zgadza się z przed
mówca. Wnioski z „październikowego” przemówienia Go
mułki zostały wyciągnięte, nie widzi .powodu powracania
do niego. Nie wie, jaki jest stosunek prymasa Wyszyń
skiego i biskupa (gdańskiego) Kaczmarka np. do nabo
żeństw w telewizji. MKS nie może przemawiać w imieniu
episkopatu; sg też inne wyznania, sg i niewierzący. Istota
zagadnienia, to cenzura.
Wałęsa — to czego żgdomy w odniesieniu do Kościoła,
to min im urn jego uprawnień.
Zieliński — na IV Plenum KC już zajęto stanowisko.
Totalna negacja 35 let PRL byłaby błędem.
(Nie wiem o jakie plenum mu chodziło. Oni zawsze
tak mówię, jakby ludzie żyli ich plenami, które nam się
zlewajq w jeden szum).
Jcgielski — (coś o potrzebie zaufania).
Wiśniewski — mamy pełne zaufanie do .władz partyj
nych.
(Tak zapisałem i nie popełniłem błędu. On nieraz mówił
od rzeczy).
Fiszbach — pierwszy okres strajku -w Gdańsku był nie
łatwy do określenia; uczestn'czqce w nim czynniki po
lityczne.
Będkowski — widziałem powód cytatów z Gomułki:
cykliczność dramatycznych wydarzeń w Polsce, chodzimy
w fatalnym kręgu, chcemy wreszce z niego wyjść. Oczv
wiste, że reprezentujemy problematykę daleko wychodżęcq poza sprawy bytowe, mówiłem o pełni praw obywa
telskich robotników zrzeszonych w iMKS-sie. Ludzie nie
wierzący znajduję się także p<> tej stronie stołu, ale mó
wmy o społeczeństwie polskim, które ukształtowało się
w kręgu kultury śródziemnomorsko-chrześcijańskiej. .Naj
ważniejsze sprawę gwarancja wykonywania Konstytucji,
□ więc zgodności ustaw z konstytucję. Jeżeli ustawy kła
mię konstytucji, to taka konstytucja jest świstkiem paDieru. Dekret o cenzurze jest sprzeczny z Konstytucję.
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Rozumiem, że teraz przystąpimy do opracowania doku
mentu o cenzurze, który będzie pubjjkowany.
Gwiazda — o represjach politycznych stosowanych
pod płaszczykiem ścigania przestępstw politycznych. Mo
że w przyszłości dojdzie do tego, że MKS zostanie
przedstawiony jako banda kryminalistów.
Jagielski — coś w tym sensie (pół żartem), że Gwia
zda ich obraża, przecież rokujg z nami, skgd więc „ban
da kryminalistów"? Odnośnie skazanych, których uważa
my za politycznych — jeżeli okaże się, że sg nowe oko
liczności, możliwa jest rewizja sądowa.
Anna Walentynowicz — czyta tekst no temat bezrad
ności obywatela, wobec organów właidey.
Gwiazda — czyta komunikat Episkopatu, że przemó
wienie prymasa z 26 bm. zostało przez cenzurę pocięte
i nie było autoryzowane (w publikatorach).
Wniosek o przerwę. Jagielski podnosi sprawę obec
ności dziennikarzy zagranicznych, że dyskutujemy „spra
wy Polaków" pod okiem obcych. Dajemy wyraźnie do
zrozumieniu, że uwaga opinii światowej stanowi dla nas
tarczę ochronng ; .przecież wszędzie na świecie (demo
kratycznym), jeśli dzieje się coś interesującego, cięgnę
tam dziennikarze ze wszystkich stron.
Postanawiamy razem, że pp. 2, 3 i 4 mają być wspól
nie opracowane do gedz. 17.00, a wtedy IV sesja roz
mów.
Wznowienie rozmów odwleka się, częściowo z powo
du trudności uzgodnienia formuł, częściowo z powodu
przesunięć na szczycie politycznym i wyjazdu Jagielskie
go do Warszawy. Wobec tego opracowujemy
Komunikat Prezydium Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego, 28 sierpnia 1980, godz. 19.00
W dniu dzisiejszym od godz. 16.00 były prowadzone
obrady w powołanej przez Komisję Rzgdowg i Prezy
dium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w grupie
roboczej z udziałem ekspertów obu stron, dotyczące
punktów 2 i 3 żądań robotniczych, a mianowicie zagwa
rantowana prawa do strajku oraz bezpieczeństwa straj
kujących i osób wspomagajgcych i w sprawie cenzury,
informacji, dostępu do środków masowego .przekazu.
Dyskusja na temat punktu 1 (niezależnych związków
zawodowych) w grupie roboczej będzie kontynuowana w
dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych«
Dyskusja plenarna na temat punktu 1 będzie wzno
wiona jutro po zakończeniu prac w grupie roboczej.
Na nalegania strony rzędowej przygotowaliśmy pro
jekt ośw;adcze,nia w sprawie aktów solidarnościowych w
kraju, odrzuciwszy uprzednio projekt rzecznika rzędowe
go. Mój projekt wyraża „podziękowanie załogom robo
tniczym w kraju za przesłane słowa i dowody solidar
ności z MKS. W duchu poczucia obywatelskiej odpowie
dzialności za losy naszego kraju i jego miejsca w ukła
dzie międzynarodowym zwracamy się do zaióg o dalsze
wyrażanie solidarności z MKS i o nie podejmowanie
nowych strajków, gdyż pogłębiłyby one istniejące trud
ności i mogłyby stanowić poważne zagrożenie kraju".
Zapowiedzieliśmy podawanie komunikatów „za pośred
nictwem dostępnych .nam środków rozpowszechniania".
Zaniepokoiła nas zwłaszcza; pogłoska, jakoby w Hucie
„Katowice" zamierzano wygasić piece, co oznaczałoby
ruinę. huty. W takim wypadku „zagrożenie kraju", to
oczywiście zagrożenie sowieckie.
29 sierpnia (piętek) '80. Pod tym dniem nie mam ża
dnej zapiski prócz „Zebranie Prezydium, 11.40." Pamię
tam duże napięcie z powodu ważenia się losów naszych
pertraktacji oraz wiadomości z kraju, które wskazywały na
możliwość wybuchu strajku generalnego. Ktoś powiedział,
że „wtedy wyjdzie na nasze". Ładne mi nasze, z czołga
mi sowieckimi na ulicach.
Bratem dalej udział w pracach nad p. 3. Mam tu je
szcze takę zapiskę mojego wniosku do uzgodnionego z
Komiśję Rzędową punktu 3:
a) Dla zapewnienia realizacji. wymienionych zasad
rząd spowoauje anulowanie dekretu z czerwca 1946 r. o
urzędzie kontroli prasy, publikacji i widowisk oraz wnie
sienie do Sejmu i .uchwalenie ustawy ograniczającej cen
zurę do ochrony najistotniejszych elementów bezpieczeń
stwa państwa i jego miejsca w układzie międzynarodo
wym.

b) Srodk rozpowszechniania dostępne sq wszystkim
osobom o właściwych kwalifikacjach dla korzystania z
nich.
(Kłopot z lepszym sformułowaniem niż „właściwe kwa
lifikacje", bo to rozległe pole interpretacji).
Bodaj byłem u Antka Faca przy bramie nr 3.
30 sierpnia (sobota) '80. Codz. 10.10. Posiedzenie ze
społu roboczego Komisji Rzgdowej i Prezydium MKS na
temat p. 3.
Kołodziejski, Bruski i... Z naszej strony Gwiazda, Bogdan
Lis, Kobyliński, Mazowiecki, Będkowski, Kowalik, Gere
mek. Któryś z „rzgdowców" powiada, że „Ks. Jastak wy
głosił kazanie stymulujące nastroje podniecenia".
IV sesja rozmów Komisji Rządowej i Prezydium MKS,
początek godz. 10.35.
Gwiazda — odczytał „Ustalenia do protokołu odnoszqce*się do postulatu nr 1".
Jagielski (wprowadza jakby nieco lżejszy ton). Zbli
żamy się do prac finalnych. MKS stać będzie na grun
cie zasad ustrojowych, kierowniczej roli PZPR i istnieją
cych sojuszy. Trudności porozumienia odnośnie tego pun
ktu leżały w tym, że nowe instytucjonalne rozwiązania
(samorządne związki) pociągają konsekwencje politycz
ne, prawne, organizacyjne itd. Dzisiaj plenum KC, właś
nie te sprawy będą omawiane. Był wczoraj w Warsza
wie.
Wałęsa — porusza sprawę aresztowań. Żąda zwol
nienia zatrzymanych.
Jagielski — uchyla się od zajęcia stanowiska, ale da
je do zrozumienia, że jeist to możliwe.
(Notatka na boku: „Nie wiem, co dziś o mnie napi
sze pan Rawicz". Powiedział to Jagielski. Ja z kolei nie
wiem, do czego nawiązywał).
Godz. 11.09. Jagielski i Wałęsa składają podpisy pod
ostatecznymi sformułowaniami punktów 1 i 2 („ niezależ
ne, samorządne związki zawodowe" — nasza, obok ogra
niczenia cenzury, główna zdobycz).
Zamknięcie sesji o godz. 11.30. Pozostanie grupa ro
bocza dwustronna dla dopracowania pozostałych pun
któw.
Rzecznik prasowy Komisji Rządowej Andrzej Maślankiewicz przedyktowuje mi (nie miał maszynopisu) projekt
(rządowy) wspólnego komunikatu rządowego. Tekst:
Komunikat końcowy
o rozmowach Komisji Rządowej dla Rozpatrzenia Postula
tów Załóg i Problemów Wybrzeża Gdańskiego z Między
zakładowym Komitetem Strajkowym.
1. W wyniku przeprowadzonych rozmów Komisji Rzą
dowej z Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajko
wego dokonano uzgodnień i osiągnięto pełne porozumie
nie w sprawach żywotnie interesujących załogi pracowni
cze zakładów pracy.
2. Żądania przedstawione w 21 punktach zgłoszonych
przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a stanowiące
przedmiot rozmów i dokonanych uzgodnień, będą speł
nione z uwzględnieniem postanowień Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i możliwości ekonomicznych
kraju.
3. Powołane samorządne niezależne związki zawodowe,
stojące na platformie socjalistycznej, zapewnią rzeczy
wistą reprezentację i ochronę interesów ludzi pracy.
4. Uzgodnione w czasie rozmów problemy płacowe i
socjalne zostaną przekazane Rządowi, który do dnia 30
września 1980 r. ustali zakres i tryb ich załatwiania do
określonych możliwości.
5. W celu ustalenia szczegółowych metod i warunków
realizacji podjętych uzgodnień oraz problemów, które
wymagają dalszych postanowień, powoła się mieszaną
komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Rządu,
władz wojewódzkich i Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego.
6. Uwzględniając powyższe uznaje się strajk na Wy
brzeżu Gdańskim za zakończony.
Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajko
wy wzywają załogi wszystkich zakładów pracy, które pod

jęły strajk, do jego niezwłocznego zakończenia i przy
stąpienia do pracy.
7. Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Straj
kowy zgodne są co do tego, że w chwili obecnej naj
ważniejszymi sprawami są: spokój, przywrócenie normal
nego rytmu życia i pracy, jedność całego społeczeństwa
oraz powszechna świadomość, że należy uczynić wszyst
ko dla dobra ojczyzny.
8. Jesteśmy przekonani, że każdy na swoim stanowisku
pracy i wszyscy razem, jako społeczność, uczynimy wszy
stko co niezbędne dla stworzenia pomyślnych warunków
życia.
9. Niech osiągnięte porozumienie będzie trwałą warto
ścią dla nas, naszych rodzin i bliskich, niech stanie się
wyrazem dążeń do utrwalenia i rozwoju socjalistycznych
zasad naszego życia społeczno-politycznego.
Odpowiadam, że muszę porozumieć się z innymi, już
widzę szereg miejsc wymagających zmiany lub uzupeł
nienia, a ostatnie trzy punkty to akty strzeliste, niepo
trzebnie rozbudowane. Uzgadniamy, że będziemy się ko
munikowali, aby doprowadzić do wydania komunikatu
wspólnego. Dodałem jeszcze, że wezwanie do zakończe
nia strajku i powrotu do pracy należy do przewodniczą
cego MKS-u, bo nie Komisja Rządowa proklamowała
strajk i nie do niej należy zamknięcie go.
Tymczasem zebranie plenum delegatów MKS-u, w
którym nie uczestniczyłem, ale wiem, że powstały kłopo
ty, głównie na temat zasięgu terytorialnego nowych związ
ków, kierowniczej roli partii, uzgodnienia odnośnie cen
zury, uwolnienia wszystkich aresztowanych, również tych
z sankcją prokuratorską oraz więźnów skazanych pod
zarzutami pospolitymi a uznawanymi za politycznych
(Zadrożyński, dwaj Kozłowscy).
Podobno pojawiły się ulotki przeciw osiągniętemu po
rozumieniu. Wewnątrz stoczni mocna akcja „sekciarzy".
Kryzys. Dodatkowe duże napięcie, żeby akcja nie spo
wodowała zerwania ugody.
Późnym popołudniem siedzę w pokoju ekspertów przy
stoliku blisko drzwi z Tadeuszem Mazowieckim. Omawia
my komunikat końcowy. Dalej siedzą inni. Jak burza
wpada Halina S., klęka przed nami, wznosi ręce i woła,
żebyśmy się zastanowili nad tym co robimy, że cały wy
siłek idzie na marne itd. Mazowiecki spokojnie, ja mniej,
nakłaniamy ją do wyjścia z pokoju, bo przeszkadza nam
w pracy. Trwa to całą chwilę, wreszcie zostawia nas
samych.
Kryzys trwa. O godz. 20.45 zebranie Prezydium. Tele
fon od Bruskiego, że Jagielski pyta, kiedy Komisja Rzą
dowa może przyjść. Musimy jeszcze sprawy dopraco
wać, zapraszamy więc Komisję na jutro godz. 10.30. Gru
szecki idzie z tym do telefonu,
Bardzo burzliwa dyskusja, raczej kłótnia, Gruszecki
rzuca legitymację MKS-u, jakoś nakłaniamy go, żeby zo
stał. Wojna toczy się o ten punkt 3. Gruszecki raz jesz
cze czyta tekst.
Sobieszek — mam tu młodego eksperta, nie wiem jak
się nazywa, ale on nam powie o cenzurze i o tym, co
my tu robimy.
Wprowadza na salę Prezydium, ku mojemu zdziwieniu,
Stanisława Esden Tempskiego, młodego literata, który
dołączył tu do grupy moich współpracowników.
Tempski powiada, że nieobalenie cenzury prewencyj
nej, to w ogóle dno i że nie warto było robić strajku,
jeśli tego się nie uzyska: Cenzura powoduje olbrzy
mie straty kulturze polskiej, setki najwartościowszych
dzieł literatury nie mogą się u nas ukazać, z polskich
pisarzy nie ma np. Miłosza i Gombrowicza.
Powiedział i wyszedł. Ktoś zwrócił uwagę, że wśród
nas jest literat i żebym się wypowiedział. Mówię więc,
że oczywiście cenzura prewencyjna jest złem, ale mu
simy pamiętać, na jakim świecie żyjemy, co da się uzys
kać, a co nie. Wydanie krajowe pisarzy emigracyjnych
i obcych, to sprawa nie tylko cenzury, lecz także np.
praw spadkowych, tantiem. Polityka kulturalna u nas jest
i tok o Wiele znośniejsza niż w innych krajach sowieckie
go obozu. W końcu cenzurą (obojętnie: prewencyjną czy
następczą) niejednokrotnie zasłaniają się autorzy słabi,
których utwory nie wychodzą z przyczyn wcale nie po
litycznych.
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Chyba najbardziej przekonująco przemówi! Tadeusz Ko
walik — wśród ekspertów warszawskich tu obecnych nie
ma ani jednego, który by na sobie nie doświadczył dzia
łania cenzury. Jeżeli opowiadają się za przyjęciem wy
negocjowanego uzgodnienia p. 3, to nie z przyjemności,
lecz z konieczności, a stanowi on wielki krok naprzód
(zdefinowanie zakresu cenzury, jej zaskarżalność) wobec
stanu obecnego.
Jeszcze długa dyskusja za i przeciw, wreszcie głoso
wanie, wynik za brzmieniem uzgodnienia — 12 głosów,
wstrzymujący się 1 głos. Nie odnotowałem, czy było
tylko 13 członków Prezydium, czy inni także się wstrzy
mali; raczej to drugie, ale nie podnieśli ręki.
Potem punkt 4 żądań o przywróceniu do poprzednich
praw zwolnionych represyjnie z pracy po strajkach 1970
i 1976 oraz studentów, a także więźniów: E. Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego i Marka Kozłowskiego.
Jesteśmy zgodni, że przy tym obstajemy.
Zwolniłem się ze stoczni o 23.20 i poszedłem na Targ
Rybny.
Znalazłem nie wykorzystaną kartkę na obiad w sto
łówce. W ogóle z obiadów w stołówce korzystałem dwa
albo trzy razy, jadłem kanapki, poza tym kawa i papie
rosy. Poszedłem spać o 1.50 wysłuchawszy wszelkich
możliwych rozgłośni. Wszędzie o Polsce, czołówki.
31 sierpnia (niedziela) '80. Godz. 11.10
V sesja rozmów Komisji Rządowej i Prezydium MKS
Najpierw szał fotoreporterów i operatorów fillmowych.
Potem dość długo rozmowy „poboczne" o ostatnich
nie dopiętych sprawach. Dzieje się to w sali Prezydium.
Początek godz. 11.30.
Wałęsa — mamy nadzieję, że teraz już sprawy zosta
ną wcześnie załatwione. Co do zatrzymań i aresztowań
(sankcji prokuratorskich) — chodzi o wyjaśnienie wicepre
miera, podpisanie dalszych punktów nastąpi potem.
Jagielski — dotrzymał obietnicy i wrócił do Gdańska
wczcraj ci 19.30. Ostateczne podpisanie porozumienia
(protokołu) nastąpiłoby po południu.
Czytanie punktów. B-. Lis czyta p. 3
Jagielski — „zgoda, podpisuję ten punkt".
Czyta p. 4.
Jagielski -— „w duchu rozumienia podpisuję ten
punkt".
Wrdca sprawa zatrzymań i aresztowań.
Jagielski — do tej sprawy ustosunkuje się na koń
cu.
Podnosimy sprawę ogłoszenia tekstu porozumienia w
środkach masowego przekazu i obstajemy przy sprawie
aresztowanych.
Jagielski — aresztowania są sprawą Generalnego Pro
kuratora. Dziś jedzie do Warszawy i rzecz przedstawi w
duchu rozumienia.

Alina Pieńkowska — „w imieniu Stoczni Gdańskiej" do
maga się uwolnienia aresztowanych, którzy pomagali
robotnikom w 1976 r.
Andrzej Gwiazda — to samo.
Podpisywanie wszystkich punktów do godz. 12.30. Przed
nami jeszcze podpisanie dokumentu końcowego. Przer
wa na dokończenie przepisywania tekstów.
Krążę gorączkowo ze wspólnym komunikatem praso
wym, wreszcie go uzgadniamy w formie znacznie zwięźlejszej od proponowanej przez rzecznika rządowego.
Godz. 16.20. W sali Prezydium.
Wałęsa — żeby Jagielski ustosunkował się do spra
wy zwolnienia aresztantów.
Jagielski oświadcza — 1. nikt za udział w strajku i po
moc w jego prowadzeniu nie będzie karany; 2. władze
prokuratorskie zwolnią wszystkich aresztantów (politycz
nych) do godz. 12.00 dnia 1 września 1980 r.
Oklaski. Przechodzimy do wielkiej sali delegatów. Prze
mówienia Jagielskiego i Wałęsy; ten ostatni: „Polacy,
jak chcą, mogą cię zawsze porozumieć". Apel Wałęsy
— wracamy do pracy 1 września.
Ostatni akt gdańskiego dramatu "znany jest z prasy,
radia i telewizji. Zresztą notatek już nie robiłem, byłem
zmęczony. Podaję jeszcze tekst uzgodnionego komunika
tu:
1. W wyniku przeprowadzonych rozmów Komisji Rzą
dowej z Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Straj
kowego dokonano uzgodnień i osiągnięto porozumienie
w sprawach żywotnie interesujących załogi pracownicze
zakładów pracy.
2. Żądania przedstawione w 21 punktach, zgłoszonych
przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a stanowiące
przedmiot rozmów i dokonanych uzgodnień, będą speł
niane, jak stanowi protokół porozumienia.
3. Protokół porozumienia ogłasza się jednocześnie z
niniejszym komunikatem.
4. Szczegółowa relacja postanowień zawartych w pro
tokole będzie przedmiotem dalszych uzgodnień pomiędzy
Komisją Rządową a Prezydium MKS, który przekształci
się w międzyzakładowy komitet założycielski samorząd
nych, niezależnych związków zawodowych.
5. W wyniku powyższego Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy ogłosił strajk na wybrzeżu gdańskim za za
kończony, wzywając załogi wszystkich zakładów, które
w nim się zrzeszyły, do przystąpienia do pracy.
6. Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Straj
kowy zgodne są co do tego, że w chwili obecnej naj
ważniejszymi sprawami są: spokój, przywrócenie normal
nego rytmu pracy i życia, jedność całego społeczeństwa
oraz powszechną świadomość, że należy uczynić wszy
stko dla dobra Ojczyzny.
KONIEC. Zapiska: „jestem jak przekłuty balon".

Wybór zapisek
Redaktor naczelny „Pomeranii”, Wojciech Kiedrowski,
zwrócił się do mnie o sporządzenie kalendarium moich
czynności od 1 września 1980 r. do 30 kwietnia 1981 r.,
obejmującego przynajmniej ważniejsze pozycje, jak udział
w zebraniach, wystąpienia publiczne, działania o znacze
niu bardziej ogólnym itp. „Przypisy dnia", których naj
istotniejsza część (14.VIII — 1. IX. 1980) została tu w
pełni opublikowana, próbowałem
prowadzić do 27
września 80. Potem -mam już tylko luźne zapiski, kons
pekty moich wystąpień, dwa kalendarze dość szczegółowo
wypełnione wpisami, także różny materiał dokumentacyj
ny jak uchwały, komunikaty, protokoły, listy: Wszystko to
daje aż nadto archiwalnych źródeł do odtworzenia biegu
wydarzeń — z osobistego stanowiska — w ciągu owych
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ośmiu miesięcy, ale też wszystko jest w proszku i wy
magałoby dłuższej a intensywnej pracy dla spisania jako
tako uporządkowanych wspomnień. Teraz nie wchodzi to
w rachubę.
Jest też druga sprawa. W moich bieżących zapiskach
jest dużo kuchni czy intendentury, mało natomiast od
niesień do ważnych wydarzeń — faktów, spostrzeżeń,
ocen. Oczywiście są i one, ale przysypane piaskiem co
dzienności. Można powiedzieć, że ta codzienność była
niezwykła, często dramatyczna. To prawda, ludzie jednak
— co może wydać się dziwne i niezrozumiałe — byli
przeważnie przeciętni, nierzadko okazujący swą płytkość.
Uderzała mnie właśnie szarość ludzi, którzy nie umieli
wznieść się nad swoje małe sprawy, interesy, myśli i

wyobrażenia, nie umieli patrzeć szerzej i dalej, nawet
kiedy kierowały nimi intencje uznawane za szlachetne.
Mówię tu zarówno o członkach i działaczach „Solidar
ności” jak i o przedstawicielach władzy. Historia z bliska
oglądana in statu nascendi nie nastraja wzniosie, z wy
jątkiem chwil, które przecież nie mogą trwać długo.
Jestem, być może, nie dość sprawiedliwy dla tych, z
którymi się stykałem; domniemywam, że tak lub podo
bnie jest zawsze albo że tak się odbiera wrażenie,
kiedy punkt patrzenia znajduje się w środku spraw
i wydarzeń.
Jest on, rzecz jasna, związany z osobą patrzącego,
który sam uczestniczy, nie może więc być bezstronny.
Przypuszczam jednak, że z tego powodu moje spojrze
nie nie jest nadmiernie skrzywione, ponieważ wszedłem
w Wielki Strajk na Pomorzu i w tworzenie związków
„Solidarności" oraz w cały ruch społeczny odnowy
narodowej i państwowej — człowiekiem dawno ufor
mowanym, z określonym dorobkiem pisarza i działacza,
a bez intencji brania udziału w grze o własne, możliwie
wysokie, miejsce w prowadzeniu strajku, w hierarhii
związków, czołówce ruchu.
Kalendarium więc nie będzie. Dam tylko mały wybór,
garść krótkich zapisek ilustrujących mniej więcej zakres
i znaczenie interesujących mnie spraw we wskazanym
czasie.
3 września 80. Dziś na zebraniu Prezydium MKZ na
wniosek Lecha Wałęsy powołano na „ekspertów’’ Jacka
Kuronia a także prof. Edwarda Lipińskiego i Lecha Ka
czyńskiego, prawnika. (...) Wątpliwości W. Gruszeckiego.
Pean Anny Walentynowicz na cześć Kuronia. On przy
tym obecny, wszedł na zebranie Prezydium i usiadł,
potem zabierał głos.
4 września 80. Rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim,
który też jest zaniepokojony rozwojem sytuacji, to jest
opanowywaniem MKZ przez KOR.
Rozmowa z (...). Jesteśmy zgodni, że MKZ powinien
mieć kontakt z KOR, ale nie podporządkowywać się mu.
5 września 80. Zebranie pracowników Wydawnictwa
Morskiego. 85 proc. obecnych na zebraniu wstąpiło do
„Solidarności".
O 15.30 zebranie Oddziału Gdańskiego ZLP.
Zebranie Zarządu Oddziału Gdańskiego ZK-P.
9 i 10 września 80. Warszawa. Na zebraniu „posze
rzonego" Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP (ok.
150 osób) sensowne i pesymistyczne wystąpienie red
nacz. „Polityki" M. Rakowskiego. Potem moje: zdawa
łem sprawę ze strajku w Gdańsku i z udziału w nim
literatów.
Rozmowy z Wiktorem Woroszylskim, Tadeuszem Ma
zowieckim, Andrzejem Kijowskim, Międzyrzeckim, Jackiem
Woźniakowskim, Janem Strzeleckim, także półtora go
dziny z korespondentem francuskiego „Le Point”.
12 września 80. Rozmowa z korespondentem „Le
Monde".
14 września 80. Dziennikarze zachodni u mnie.
Nocny pokaz zdjęć filmowych ze strajku.
15 września 80. Mój pierwszy list do Wałęsy z uwagami
krytycznymi o naszej działalności i z postulatami.
17 września 80. Zjazd w Gdańsku przedstawicieli
MKZ z Polski.
19 września 80. Zebranie „Solidarności" pracowników
Biblioteki Gdańskiej PAN i placówek pokrewnych.
20 września 80. Zebranie Oddziału Gdańskiego ZLP.
22 września 80. Rozmowa z wojewodą prof. Jerzym
Kołodziejskim. Postulat natychmiastowego utworzenia na
szego odrębnego działu pod tytułem „Samorządność"
na łamach „Dziennika Bałtyckiego". Zgoda. Co do
miejsca w radiu i telewizji — później.
24 września 80. Dziś ukazał się pierwszy odcinek
„Samorządności".
27 września 80. Wojna o „Samorządność". Red. nacz.
„Dziennika Bałtyckiego", Józef Królikowski, chce „Sa
morządność" storpedować.
Na wniosek Wałęsy do Prezydium MKZ dokooptowano
Bogdana Borusewicza. Uważam, że to nie jest dobre.
Napisałem list do Wałęsy, żeby tego nie robić. Prezy
dium trzeba koniecznie wzmocnić, ale innymi ludźmi.
Proszę go o rozmowę, bez skutku.

28 września 80. Spotkanie z księgarzami województw
gdańskiego i elbląskiego.
29 września 80. Spotkanie z personelem Szpitala Wo
jewódzkiego.
1 października 80. W Urzędzie Wojewódzkim spotkanie
z delegacją rządową pod przewodnictwem wicepremiera
M. Jagielskiego. Z naszej strony Wałęsa, Anna Walenty
nowicz, Alina Pieńkowska. Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis,
Lech Sobieszek i ja. Kompletne fiasko rozmów.
3 października 80. Godzinny strajk ostrzegawczy. Cały
czas jestem w siedzibie MKZ we Wrzeszczu.
7 października 80. Udział w zebraniu organizacyjnym
Niezależnego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu
Gdańskiego.
9 października 80. Prelekcja i dyskusja w kościele
Pallotynów we Wrzeszczą blisko Akademii Medycznej
(Duszpasterstwo Akademickie).
11 października 80. Nareszcie uzyskujemy niezależność
„Samorządności" od redakcji „Dz. Bałt.”. Teksty odda
jemy bezpośrednio do cenzury.
12 października 80. Spotkanie z gronem działaczy
Ruchu Młodej Polski u mnie.
13 października 80. Prowadzenie posiedzenia (IV)
Krajowej Komisji Porozumiewawczej.
16 października 80. Udział w zebraniu założycielskim
„Solidarności" Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plas
tycznych w Zbrojowni.
18 października 80. Zebranie biura prasowego MKZ u
mnie.
Kolejna rozmowa z wojewodą gdańskim. Ponawiam
postulat przejęcia „Dz. Bałt." przez „Solidarność".
20 października 80. Rozmowa z Fiszbachem. Również
postulat przejęcia „Dz. Bałt.". Także o sprawach Zrze
szenia K-P.
Spotkanie ze studentami w „Schroniku".
22 października 80. Spotkanie w Duszpasterstwie Aka
demickim przy kościele Sw. Trójcy.
23 października 80. Pierwsza ogólnopolska konferen
cja prasowa Prezydium gdańskiego MKZ „Solidarności",
z udziałem korespondentów zagranicznych. Wałęsa nie
przybył.
Ponowne spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim
Pallotynów.
24 października 80. Zebranie Zarządu Głównego Zwiąż
ku Polskich Arytstów Plastyków w Sieni Gdańskiej. Wia
domość o rejestracji „Solidarności" przez Sąd Wojewódz
ki w Warszawie z „uzupełnieniami" narzuconymi przez
sąd.
28 października 80. Drugi dzień kolejnych obrad Krajo
wej Komisji Porozumiewawczą]. Wobec gwałtu sądowego
zagrożenie strajkowe. KKP przenosi się do Stoczni Gdań
skiej.
29 października 80. Plenum Zarządu Głównego Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w gdańskim Pałacu Mło
dzieży.
5 listopada 80. Walne zebranie Oddziału Gdańskiego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Ratuszu Staromiejs
kim. Złożyłem obowiązki prezesa, na nową kadencję
objął je Józef Borzyszkowski, a jego zastępcą został
Szczepan Lewna.
6 i 7 listopada 80. Toruń. Prelekcje w „Solidarności"
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Instytucie Biologii
oraz w Klubie Inteligencji Katolickiej.
13 listopada 80. Prezydium ZG Zrzeszenia K-P.
27 listopada 80. Założenie Koła Inicjatywy Społecznej
„Gdańsk", pierwsze spotkanie w lokalu ZLP przy Ma
riackiej. Ambitne zamiary.
2 grudnia 80. Plenum ZG ZK-P w gdańskim Pałacu
Młodzieży.
4 i 5 grudnia 80. Warszawa. Zebranie Zarządu Polskie
go Klubu PEN. Niedawno zostałem członkiem Zarządu.
Wiele rozmów.
12 grudnia 80. Znów u wojewody Kołodziejskiego.
Spotkanie z pomorańcami u mnie.
14 grudnia 80. VIII Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego w Ratuszu Staromiejskim. Przewo
dniczyłem obradom. Prezesem Zrzeszenia została Izabella
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Trojanowska, wiceprezesami Wojciech Kiedrowski i Kazi
mierz Ostrowski, ja wszedłem w skład Prezydium ZG.
Dobre widoki na szybki rozwój Zrzeszenia. Prezydent
Gdańska, Jerzy , Młynarczyk. obiecał nam ruiny czterech
kamieniczek przy Straganiarskiej na budowę nowej,
właściwej siedziby ZG i ZO Gdańskiego. Wojewoda
także pomocny.
16 grudnia 80. Uroczystości odsłonięcia pomnika po
ległych 70 roku przed główng bramą Stoczni Gdańskiej.
Krążyłem zdenerwowany między tłumami wokół placu
i hotelem „Hevelius", gdzie główna kwatera prasowa.
Obecnie, po mojej rezygnacji z funkcji rzecznika pra
sowego gdańskiego MKZ, obowiązki te przejął Arkadiusz
Rybicki.
22 grudnia 80. Opłatek Ruchu Młodej Polski we
Wrzeszczu.
28 i 29 grudnia 80. Warszawa. XXI Zjazd Delegatów
Związku Literatów Polskich. Zostałem członkiem Zarządu
Głównego. Bardzo pracowite obrady. '
14 stycznia 81. Malbork. Zebranie załogi Muzeum Zam
kowego w Malborku w związku ze sprawą jego dyrek
tora Pawłowskiego. „Solidarność" tej załogi opanowana
przez osoby niepożądane.
15 stycznia 81. Kolejne posiedzenie Koła Inicjatywy
Społecznej (KIS). Zabierali głos, jako goście m. in.
Aleksander Hall, Jacek Kuroń, Bogdan Borusewicz.
17 stycznia 81. Tadeusz Bolduan nagrał ze mną rozmo
wę dla tygodnika „Czao". •
20 stycznia 81. Walne zebranie Oddziału Gdańskiego
ZLP. Nowym prezesem został Bolesław
(Antek) Fac.
Pod jego kierownictwem oddział powinien pójść znacznie
lepiej niż dotąd.
3 lutego 81. III posiedzenie KIS.
5 j 6 lutego 81. Warszawa. Zebranie Zarządu PEN
klubu. Kolacja u Herbertów. Rozmowa z Tadeuszem
Drewnowskim. Szereg innych rozmów.
14 lutego 81. Plenum ZG ZK-P w Gdańskim Towarzy
stwie Naukowym.
16 i 17 lutego 81 Warszawa. Zarząd Główny ZLP. Ro
zmowa z Bronisławem Geremkiem. Sprawa strajku stu
dentów łódzkich i rokowań z władzami. Rozmowa z
Markiem Nowakowskim i Kazimierzem Orłosiem. Zosta
łem przewodniczącym Komisji ZG do współpracy ze
związkami zawodowymi, oni są zastępcami.
24 lutego 81. Rozmowa z Tadeuszem Fiszbachem.
Wciąż te-same sprawy.
Prelekcja w gdańskim PAX.
25 lutego 81. Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumie
wawczej.
Rozmowa z wojewodą.
26 lutego 81. IV posiedzenie KIS, w programie rozmo
wa z przedstawicielami gdańskiej Wojewódzkiej Komisji
Przedzjazdowej PZPR: Zbigniewem Kowalskim, Janem
Hukiem i Józefem Bachorzem. Temat: przygotowania do
zjazdu PZPR.
I marca 81. Japoński dziennikarz prasy związku zawo
dowego u mnie. Pisze książkę o Polsce. Przyprowadził go
Antek Fac.
II marca 81. Prezydium ZG ZK-P.
13 marca 81. Spotkanie w ZK-P z rolnikami, wśród
nich Norbert Gołuński.
17 marca 81. Prelekcja o aktualnej sytuacji w Polsce
w Państw. Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.
20 i 21 marca 81. Warszawa. Rano u wicepremiera
Mieczysława Rakowskiego w Urzędzie Rady Ministrów.
Od niego dowiaduję się o wydarzeniach w Bydgoszczy
poprzedniego wieczoru. Szeroki temat rozmowy: „Soli
darność", nasza „Samorządność", KIS, Zrzeszenie, to co
określiłem jako „społeczne pospolite ruszenie Polaków",
on zaś jako „sojusz sił rozsądku".
Następnie rozmową (do publikacji) w redakcji „Poli
tyki" z udziałem: Klemensa Szaniawskiego, Andrzeja Micewskiego, Andrzeja Werblana, Wojciecha Lamentowicza
i L.B. Prowadził Michał Radgowski w towarzystwie Adama
Krzemińskiego.
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Szereg rozmów.
24 marca 81. V posiedzenie KIS. Zamiast zaprogramo
wanego tematu ustawy o cenzurze dyskusja na temat
ostatnich wydarzeń w Bydgoszczy (19 marca). M. in.: od
czytanie listów gdańskich pisarzy członków PZPR i listu
Stefana Bratkowskiego do „moich współtowarzy". Andrzej
Drzycimski mówił o wrażeniach z rozmów w Bydgoszczy,
które odbył pojechawszy tam zaraz po wiadomości o wy
darzeniach w WRN.
27 marca 81. Strajk ostrzegawczy. Byłem w MKZ.
31 marca i 1 kwietnia 81. Dramatyczne posiedzenie
KKP w związku z porozumieniem Wałęsa — Rakowski z
30 marca. Długie burzliwe dyskusje. Ostatecznie odwoła
nie strajku powszechnego i pogotowia strajkowego, to
drugie z wyjątkiem regionu MKZ Bydgoszcz.
Dla „Samorządności" przeprowadziliśmy krótkie wywia
dy z Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem Geremkiem
i Andrzejem Celińskim.
8 kwietnia 81. Spotkanie z szefem „Solidarności"
gdańskich drukarzy, Krzysztofem Majewskim.
Prezydium ZG ZK-P.
9 i 10 kwietnia 81. Posiedzenie KKP.
17 kwietnia 81. Adam Kinaszewski nagrał ze mną ro
zmowę w gdańskim ośrodku telewizji. Ma pójść nastę
pnego dnia*).
22 kwietnia 81. Z inicjatywy Ruchu Młodej Polski po
wstał Obywatelski Komitet Obchodów 190 rocznicy uchwa
lenia Konstytucji 3 Maja. W jego skład weszli m. in.:
Aleksander Hall, Halina Winiarska*. Jerzy Kiszkis, Przemy
sław Smolarek. Andrzej Zbierski, Jacek Merkel, Jacek
Taylor, Tomasz Cofta, Zbigniew Mazur, ja.
24 kwietnia 81. Dlegacja tego komitetu u Prezydenta
Gdańska Jerzego Młynarczyka, w składzie: Halina Wi
niarska, Przemysław Smolarek, Jacek Merkel i ja. Zawia
domiliśmy go, że 3 maja urządzamy manifestację pa
triotyczną: mszą w bazylice mariackiej, pochód pod
pomnik króla Jana III, przemówienia. Prosiliśmy go o po
wiadomienie milicji i wyłączenie przez nią z ruchu
obszaru objętego manifestacją. Prezydent przyjął nas
bardzo uprzejmie, obiecał wystąpienie do milicji, prosił,
aby w przemówieniach nie było treści, które mogłyby
zaszkodzić państwu w obecnym położeniu.
Po południu drugie zebranie komitetu. Starcie z Ta
deuszem Szczudłowskim odnośnie proponowanego prze
zeń przemówienia.
25 kwietnia 81. Omawianie z Aleksandrem Klempem
przygotowań do 700-lecia ZAPISU' MESTWINA.
28 kwietnia 81. W Wydawnictwie Morskim, które pla
nuje książkę pod tytułem „Wałęsa" złożoną z tekstów
grona autorów. Napiszę rozdział.
Kolejne zebranie komitetu. Ostre starcie z T. Szczu
dłowskim. Z grupą innych żądam wyłączenia jego głosu
z manifestacji, w przeciwnym wypadku będziemy musieli
zrezygnować z uczestnictwa w komitecie.
30 kwietnia 81. Wyjazd do Wyższego Seminarium Du
chownego w Pelplinie, gdzie mam długą prelekcję dla
kleryków i potem dyskusję.
Tego dnia nie moałem być na następnym zebraniu ko
mitetu, więc wysłałem odpowiedni list do Aleksandra
Halla, który mu przewodniczy. Późnym wieczorem po po
wrocie z Pelplina dowiaduję, się że ostatecznie większoś
cią głosów postanowiono nie udzielać głosu T. Szczudłowskiemu. wobec czego on (i jeszcze jeden członek)
wystąpił z komitetu.
Wszystko, co powyżej napisałem, to cząstka moich za
pisek. Zupełnie pominąłem zebrania Prezydium i Plenum
MKZ. Przez szereg pierwszych tygodni Prezydia odbywały
się dwa razy dziennie, potem codziennie. Zresztą od
grudnia 80 jeździłem już na nie tylko niekiedy.
Drugi tom („Chmury") cyklu historycznego w okresie
od połowy sierpnia 80 do końca maja 81 (kiedy przepisuję
ten wybór) posunąłem zaledwie o parędziesiąt stron
i utknąłem w przedostatnim rozdziale.
* Nie poszła w ogóle. Wstrzymał ją dyr. gdańskiej te
lewizji Zdzisław Pietras.

Materiały opublikowane po Sierpniu do 30 IV 1981 r.

Na drodze społeczne]
umowy
•

Intencją Prezydium gdańskiego MKZ NSZZ jest
za pośrednictwem najstarszego w odzyskanym Gdań
sku dziennika, informować opinię publiczna Pomo
rza — a w mniejszym zakresie także całej Polski
— o poczynaniach i zamiarach niezależnych samo
rządnych związków, zawodowych, mających swa sie
dzibę w tym mieście, które posiada tysiącletnią do
kumentowana i burzliwa historię.
Nasze zwiążki, o charakterze zawodowym i spo
łecznym, powstały w wyniku dramatycznych wyda
rzeń lipcowo-sierpniowych, które kulminowały straj
kiem powszechnym na Pomorzu gdańskim i szcze
cińskim od połowy do końca sierpnia 1980 r. Pro
test najszerszych rzesz społeczeństwa polskiego do
tyczył całokształtu polityki gospodarczej i społecznej
państwa w najbardziej ogólnym rozumieniu i w set
kach problemów szczegółowych. Manifestując się w
całej Polsce, na północnym Pomorzu protest ten przy
brał zmasowany charakter i trwał najdłużej, do
skutku.
Nie mam w tym miejscu możliwości omawiania
genezy i oblicza ruchu strajkowego w lecie 1980 r„
wywodzącego się zresztą z lat poprzednich. Do tego
zagadnienia, rzecz jasna, trzeba będzie koniecznie
wrócić. Tu tylko chcę z naciskiem przypomnieć —
co przedstawiciele protestujących wielokrotnie stwier
dzali — że ruch strajkowy nie kierował się przeciw
gospodarczo-społecznym zasadom ustroju socjalistycz
nego, ani kwestionował stanowisko Polski w obecnym
układzie sił międzynarodowych. Aprobował i jedno
i drugie, mimo pewnych wahań i różnicy zdań, sta
nowiących integralna część prawideł demokracji. Pod
jął natomiast zdecydowana walkę z obraza socja
lizmu, której doświadczaliśmy na każdym kroku w
życiu publicznym i w osobistych zetknięciach z wła
dzą niemal w każdej dziedzinie i na każdym szcze
blu. Tu nie było, nie ma i nie będzie miejsca na
posłuszna ugodowość.
Ruch protestu, to jedna sprawa. Wyrażam mocna
nadzieję, że umowa społeczna, której najpełniejszym
wyrazem był protokół porozumienia (wraz z załącz
nikami i wspólnym komunikatem końcowym), za
wartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku między Ko
misją Rządową z wicepremierem Mieczysławem Ja
gielskim na czele i Prezydium Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego z przewodniczącym Lechem
Wałęsą na czele, że ta umowa społeczna będzie obu
stronnie i uczciwie przestrzegana — dla dobra Pol
ski. Na tym wyczerpie się doniosła rola społecznego
ruchu protestu.
Teraz sprawa druga: przechodzimy do nowego,
całkiem odmiennego rozdziału naszej działalności.
Jest nim uczestnictwo w trudnym dziele odnowy na
szej Rzeczypospolitej.
Jeżeli wszczęcie strajku i skuteczne prowadzenie
go do końca było przedsięwzięciem wielostronnie
trudnym i ryzykownym, to podjęcie pracy konstruk
tywnej w ozdrawianiu społeczeństwa i państwa jest
zadaniem jeszcze trudniejszym i znacznie bardziej
złożonym; spaja się z nim wzmożona odpowiedzial
ność.
Niezależne samorządne związki zawodowe są two
rem nowym. Przygotowywano je w warunkach nie
pokoju i zagrożenia. Powstały — i na wielu ob
szarach Polski wciąż powstają — jako wypadkowa
sił. Tworzą je i nadają im oblicze ludzie, którzy w

przeważającej większości nie mieli możliwości czer
pania wzorów z tradycji i doświadczeń własnych lub
cudzych. Musza się uczyć niemal wszystkiego, i to w
biegu, łącznie ze sztuką przemyślanego wpływania na
los społeczeństwa. Nic dziwnego, że w kilka zaledwie
tygodni od powstania nowe związki znajdują się je
szcze w stanie powiedzmy, skłębienia. Powinny naj
wcześniej z niego wyjść.
Zatem trzeba przede wszystkim: 1. dać im spokój
w czasie stopniowego formowania się w zasięgu ogólnopolskim. 2. udzielać pomocy. Do nich zaś należy
rozwijanie poczucia odpowiedzialności w duchu ogól
nospołecznego partnerstwa oraz szybkie nabywanie
umiejętności pracy twórczej i organizatorskiej. Od
powiedzialność jednak tylko wtedy obowiązuje, kie
dy wynika z rzeczywistego współudziału w podej
mowaniu decyzji.
Będziemy o tych sprawach tutaj, i nie tylko tutaj,
pisali. Chętnych do zabrania głosu zapraszam.
„Samorządność”, 24 września 1980, nr 1.

Zabierają głos
Prawie równocześnie ukazały się dwa nowe gdańskie biu
letyny przeznaczone dla młodego pokolenia i redagowane
przez jego własnych członków. Są to: „NAPRZECIW”, okre
ślone w nadtytule jako „literacko - społeczny biuletyn postrajkowy” nr i z datą: sierpień 1980. Skład redakcji: Ma
rek Bieńkowski, Grzegorz Boros, Maciej Kraiński, Stani
sław Rosiek i Marian Terlecki, członkowie Koła Młodych
przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich.
Zamieszczone tu materiały, prócz jednego wiersza, napi
sane zostały w okresie Wielkiego Strajku na Pomorzu, od
19 sierpnia 80, a najwięcej spośród nich w dniu 29 pamię
tnego miesiąca. Rzecz miała się ukazać natychmiast. Je
szcze dla strajkujących, którzy chłonęli każde drukowane
słowo ze znakiem wiarygodności. Nasza bieda techniczna
opóźniła wyjście pierwszego numeru „NAPRZECIW’».
W słowie od redakcji czytamy:
„W Gdańsku zabiło na nowo serce Polski.
Jesteśmy pisarzami. Nie jesteśmy natomiast grupą poli
tyczną czy literacką i nie mamy zamiaru się nią stać. Zbli
żył nas do siebie sierpień, pod którego pogodnym niebem
dojrzała nasza potrzeba działania. Niezabieranie głosu od
czulibyśmy jako społeczne samounicestwienie się (...). Umo
wa podpisana 31 sierpnia w Stoczni Gdańskiej stworzyła
podstawy do szerokiego ruchu społecznego, w którym
oprócz robotników uczestniczyć będą także szerokie kręgi
inteligencji. Uważamy, że ruchowi temu potrzebne jest fo
rum do wymiany poglądów, refleksji; do propagowania
rozwiązań, o których mówiło się często w rozmowach pry
watnych. Uczyńmy z tych rozmów sprawę publiczną — tyl
ko w tym tkwi szansa zaczynu do działania”.
Czekamy na następny numer.
O dzień lub dwa później wyszła „ODNOWA”, w podty
tule awizowana jako. „niezależne pismo młodzieży aka ,emickiej”, nr i z datacją: wrzesień 1980; podpiijno: „kole
gium redakcyjne (w stadium organizacji)”. W artykule
wstępnym pt. ,.Nasze pismo” redakcja oświadcza:
„Chcemy, aby fakie sprawy jak społeczna wrażliwość na
sprawy ogółu, prawdziwe koleżeństwo, oparte na wspólno
cie celów, głębsze zainteresowanie nauką, czy etyką na co
dzień, były rzeczywiście akceptowane. Uważamy, że życie
studenta może być oparte o te zasady, jakie wynikają
z dorobku tolerancyjnej tradycji kultury polskiej 1 kultu
ry europejskiej (...). Uważamy, że podziały na młodzież ro
botniczą/ studencką czy inne są w znacznej mierze sztu
czne. Jesteśmy przekonani, że wszystkich Polaków Intere
sują podobne problemy i tylko brak łączności między śro
dowiskami stwarza pozory klasowości”.
„ODNOWA” podaje m. in. wiadomości o pracach nad
utworzeniem Niezależnego Związku Studentów Polskich. I
tu — czekamy na dalsze dowody żywotności.
Studenci właśnie wracają na uczelnie. Będziemy starali
się poświęcać im dużo uwagi. Słusznie stwierdzono w jed
nym z artykułów „ODNOWY”, że „studia, to okres przej
ściowy 1 nawet najaktywniejsi organizatorzy życia kultu
ralnego czy naukowego w końcu stają się absolwentami”.
Oczywiście, po kilku latach wchodzą w społeczeństwo w
pełni dojrzałe i odpowiedzialne za wspólny los. Ale lata
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studiów urabiają w sposób szczególnie wyraźny oblicze
młodego pokolenia świadomych obywateli. Stąd waga, ja
ką przywiązujemy do postaw uczącej się młodzieży oraz do
kształtu uczelni, w której pobiera wiedzę i tworzy sobie
pogląd na treść i formy życia zbiorowego.
Oczekujemy, że także młodzież podobnie jak społeczeń
stwo zawodowo już pracujące, okaże zdolność godzenia od
wagi z rozwagą, które po równi tak bardzo są nam po
trzebne.

Druga: studenci powinni żywo dbać o bliską łącz
ność ze społeczeństwem i zwłaszcza z młodzieżą ro
botniczą. Niechaj nie istnieje problem, która ze stron
wystąpi z inicjatywą. Potrzebę takiej łączności uwa
żam za palącą.
„Samorządność”, 10 października 1980, nr 7.

„Samorządność”, 30 września 1980, nr 3.

Czesław Miłosz
Powrót studentów
Znów zapełniły się uczelnie i domy studenckie —
w latach międzywojennych żrwane ibratniakami —
rok akademicki już. trwa. Jego początek .zbiega się z
wielkim poruszeniem społeczeństwa polskiego, które
obronną ręką przeszło przez swoje długie gorące lato
i październikową próbę trwałości postaw.
Nie ma powodu ukrywać, że poiwrót studentów do
ich skupisk oczekiwany był z pewnym niepokojem;
podzielałem ten niepokój.
Jak świat światem, młode pokolenie zaczyna samo
dzielność myśli czynu od kwestionowania .stanu za
stanego, a więc wszystkiego, co starsi zrobili lub
spaprali, niewiele przy tym się zastanawiając nad
prostą sprawą, że owi starsi także weszli, będąc mło
dymi, w jakiś stan zastany i że działali w kaftanie
okoliczności. Zawsze zresztą wolno domniemywać, że
tak czy inaczej przyzwyczaili się do nich, może na
wet, przynajmniej częściowo, pogodzili się z nimi. To
też podanie w wątpliwość ustaleń zastanych jest na
turalną i konieczną czynnością młodych.
Powyższych zdań nie odnoszę tylko do dzisiejszej
polskiej doby, stosują się one bowiem do każdego cza
su i każdego miejsca na globie, że dotyczą także pol
skiej traźniejszości, to rzecz oczywista.
Przed studentami, również przed starszą młodzieżą
szkół średnich, stoją dwa zagadnienia: nauki oraz
kształtowania postawy obywatelskiej. Stawiam je na
równej stopie, gdyż mają tę samą doniosłość i nawza
jem się przenikają/ Świadomy obywatel potrzebuje
wiedzy (co prawda nie tylko, i nawet niekoniecznie,
wyniesionej ze szkoły), a wiedza rzadko, jeśli w ogó
le, bywa czysta, pozbawiona odniesień do praktyki
społecznej; Kopernik wstrząsnął światem, chociaż te
go nie pragnął, i nie nastąpiło to zaraz.
Nauka i postawa obywatelska najwyraźniej się utqż
samiają w przedmiocie, który w różnych czasach no
sząc różne nazwy miał wpajać młodzieży gotowe tezy
i przysposabiać ją do jednolitego reagowania na ok
reślone bodźce — hasła. Młodzież nieodmiennie uzna
wała go za szczególnie odstręczającą dręłwiznę, gor
szą jeszcze niż nauka historii lub języka polskiego..
Uważam, że przedmiot ten powinien przedstawiać
uc/niam i studentom przede wszystkim podstawowe
informacje o Polsce i świecie, oparte .na suchych fak
tach i liczbach. Czy licźby i fakty mogą być zupeł
nie suche, to jest w tym wypadku całkiem obiektyw
ne. Bez wątpienia będą zabarwione choćby przez sam
wybór, rzecz jednak w tym, aby służyły jako punkt
wyjściowy swobodnej dyskusji. Niechaj uczący się
sami wyciągają wnioski...
Uzupełnienia i korektę uczelnianych nauk politycz
nych dają dom; otoczenie, kościół, organizacje, miej
sca pracy, rynek. Wiele można się nauczyć w kolejce
do sklepu spożywczego i, jak teraz, po gazetę. Naj
większym nauczycielem, wiedzy politycznej jest życie.
Im większa sprzeczność między pierwszym, oficjal
nym źródłem wiadęmości i drugim, życiowym, tym
go>rzej dla pierwszego. Pedagodzy z urzędu jakoś.nie
umieją tego pojąć.
Na koniec dotknę dwu spraw. Pierwsza: jest dla
mnie —- i zawsze było — rzeczą najzupełniej pewną,
że jedna monopolistyczna organizacja studencka ozna
cza nieuchronność nawrotu do konformizmu, do bez
krytycznego podporządkowania! Muszą istnieć orga
nizacje współzawodniczące.
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Urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie,
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji anglosas
kiej i polskiej na język angielski. Członek międzywojen
nej wileńskiej grupy literackiej „Zagary”, do której nale
żeli również m. in. A. Gołubiew, J. Putrament, A. Rymkie
wicz, j. Zagórski. W okresie wojny działacz podziemia kul
turalnego. Po wojnie na placówkach kulturalno - dyploma
tycznych w Stanach Zjednoczonych i Francji. W 1951 roku
osiadł na Zachodzie na stałe jako emigrant polityczny. Od
1958 r. związany z uniwersytetem w Berkeley ('Kalifornia),
gdzie wykłada literatury słowiańskie, zwłaszcza polską.
Wydał wiele książek, poczynając od tomu poezji „Poemat
o czasie zastygłym” (L933), po wojnie publikowanych za
granicą, jak „Zniewolony umysł”, „Światło dzienne”, „Czło
wiek wśród skorpionów”, „Dolina Issy”, „Zdobycie wła
dzy”, „Król Popiel i inne wiersze”.
Z powodów politycznych w Polsce Ludowej oficjalnie nie
publikowany, z wyjątkiem tomu wierszy „Ocalenie” (1945)
oraz wydawniictiw niecenzuroiwanych. Mamy nadzieję, że w
najbliższym czasie ta nienormalna sytuacja zostanie* rady
kalnie zmieniona. Mogą na to wskazywać depesze prze
wodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i mi
nistra kultury i sztuki Józefa Tejchmy, gratulujące Czesła
wowi Miłoszowi przyznania nagrody literackiej Nobla.
Bez żadnej wątpliwości w najbliższym czasie Czesław Mi
łosz zyska jeszcze powszechniejszy światowy rozgłos, ponie
waż w wielu krajach przygotowuje się nowe wydania jego
dzieł w nakładach znacznie wyższych niż kiedykolwiek
przedtem. Oczekujemy, że również w Polsce znajdą się one
wreszcie na półkach księgarskich i Miłosz stanie się u nas
pisarzem nie mniej znanym niż na przykład Günter Grass,
Graham Greene czy Norman Mailer, którzy także kandy
dowali do tegorocznej nagrody Nobla.
„Samorządność”, 15 października 1980, nr 8.

W drugą rocznicę
16 października minęła II rocznica wyboru Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową. Miniony okres pontyfikatu papieża z
Pólski, tak intensywny i twórczy, wsparty niezwykłym da
rem zjednywania światowej społeczności, czyni z osoby na
szego rodaka wielką postać XX stulecia.
Przypomnijmy kilka faktów upływającego dwulecia Jego
pontyfikatu. Siedem wielkich podróży apostolskich (Mek
syk, Polska, Irlandia, ONZ, Stany Zjednoczone, Turcja,
Afryka, Francja, Brazylia), liczne pielgrzymki włoskie,
encyklika „Redemptor hominis”, Orędzie na XIII Świato
wy Dzień Pokoju, sesja Synodu Biskupów nt. „Zadania ro
dziny chrześcijańskiej w świecie dzisiejszym”, troska o je
dność chrześcijańskiej Europy — to działające szczególnie
mocno na wyobraźnię współczesnych elementy papieskiej
posługi.
Pclska pielgrzymka Jana Pawła II stanowi po dziś dzień
wyjątkowy punkt odniesienia w naszej historii, zrodziła
wiele nadziei, wzmogła i pokazała potrzebę odwagi, a są
dzimy, że niezależnie od zapatrywań światopoglądowych
służyła jedności narodu.
Żyjemy w niezwykłym momencie dziejów. Wydarzenia
nabierają niebywałego przyspieszenia — wybór Jana Paw
ła II, pielgrzymka do ojczyzny, wydarzenia sierpniowe, No
bel dla Miłosza. Chyba żadne pokolenie Polaków nie prze
żyło w okresie dwóch lat tak „gęstego” czasu historycz
nego. tak dobitnie podkreślającego duchową niezawisłość
narodu.
„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku
przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść
przed siebie — to znaczy nie tylko ulegać wymogom cza
su. pozostawiając za sobą przeszłość; dzień wczorajszy, rok
lata, stulecia... Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość
celu.
Czy człowiek i ludzkość w swej wędrówce przez tę zie
mię tylko przechodzi i mija — i wszystkim dla człowieka
jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna?
Czy niezależnie od wszystkich osiągnięć, od całego kształtu
życia, kultury, cywilizacji, techniki — nic go innego nie
oczekuje? »Przemija postać świata« (1 Kor 7, 3i) — i czło
wiek wraz z nią przemija bez reszty...?”
Jan Paweł II, Z homilii wygłoszonej pod
czas Mszy św. na Błoniach krakowskich
10. 06. 1979 T.

„Samorządność”, 17 października 1980, nr 9.

Potrzeba społecznego
przekazu
Ruch niezależnych samorządnych związków zawodowych
,,SOLIDARNOŚCI” obejmuje coraz szersze kręgi społeczeń
stwa, wpływając także na ludzi, którzy — jak na przykład
rolnicy czy taksówkarze — posiadają własny warsztat pra
cy. Rośnie waga i odpowiedzialność ruchu ,,SOLIDARNOŚ
CI”, zwiększa się więc także konieczność upowszechniania
jego problemów oraz stanowiska jego działaczy i władz w
poszczególnych sprawach.
Krajowa Komisja Porozumiewawcza *,,SOLIDARNOŚCI” na
zebraniu dnia 6 października 1'.980 r. w Gdańsku podjęła
uchwałę, w której określiła swoje żądania .dotyczące udzia
łu zrzeszonych w niej związków w środkach społecznego
przekazu. Oto te żądania:
1. Wydawanie własnego dziennika z obiegiem ogólnokrajo
wym o nakładzie nie mniejszym niż nakład „Głosu Pracy”
(według stanu na dzień 1> czerwca 1980 r.) i w miarę po
trzeby systematycznie zwiększonym.
2. Wydawanie własnych periodyków terytorialnych o iasięgach i nakładach im właściwych.
3. Własne wydawnictwo książkowe.
4. Dostęp do radia i telewizji, mianowicie: telewizyjne
transmisje z konferencji prasowych przedstawicieli „SOLI
DARNOŚCI” w miarę potrzeby, a nie rzadziej niż raz na
tydzień w wymiarze 10 minut o programie ogólnopolskim i
20 minut w programach lokalnych: podobne audycje ra
diowe w wymiarze nie mniejszym niż 20 minut na antenie
ogólnopolskiej i 45 minut na antenach lokalnych tygodnio
wo; przekazywanie przez prasę codzienną o zasięgu ogólno
krajowym oraz prasę prowincjonalną komunikatów NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”; utworzenie przez nią w telewizji i radiu
redakcji przygotowujących stały program poświęcony pro
blemom działalności związków, który będzie emitowany w
programie ogólnopolskim w wymiarze łącznym jednej godzi
ny tygodniowo, jak również udział przedstawicieli „SOLI
DARNOŚCI” w kolaudycji podobnych programów ośrodków
terenowych telewizji i radia.
Ostatnio widać dosyć wyraźny wzrost zainteresowania pu
blikatorów nowymi związkami, w tym także zrzeszonych w
„SOLIDARNOŚCI”, co przyjmujemy z zadowoleniem. Dale
kie to jednak od potrzeb społecznych. Zaspokojeniu ich
sprzyjałoby urzeczywistnienie żądań podanych wyżej, cho
ciaż są one skromne.
Stan obecny przedstawia się zupełnie mizernie. W wyni
ku mozolnych uzgodnień gdański MKZ NSZZ „SOLIDAR
NOŚĆ” uzyskał zaledwie dział pod nazwą ^Samorządność”
na
łamach
„Dzienika
Bałtyckiego”.
Dopiero
od
ósmego odcinka dział ten stał się rzeczywiście autonomicz
ny, to znaczy redagowany jest w gronie zespołu powołane
go przez Prezydium MKZ, bez ingerencji redakcji „DB”, w
bezpośrednim kontakcie z urzędem cenzury. Odtąd „Samo
rządność” ma się ukazywać regularnie trzy razy w tygod
niu, mianowicie w poniedziałki, środy i piątki.
Mamy nadzieję, że jest to początek, który prowadzi do
stopniowej realizacji wymienionych wyżej pilnych potrzeb
publikacyjnych. Uważamy, że jedynie rzeczowa i wielostron
na informacja może zapewnić spokój społeczny i świadome
rozważne działania społeczeństwa,
oparte na znajomości
faktów i stanowisk.
„Samorządność”, 17 października 1980, nr 9.

Walka o spokój
Atmosfera nie przestaje być nerwowa. W zakresie
rekompensat i podwyżek powstało zamieszanie, które
jest odbiciem obowiązującego przed porozumieniami
sierpniowymi i także obecnie pogmatwanego systemu
płac. Jedynie radykalna jego reforma i uproszczenie
pozwoli jasno określić: komu, za co, ile się należy.
Nadal wiemy bardzo mało o ważnych wydarzeniach
wewnątrz kraju lub bezpośrednio go dotyczących.
Snuje się domysły o czym rozmawiali I sekretarz KC
PZPR i prymas Polski, mgła otacza wyjazd prymasa
do Rzymu; nasze publikatory skąpo i nieprzejrzyście
informują o reakcjach zagranicy na to, co odbywa
się w Polsce, w ten sposób zachęcając nas uporczywie
do słuchania rozgłośni zagranicznych o dzisiejszej co
dzienności kraju, tak płynnej i trudnej, też donoszą
mniej niż mało, znów powierzając nas opiece obcych.
Czekaliśmy w napięciu na rejestrację NSZZ „SO
LIDARNOŚĆ”. Początkowo zanosiło się na to, że w

wyniku uzyskanego kompromisu nastąpi ona 17 paź
dziernika. Strona orzekająca powzięła jednak jakieś
wątpliwości i wyznaczyła nowy termin rozprawy na
24 października. Po intensywnych rozmowach suk
ces (obu stron!) wydawał się pewny. Ostatecznie w
drugim terminie Sąd Wojewódzki w Warszawie wy
dał decyzję, która niemal wszystkich wprawiła w
osłupienie. Tak więc orzekł wpisanie „SOLIDARNOŚ
CI” w rejestr związków zawodowych, lecz jednocześ
nie zmienił jej statut wykreślając zeń dwa paragrafy
i zastępując je innymi we własnej redakcji, a trzeci
znacznie poszerzył.
W tej-niezwykłej sytuacji związkowcy — założyciele
po długiej i gorącej dyskusji zajęli stanowisko, moim
zdaniem, najrozsądniejsze: uznali orzeczoną przez sąd
rejestrację „SOLIDARNOŚCI” jako fakt prawny, a
jednocześnie odwołali się do Sądu Najwyższego prze
ciw arbitralnym poczynaniom Sądu Wojewódzkiego,
ten bowiem wszedł w rolę z wiązkowe ów-założy cieli.
Ponadto Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” zwróciła się do premiera rządu
PRL i ministra sprawiedliwości o pilne podjęcie roz
mów dla ratowania porozumienia gdańskiego.
Walka o spokój w Polsce, o praworządność, o
wspólną pracę nad ^wydźwignięciem kraju z kryzysu
— trwa. Sąd Wojewódzki w Warszawie, zamiast po
ważnie przyczynić się do jej korzystnego obrotu, do
łożył nowe zadrażnienie i przedłużył trudny proces
odnowy. Zewsząd podnoszą się głosy protestu. Na
dzieję kładziemy w rozwadze
Sądu_ Najwyższego
i władz państwowych, które mogą naprawić błąd
I instancji.
Obstajemy i z całą mocą będziemy obstawali przy
urzeczywistnieniu umowy społecznej zawartej w
Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. — dla dobra Polski.
„Samorządność”, 30 października 1980, nr 14.

Między życzeniem
a możliwościami
Siedziba gdańskiego MKZ, dokąd zjeżdża się na
obrady również Krajowa Komisja Porozumiewawcza
„SOLIDARNOŚCI”, jest miejscem podejmowania
uchwał', które znajdują żywy oddźwięk w innych
MKZ i w dużym stopniu ważą na sytuacji całego
kraju, wewnętrznej i zewnętrznej. Do siedziby tej
dochodzą także głosy z wszystkich stron Polski i z
zagranicy. Te okoliczności sprawiają, że gdański MKZ
jest szczególnie dobrym miejscem sondażu krzyżują
cych się poglądów, punktem obserwacyjnym, termo
metrem odczuć.
Z ostatnich gorących dni — a w najbliższych
dniach temperatura zapewne nie opadnie w sposób
wyraźny — pragnę wyciągnąć kilka wniosków i pod
dać je namysłowi współobywateli.
Sami musimy znaleźć rozwiązanie problemów
i konfliktów, które gromadziły się od dawna; prze
milczanie ich, jak dowodnie widzimy, w niczym nie
pomogło, lecz przeciwnie, zaogniło nastroje i nie
rzadko zmąciło umysły. Sądzę, że porozumienie gdań
skie z 31 sierpnia, chociaż bez wątpienia niedoskona
łe, stanowi zdrową podstawę rozwiązania, jakie bę
dzie do przyjęcia dla wszystkich.
Sprawą wielkiej wagi jest niepodejmowanie uchwał
pochopnych, pod ciśnieniem chwili, których realizacja
przekracza możliwości Polski. Dotyczy to na pierw
szym miejscu nadmiernych żądań płacowych. Nasza
gospodarka szła po błędnej drodze i stanęła oko w
oko z kryzysem, nie przygotowana na to spotkanie
trzeciego stopnia, chociaż od kilku lat należało się go
spodziewać. Teraz doświadczamy już skutków wzmo
żonego nacisku pieniądza na osłabiony rynek towa
rowy.
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Wzrost płac powinien wyrównać spadek siły na
bywczej pracowników. Nie- może on natomiast wyraź
nie jej zwiększać, bo natychmiast prowadziłoby to do
spirali inflacyjnej i' groźnego ubytku towarów z ryn
ku; innymi słowy szybkie zwiększenie siły nabywczej
byłoby czystą iluzją o złych skutkach. Trzeba za to
zreformować system płac z myślą przede wszystkim
o zapewnieniu minimum życiowego.
W rokowaniach w sprawie płac i również na te
mat żądań o charakterze społecznym należy stosować
różne środki przekonywania i nacisku. Nie powinno
się jednak, moim zdaniem, lekką ręką wysuwać broń
strajku. Jest to broń obosieczna, która w naszych wa
runkach, może razić wszystkich. Umiar w postępo
waniu narzuca nam poczucie realizmu i odpowiedzial
ności.
Oczy milionów Polaków kierują się na Międzyza
kładowe Komitety Założycielskie NSZZ „SOLIDAR
NOŚĆ”. Zależy od nich bardzo wiele, więcej niż ich
członkowie na ogół sobie uświadamiają. Nie byli oni,
nie mogli być przygotowani do roli, jaką muszą te
raz pełnić. Ale już się uczą i trzeba im w tym po
magać. Sąd Wojewódzki w Warszawie nie udzielił
nam dobrej nauki, nie pomógł w uchwyceniu równo
wagi .między życzeniem i możliwościami. Przeżyliśmy
to, co prawda z trudem zachowując opanowanie. Mo
że zresztą lekcja ta ostatecznie wszystkim wyjdzie na
korzyść.
Wciąż i wciąż trzeba powtarzać i utwierdzać zasa
dę postępowania współczesnych Polaków: obowiązuje
nas odwaga i rozwaga w równych częściach.
„Samorządność”, 31 października 1980, nr 15.

W zamku malborskim - źle
Z opóźnieniem dotarło do nas pismo nie adresowane do
kogoś określonego; jest to więc zapewne list otwarty, apel,
wezwanie do świata, w każdym razie dzieło wymagające
uwagi. Oto treść dzieła:
„Malbork, dnia 18 października 1980 roku.
My, członkowie NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Zam
kowym w Malborku, protestujemy przeciwko wykorzysty
waniu , naszego związku do prowadzenia intryg i prywat
nych rozgrywek przez grupę pracowników merytorycznych
powszechnie wszystkim znaną.
W ostatnich dniach grupa ta wykorzystując nieobecność
dyrektora sprowadziła do zamku ekipę telewizji w celu
jednostronnego i fałszywego przedstawienia problemów kon
serwatorskich. Grupa ta w swoim dążeniu do intryg prze
ciwko dyrektorowi usunęła nawet z Sali Rycerskiej na czas
realizacji programu przez ekipę telewizyjną pracownice pil
nujące wystawy.
Grupa tych pracowników usiłuje też wykorzystać do pro
wadzenia -intryg i prywatnych rozgrywek NSZZ „Solidar
ność”. do którego wysłała jedną z licznych „skarg”, nie
zasięgając opinii załogi muzeum.
Żądamy aby do czasu ostatecznego wyjaśnienia ' przez
specjalistów problemów konserwatorskich i innych spraw*
Działu Merytorycznego nie wynoszono nic na zewnątrz. Roz
trząsanie tych spraw leży jedynie w prywatnym interesie
wymienionej grupy pracowników merytorycznych i przy
nosi krzywdę instytucji i załodze muzeum”.
Następuje 71 podpisów.
Stylistyka pisma, występującego w obronie dyrektora
przeciw pracownikom merytorycznym (naukowym), jest do
brze znana i przez nas wszystkich niezmiernie kochana. Z
mętnego „listu załogi” wyraźnie wyłaniają się słowa: intry
ga i prywatne rozgrywki. Bardzo słusznie. Rzecz w tym,
że nie obciążają one ani pracowników naukowych, ani fi
zycznych, lecz właśnie dyrektora, który przy pomocy dyrek
torskiej manipulacji, zresztą prymitywnej, posłużył się „za
łogą” organizując na swoją rzecz także dobrze nam znany
(i przez nas kochany) „gniew ludu”. Przy tak dobrej spo
sobności podszył się pod „Solidarność”, bo jakże by tu
jej nie wykorzystać?
Pan dyrektor Marian Pawłowski już kilkakrotnie zwrócił
na siebie uwagę opinii publicznej. Bodaj najgłośniejszym
jego osiągnięciem było wprowadzenie do fosy zamkowej
spychacza, który stratował i zmiażdżył znajdujące się w
niej zabytki ruchome, sięgające XIII w., czyli samych po
czątków zamku. Jak wówczas podano w „Polityce” (17. 09.
1977), „na terenie zamku tylko ta fosa nie była dotychczas
przebadana”. Pan Pawłowski przeorał ją gruntownie.
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Jeszcze kilka słów poświęcimy ostatnim dwu zdaniom
„pisma załogi”. Pan dyrektor Marian Pawłowski żąda, aby
„nie wynoszono nic na zewnątrz”, ponieważ sprawa oczy
wista, „roztrząsanie tych spraw leży jedynie w prywat
nym interesie” jego krzywdzicieli. Żeby tego nie było za
mało dodaje, że również „przynosi krzywdę instytucji i za
łodze muzeum”. Wobec tego bez żadnej wątpliwości nale
ży zamknąć im usta.
Otóż to: nic na zewnątrz. W tym miejscu pan dyrektor,
chociaż nie było to już potrzebne, sam położył się na
obie łopatkt.
„Samorządność”, 3 listopada 1980, nr 16.

W naszym listopadzie
LISTOPAD, miesiąc głębokiej jesieni, związał się w
naszej świadomości z odzyskaniem . niepodległego by
tu państwowego w 1918 r. Umilkły wówczas działa
na zachodzie i południu Europy, u nas natomiast za
czynała się trudna, głodna i nadal wymagająca da
niny krwi praca nad odbudową państwa. Był to je
dnak mimo wyczerpania i nędzy, miesiąc wielkich
nadziei. Spełniły się one. Co prawda już po 21 latach
niepodległości nasza została znów zagrożona, a pań
stwo zniszczone najazdem, ale Polski nie dało się po
nownie wykreślić z mapy etnicznej ani politycznej
świata.
Tak więc listopad, a ściślej jego jedenasty dzień
roku 1918, kiedy za powszechną zgodą społeczeństwa
Józef Piłsudski objął najwyższą władzę wojskową
— krótko potem także cywilną — przyjął się w
pamięci Polaków jako symboliczna data odrodzenia
państwowości.
Dzieje ostatnich ponad 60 lat były burzliwe. Różni
my się w ich ocenie, ponieważ mamy do nich stosu
nek osobisty z powodu przeżyć własnych, naszych ro
dziców lub dziadków, które łącznie tworzą żywą tra
dycję. Różnimy się tym więcej j tym gorętszy daje-'
my wyraz odmiennym poglądom, że przez długi czas
nie mogliśmy swobodnie ich przedstawiać. W dal
szym ciągu obowiązuje nas powściągliwość wypowie
dzi, co zresztą ma dobrą stronę, zobowiązuje bowiem
do starannego przemyślenia sytuacji narodu oraz po
stawy jego członków, czyli każdego z nas.
W tym roku listopad daje ,nam zwiększoną dawkę
historycznych wspomnień. Wkrótce wypada 150 rocz
nica powstania listopadowego. W ostatnio wydanym
w Nowym Jorku polskim „Słowniku politycznym”,
publikacji' Instytutu Romana Dmowskiego, znajdujęzdecydowanie ujemną ocenę zrywu 1830 r. Powiada
się tam, że spowodował on „zniszczenie instytucji
państwowych, osłabienie sił narodu, załamanie roz
woju społecznego, nie osiągając żadnego celu poli
tycznego, ani nawet głębszego echa zagranicznego”.
Można nie godzić się z tak kategoryczną oceną,
można zwłaszcza darować_ sobie troskę o „echa za
graniczne”, warto natomiast kontynuować zbiorowe
zastanawianie się nad racjonalnymi sposobami poli
tycznego działania narodu. Mimo niepowodzeń, mi
mo marnego nastroju w chwili bieżącej, pogłębia
nego złym stanem gospodarki, powinniśmy zdać so
bie sprawę, że od tamtych wydarzeń, które wyzna
czają obie rocznice, odbyliśmy daleką drogę i że,
uwzględniając wszystkie okoliczności, znajdujemy się
w o wiele lepszym położeniu. Trzeba by chorobliwe
go czarnowidztwa, aby tej korzystnej różnicy nie do
strzegać.
Krótko zatrzymawszy się myślami nad kolejną ro
cznicą, wracamy do biegu dnia, który wymaga od
nas największej uwagi i stawia rosnące wymagania.
Najpiękniejsza retoryka niczego tu nie zmieni, rzecz
bowiem sprowadza się do twardej prozy: jedynie
pracą i bacznym udziałem w życiu publicznym posu
wamy dzieło rzeczywistej odnowy Najjaśniejszej Rze
czypospolitej', trwać będzie ono lata.
„Samorządność”, 14 listopada 1980, nr 21.

Nie ma obawy
Dochodzą głosy niepokoju, że w niektórych ogniwach
„Solidarności” próbują odgrywać rolę, czasem nawet kie
rowniczą, ludzie całkiem niepożądani. Mówiono mi o no
wych „działaczach” ze starymi wyrokami za przestępstwa
autentycznie pospolite; teraz przywdziewają skórę ofiar po
litycznych i w tym przebraniu zabierają głos. Inni znalazł
szy się pod ostrzałem krytyki z powodu swej niekompe
tencji lub miernoty charakteru, bronią stanowisk wzno
sząc chorągiew z hasłem „Solidarność”.
Na tych łamach pisaliśmy o dyrektorze Muzeum Zamko
wego w Malborku, Marianie Pawłowskim, który w końcu
sierpnia, gdy szale przechyliły się już na stronę odnowy,
ogłosił strajk załogi muzeum i stanął nai jego czele; z tego
czynu będzie pożytek, jeśli na jego kanwie powstanie ko
media filmowa, najlepiej w historycznych kostiumach. Inny
bohater sezonu (minionego, ale nie do końca) były konser
wator wojewódzki w Gdańsku, Mirosław Zeidler, udaje że
nic się nie stało i że jest on bohaterem także „na nowym
etapie”. Dowcip polega na przechwytywaniu wiatru w czas.
Ruszyła lawina dyskusji. Nie można jej się dziwić i trze
ba ją wytrzymywać, bo skoro przedtem kanały wypowie
dzi były blokowane, to teraz muszą wyrzucić nadmiar słów
i uczuć. Pozostaje odczekać, aż impet opadnie i tempera
menty nieco się ostudzą.
W uwagach powyższych nie ma ani goryczy, ani znuże
nia. Zawsze ceniliśmy wolność słowa. Skoro wolność, mo
że też zdarzyć się jej nadużycie, ale nie trzeba z tego
powodu wpadać w panikę. Należy zawierzyć zdrowemu roz
sądkowi. Na jakimkolwiek zebraniu można obserwować
wzbieranie fali dyskusji, która staje się chaotyczna 1 jało
wa. Później jednak, gdy odezwie się jeden 1 drugi człowiek
przytomny fala raptem opada i albo nic z niej nie zostaje,
albo wyłania się parę sensownych wniosków.
Wielokrotnie mówimy o sobie, że jesteśmy nadmiernie
rozgadani i że ciągniemy w różne strony. Według znanego
dowcipu gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Nie jest
to dowcip mądry, ale przyjmijmy nawet, że istotnie lubi
my dużo mówić i spierać się o poglądy. Na pewiio lepiej
głosić je jawnie i w ten sposób poddawać krytyce, niż
nosić w ukryciu i jątrzyć. Tak postępują ludzie wolni, pa
miętając o swej odpowiedzialności.
Słowo „wiec” nie ma u nas dobrej opinii. Jeśli ludzie
wiecują, to według popularnego odczucia tracą czas na
gadanie, z którego nic nie wynika. Zapewne nieraz tak
bywa, ale wcale nie jest to polska specjalność. Pamiętać
zaś trzeba, że nasz wiec, czyli zgromadzenie ludowe posia
da bardzo szacowną metrykę. W XI w. niemiecki kronikarz
Thietmar tak charakteryzował słowiański wiec: „aby przy
wieść jakąś sprawę do skutku, wszyscy muszą wyrazić zgo
dę”. I zgodę tę uzyskiwano, a nieposłuszeństwo wobec niej
podlegało surowym karom.
Dyskusji obawiać się nie trzeba. Dzieje naszych ostatnich
35 i zresztą ponad 60 lat od odzyskania niepodległości wy
kazują, że publiczna wymiana zdań szkody nam nie przy
niosła. Umiemy ją utrzymać w ramach określonych inte
resem narodowym, a skrajności, jakie mogą *ię pojawić
— umiarkować. I to jest dobre, że w toku prawdziwej dys
kusji ludzie dają się poznać i ocenić.
„Samorządność”, 18 listopada 1980, nr 22.

Rozmowa z czytelnikami
Jesteśmy małym pismem, które ukazuje się ledwo
dwa miesiące. Za to napływa do nas wiele listów.
Możemy je wykorzystywać tylko w drobnym stopniu,
a indywidualnie odpowiadać na nie — w jeszcze
mniejszym. Przepraszamy czytelników za brak dosta
tecznej reakcji z naszej strony. Jednocześnie prosimy
0 dalsze listy z informacjami, gdyż jednak część z
nich wchodzi na łamy „Samorządności”, a wszystkie
poszerzają naszą wiedzę o sytuacji i nastrojach, słu
żąc w ten sposób trafniejszemu formułowaniu ocen.
Potrzebne są również, co tu wyraźnie podkreśla
my, uwagi krytyczne o związkach „SOLIDARNOŚ
CI”, o ludziach w nich występujących i o poczyna
niach tych związków. „SOLIDARNOŚĆ” ani nie chce
być monopolistą w ruchu zawodowym, ani nie zabie
ga o swą nietykalność ze strony opinii publicznej.
1 jedno i drugie byłoby złą dla niej przysługą.
Niezależny samorządny ruch zawodowy w skali
masowej zaczął się niecałe trzy miesiące temu i by
łoby prawdziwym cudem, gdyby nie potykał się na
błędach, przeszkodach, trudnościach — nawet w wa

runkach dla siebie najkorzystniejszych. O takich zaś
nie ma mowy. Czytelnicy zechcą przyznać, że w „Sa
morządności” sami pisaliśmy o niedostatkach nasze
go ruchu. Rzecz w tym, aby krytyczny i samokrytyczny nurt utrzymywać, dbając jednocześnie o stałe na
prawianie pomyłek.
Najwięcej listów dotąd przez pas otrzymanych do
tyczy spraw gospodarczych. Zazwyczaj zawierają one
propozycje rozwiązań o różnej skali i jakości. Oto
głos jednego z korespondentów:
„Jestem zdecydowanie za wprowadzeniem systemu
kartkowego na mięso. Niedh to będzie 0,5 kg na oso
bę (...), ale bez kolejki no i pewne. A resztę można
sprzedawać w dowolny sposób, niech ci, którzy chcą
jadać lepiej, stoją w kolejkach, jeżeli mają ochotę.
Oczywiście rzuciłem liczbę 0,5 kg, ale można ją zróż
nicować w zależności od zawodu; ciężej pracujący fi
zycznie mogliby dostawać więcej, inni mniej (...). Przy
okazji sprawa cukru. Proponuję zmniejszyć o połowę
przydział cukru, jeżeli nie ma go w kraju w od
powiedniej ilości (...). Uważam, że 2 kg cukru na oso
bę jest ilością zbyt dużą (oczywiście to jest rzecz gu
stu, ale potrzebujący więcej mogliby dokupić po 20
zł) i krążą plotki, że cukier ten jest wykorzystywany
niekoniecznie zgodnie z przeznaczeniem”.
Znacznie dalej — i bardzo ogólnikowo — idzie au
tor listu z postulatem, aby w skład niedawno powo
łanej Komisji ds. Reformy Gospodarczej weszły oso
by delegowane przez „SOLIDARNOŚĆ” w ilości co
najmniej 30 proc. składu komisji. Do listu załączył
on powielony egzemplarz „Apelu o samorządność gos
podarczą”. Po dość obszernym wprowadzeniu, w któ
rym powołano się również na hasło Lenina „cała wła
dza w ręce rad”, znajdujemy tekst apelu:
„Zwracamy się do Komisji ds. Reformy Gospodar
czej przy Radzie Ministrów, do władz PZPR oraz do
władz NSZZ „Solidarność” o wprowadzenie w Polsce
samorządnego modelu gospodarczego na wzór jugo
słowiański.
Model ten funkcjonuje z powodzeniem od lat i nie
wymaga specjalnych modyfikacji. Zmienianie dosko
nale funkcjonującego mechanizmu gospodarczego mo
że być próbą ingerencji ludzi złej woli, próbą na
wrotu do centralizmu i marnotrawstwa gospodarcze
go, a w konsekwencji może doprowadzić do ponow
nego okresu błędów i nie trafionych strategii gos
podarczych”.
Mamy więc entuzjastę (ów) przeniesienia do Polski
wzoru jugosłowiańskiego, chociaż wiadomo, że samej
Jugosławii nie uchronił od silnej recesji. A przede
wszystkim bardzo mało ludzi u nas wie, na czym ten
wzór polega i jak funkcjonuje.
Znajdujemy również opinie, żeby tak powiedzieć,
kadrowe. Zdaniem korespondenta W.P.:
„Nie od dziś twierdzi się, że inżynierów mamy
3 do 4 razy za dużo, ale z uporem co roku wypusz
cza się następne ich rzesze. W obecnej fali dyskusji
i krytyki jakoś nie natknąłem się na ten temat
(Proponuję) nie ograniczać ilości przyjęć na I roku
studiów, ale podnieść wymagania tak, aby na 100
młodych ludzi przyjętych do uczelni kończyło ją 20
do 30, a nie, jak dzisiaj, 80 do 95 osób. Problem in
żynierów pracujących w gospodarce można rozwią
zać przeprowadzając konsekwentnie program specja
lizacji inżynierskiej, potraktowanych tak, żeby sito
eliminacyjne było odpowiednio gęste (...). Regułą jest,
że inżynierowie okupują stanowiska płatne niżej lub
w najlepszym wypadku tak samo, jak robotnicy im
podlegli (...). Nie sprzyja to dobrej pracy inżynierów,
którzy w końcu organizdją pracę podległych im lu
dzi i od nich przede wszystkim zależy wyciągnięcie s
gospodarki z obecnego stanu. Twierdżi się, że we
wzroście wydajności pracy udział organizacji wynosi
60 procent.
Osobny problem, to sprawa inżynierów projektan
tów, którzy cuda wymyślają, żeby zwiększyć koszt
projektu przez siebie robionego; np. inżynierowie ele
ktrycy ładują dziesiątki elementów automatyki, któ
rą później w eksploatacji służy li tylko jakor deko
racja”.
Na koniec zacytować należy list w obronie księgo
wych.
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„W przedsiębiorstwach księgowi są pracownikami
gorszej kategorii. Z tak trudnymi warunkami pracy
godzą się tylko ci, którzy lubią ten zawód, względnie
boją się zmiany zawodu i miejsca pracy. W każdym
bądź razie młodzież nie gamie się do naszego trud
nego zawodu a mężczyźni z reguły uciekają od nie
go”.
Po dłuższym wywodzie autor (mężczyzna) stawia
potrzebę takich działań:
„1. Upowszechnianie rozwiązań organizacyjno-ewidencyjnych, zwiększających przydatność rachunkowo
ści w zarządzaniu;
2. stałą i systematyczną pracę nad uproszczeniem
systemu ewidencji;
3. ograniczenie ilości przepisów prawnych;
4. radykalną i skuteczną mechanizację prac biuro
wych i obliczeniowych;
5. stałe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji
księgowych na kursach, odczytach i w drodze wy
miany doświadczeń;
6. zrównanie uposażeń pracowników księgowych z
poziomem płac innych komórek typu ekonomicznego;
7. większą niż dotychczas propagandę zawodu księ
gowego;
8. stwarzanie lepszych warunków pracy w komór
kach księgowości”.
Jak już powiedziałem, listów przychodzi wiele i
udzieliliśmy tu miejsca jedynie kilku z -nich. (Pomi
jam obficie prezentowaną poezję, która w okresach
poruszenia zawsze bujnie obradza). Merytoryczna ich
ocena, to zagadnienie odrębne. Chcę tu jeszcze pod
nieść, jako objaw szczególnie godny uwagi i, moim
zdaniem, zdrowy, że dotąd przyszedł do nas tylko
jeden list w sprawie czysto osobistej z wyliczeniem
doznanych krzywd.
„Samorządność”, 21—23 listopada 1980, nr 24.

Rozmowa z czytelnikami
Zespół redagujący „Samorządność” na przyznanych mu
łamach niejednokrotnie dawał wyraz przekonaniu o konie
czności rozważnych działań władzy i społeczeństwa w obec
nym położeniu narodu i państwa. Dotyczy to wszystkich
dziedzin życia publicznego.
Bieg wydarzeń w ostatnich dniach nie zmniejszył napię
cia a raczej je zwiększył. Toteż raz jeszcze, z całym na
ciskiem chcemy powtórzyć, że sytuacja wewnętrzna i ze
wnętrzna Polski wymaga głębokiego namysłu przed podej
mowaniem każdego kroku o skutkach społecznych i po
czucia wzmożonej odpowiedzialności za jego dalsze następ
stwa, często trudne do wymierzenia.
Otrzymujemy coraz więcej listów. W znacznej części po
dzielają one przypomniane wyżej stanowisko. Przytaczam
tu fragmenty listu doc. dr. Jerzego Frycza, historyka sztu
ki i kriiserwatora zabytków z Uniwersytetu M. Kopernika,
w Toruniu.
„Sądzę, że przeciąganie zmagań nie leży nie tylko w in
teresie „Solidarności” (której jestem członkiem), ale co waż
niejsze — całego kraju. Rozumuję następująco:
1. Zwycięstwem i wielką zdobyczą stoczniowców gdańskich
jest uzyskanie niezależnych związków zawodowych, samo
rządnie wybieranych, i to jest sprawa zasadnicza.
*2. (...) Jeżeli- już dzięki naszym sojusznikom z okresu II
wojny i układom jałtańskim mamy ten system, jaki mamy,
to (...) w naszym interesie jest, żeby był możliwie sprawny
i konstruktywny. (...) Trzeba skoncentrować się na refor
mie ustroju, a nie na walce o deklaracje i prestiż.
3. Wiadomo, że potrzebna jest nam stabilizacja, a nie
przedłużające się strajki i niepewność. Ludzie są już zmę
czeni. W wielu zakładach pracy ubocznym produktem straj
ków są tendencje anarchiczne, część młodszego pokolenia
zdemoralizowana przez system i obecne szkolnictwo bierze
z ruchu odnowy tylko krytykę tego, co jest, a wcale nie
chce się sama odradzać moralnie i solidnie pracować (...)
4. Nie można wykluczyć, że w interesie jakichś ugrupo
wań politycznych na świecie, czy nawet w interesie pew
nych państw (...) może leżeć chaos u nas, czy nawet ostra
konfrontacja i interwencja radziecka. (...)
5. (...)
6. Nie można ciągle straszyć strajkami, ani ich wywoły
wać. (..*) Dla dobra kraju potrzebna jest silna, nie roz
dzierana frakcjami, solidarna „Solidarność”, ale wymaga
to podporządkowania się przez grupy radykalne — myślą
cej rozsądnie, choć na razie bardziej milczącej większo
ści. (...)
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7. Są sprawy ważniejsze niż deklaracja statutowa, jest
nią przede wszystkim reforma administracji i gospodarki
kraju, w tym rola samorządu robotniczego w przedsię
biorstwach. Ważniejszą sprawą jest konsolidacja i siła „So
lidarności”, jeśli trzeba będzie bronić zasadniczych reform»
(...)”
List ten był pisany tuż przed ostateczną rejestracją sta
tutu „Solidarności” i dotarł do naszych rąk znacznie póź
niej. mimo to w niczym nie stracił na aktiialności. Zwra
cam uwagę na punkt 4 wywodów Jerzego Frycza. Nieje
dnokrotnie już ośrodki polskiej emigracji politycznej, wro
go ustosunkowane do systemu władzy w kraju, kierowały
do opinii publicznej u nas przestrogi przed niebezpieczeń
stwem używania „karty polskiej” w rozgrywkach między
narodowych. Nie chcemy być jakąkolwiek kartą — w cu
dzych rękach.
W tych właśnie dniach mieliśmy znów akcje i reakcje
nie dość przemyślane, wprowadzające nerwowość. Na szczę
ście ludzie opanowani raz jeszcze znaleźli wyjście, napra
wiające na tymczasem błędy obu stron. Na tymczasem
wprawdzie — jes* to jednak poważna korzyść, daje bowiem
wytchnienie i stwarza możność spokojniejszego szukania
rozwiązań. Wydaje mi się, że czas może działać na naszą
korzyść, dla lepszego zrozumienia przez nas sytuacji, i oby
tak było.
„Samorządność”, 28 listopada 1980, nr 27.

Tajemnice zamku
List zaczyna się tak:
„Wzywam Zespól Redakcyjny „Samorządności”, aby
odwołał za autora posługującego się inicjałami L. B.
zarzuty zawarte w publikacjach ogłoszonych w nr
16 pt. „W Zamku Malborskim — źle” i w nr 22 ipt.
„Nie ma obawy”, jako naruszające moją cześć i god
ność osobistą oraz poniżające mnie w opinii publicz
nej”.
Następują cztery punkty „nieprawdziwych zarzu
tów”, które, należy odwołać. Nic, tylko po prostu od
wołać. Żadnej argumentacji, dlaczego. Dalej autor
dokładnie określa swoje żądania:
,
„Odwołanie zarzutów powinno nastąpić w formie
ogłoszenia przez Zespół Redakcyjny „Solidarności”
lub autora na łamach tej rubryki oraz w „Głosie Wy
brzeża”, „Wieczorze Wybrzeża” i „Wiadomościach El
bląskich” oświadczenia o odwołaniu ww. zarzutów
jako nieprawdziwych i naruszających moją cześć i
godność osobistą oraz poniżających mnie w opinii
publicznej. Oświadczenie winno zawierać również wy
rażenie żalu z powodu posłużenia się nieprawdziwy
mi zarzutami oraz słowa przeproszenia. Na spełnie
nie żądania wyznaczam termin do 5. 12. 1980 r„ po
UDływie którego podejmę działania przewidziane pra
wem o ochronie dóbr osobistych”.
Autorem listu grożącego sądem i karą jest Marian
Pawłowski, dyrektor Muzeum Zamkowego w Mal
borku. Podobny w treść i arogancji list otrzymała
Eleonora Zbierska, autorka noty „O czysty ton...”, za
mieszczonej w 11 odcinku „Samorządności”.
Ludzie się bronią. To jest zrozumiałe. Bronią się
tak/ ; dyrektorzy poddani surowej krytyce i to jest
również zrozumiałe, gorzej jednak, gdy zamiast argu
mentu używają straszaka sądu. Marian Pawłowski,
wciąż jeszcze dyrektor zabytku wyjątkowej klasy,
będzie zapewne musiał wytoczyć szereg spraw z ty
tułu „ochrony dóbr osobistych”. Oto bowiem telewi
zja gdańska przygotowała program w serii „Pytania
na dziś”, zajmujący się tajemnicami, co prawda już
publicznymi, Zamku Malborskiego.
Miał on się ukazać w ostatnią niedzielę (30 listo
pada) o godz. 18.30. W wyniku interwencji M. Paw
łowskiego -na wysokim szczeblu program ten nie zo
stał nadany. Podobno był niesprawiedliwy dla dyrek
tora. Może tak; na pewno należało umożliwić mu
obronę przed zarzutami („Samorządność” udzieliłaby
mu miejsca na rzeczową odpowiedź, gdyby próbował
jej udzielić na nasze- wystąpienia). Robi się więc no
wą, poprawioną wersję telewizyjnego programu. Ocze
kujemy pokazania jej w tę niedzielę (7 bm.) o tej
samej porze. Jeśli znów coś stanęłoby na przeszko
dzie, sprawą zajmiemy się szczegółowo, bo w końcu
chcemy wiedzieć w czym rzecz i mamy dość dyrek
torskich tajemnic.

W jednym z najbliższych numerów’ „Czasu” ma
się również znaleźć artykuł, znów poświęcony twierc -y. która pod koniec XX w. okazuje .się tak samo
trudna do zdobycia jak wtedy, gdy została siedzibą
wielkiego mistrza zakonu niemieckiego bez mała 700
lit wstecz. Czekamy więc także na ten artykuł w
nadziei, że jeśli zasiądziemy na ławie oskarżonych, to
w licznym towarzystwie. Marian Pawłowski będzie
mógł dać — „całą naprzód”.
„Samorządność”, 3 grudnia 1980, nr 29.

Wejherowska inicjatywa
Raz po raz dochodzą do naszych rąk kolejne numery hlu-^
letynów informacyjnych poszczególnych zakładów pracy, a
jest to tylko część obfitej produkcji powielaczowej. Póki
ludzie odczuwają taką potrzebę, biuletyny powinny się uka
zywać. Wydaje się jednak, że punkt szczytowy zaintereso
wania mija. przede wszystkim z powodu poszerzenia 1 uwiarygodnienia informacji podawanych przez prasę pow
szechną i zakładową.
Większą przyszłość mają, jak sądzę biuletyny terytorial
ne, wydawane w miastach pozbawionych własnych trybun
publikacyjnych. Jest to zresztą nawrót do tradycji; tak na
przykład w latach międzywojennych w niedużych miastach
pomorskich wychodziły miejscowe periodyki, które odgry
wały znaczną rolę w życiu określonej społeczności.
Mam właśnie przed sobą 3 numer biuletynu informacyj
nego NSZZ „Solidarność” GRYF, wydawany w Wejhero
wie. Znajduje się w nim kilka wiadomości z Polski i zwła
szcza z Trójmiasta, a tylko jedna z samego Wejherowa.
Ta ostatnia dotyczy dyrektora tamtejszego ZOZ, Jerzego
Szelągowskiego, który dał się we znaki niewygodnym mu
pracownikom. Niejedno już słyszało się o nim dużo wcze
śniej.
Proporcja wiadomości w GRYFIE powinna, moim zda
niem, w bliskiej przyszłości ulec odwróceniu. Wątpliwości
wzbudza tytuł biuletynu, który ma tradycje sięgające lat
sprzed I wojny światowej, kiedy tak właśnie nazywało się,
jak określano w podtytule „pismo dla spraw kaszubskich”
o charakterze społeczno - naukowym, Pełną natomiast apro
batę wzbudza hasło zawarte w wejherowskiej, skromnej jak
na razie trybunie: SOLIDARNOŚĆ, to PRACA — WYDAJ
NOŚĆ — ROZWAGA — DOBROBYT.
Kolegom z Wejherowa życzymy powodzenia.
„Samorządność”, 3 grudnia 1980, nr 29.

Partnerzy w Krakowie
Otrzymaliśmy kilka ostatnich numerów „Głosu Nowej
Huty”, zawierających kolumnę miejscowego NSZZ „Soli
darność”^ redagowaną przez Annę Gorazd. Trzeba stwier
dzić, że kolumna jest robiona bardzo żywo i składa się nie
mal wyłącznie z informacji, krótkich wywiadów, komunika
tów. Inaczej zatem niż nasza „Samorządność”, która sporo
miejsca poświęca publicystyce, co prawda także zwięzłej.
Wynika to zresztą z innego adresu czytelniczego, „Solidar
ność” bowiem na łamach „Głosu N.H.” zwraca się do pra
cowników zakładu. „Samorządność” zaś do wszystkich, bar
dzo zróżnicowanych odbiorców „DB”.
Korzystanie przez związki „Solidarności” z łamów istnieją
cej prasy (powszechnej i zakładowej) jest koniecznością,
dopóki nasze związki nie doczekają się własnych pism.
Powstanie w styczniu 1981 r. obiecanego tygodnika o zasięgu
ogólnopolskim też zresztą nie zaspokoi bieżących potrzeb
regionalnych, zwłaszcza że wychodzą one daleko poza spra
wy związków zawodowych.
Najważniejsze, żeby — jak ma to miejsce w odniesieniu
do „Samorządności” i „Dziennika Bałtyckiego” — współ
istnienie układało się harmonijnie. Wydaje się, że tak samo
jest u naszych partnerów krakowskich.
„Samorządność”, 5 grudnia 1980, nr 30.

Cytaty i komentarze
W prasie z 6/7 listopada br. ukazała się wiadomość
Polskiej Agencji Prasowej o posiedzeniu Rady Głów

nej Centralnego Zarządu Kółek Rolniczych. Podano,
że dotychczasowy prezes zarządu Józef Krotiuk
„zwrócił się do Rady Głównej o zwolnienie, go z peł
nionej funkcji w związku z powołaniem go do pracy
w służbie dyplomatycznej”.
Gdyby J. Krotiuk wybierał się do obcego kraju o
wysokiej kulturze rolnej jako stypendysta, można by
temu przyklasnąć w nadziei, że młody o.biecujący
człowiek czegoś się tam nauczy, co później spożytkuje
w ojczyźnie. Lecz były prezes na pewno nie jest mło
dym obiecującym człowiekiem, skoro Rada Główna
wyraziła mu „serdeczne podziękowanie, uznanie za
wieloletnią pracę oraz osobisty wkład i zaangażowa
nie w sprawy rozwoju rolnictwa i wsi”.
O stanie naszego rolnictwa i wsi mamy niejakie
wyobrażenie. Jeśli wysoki wieloletni zaangażowany
działacz kółek rolniczych zechce przenieść swe do
świadczenia do dyplomacji — a cóż innego mógłby
urn przenosić? — to niechaj tę dyplomację mają w
opiece moce niebieskie. Pociecha stąd, że chyba nie
wiele zdoła w niej zepsuć, a rolnictwu szkód już nie
przysporzy. Jeszcze chwila zadumy: karuzela się kręci
i wyrzuca z siodeł, czasem aż za granicę, do służby
dyplomatycznej.
Gdy o tym mowa, coś z ostatniego „Czasu”. Roz
mowa Marzeny i Tadeusza Woźniaków ze Stanisła
wem Kociołkiem, swego czasu I sekretarzem KW
PZPR w Gdańsku, potem wicepremierem i członkiem
Biura Politycznego, potem ambasadorem w Brukseli,
potem prezesem w jakiejś nieeksponowanej branży
gospodarczej w kraju, potem bodaj znów ambasado
rem, a od kilku tygodni ponownie I sekretarzem, tym
razem warszawskiego KW — ta rozmowa nasuwa
masę reflekcji. Ale w miarę czytania na czoło wystę
puje taka, bynajmniej nie margines'ow'a: ogólniko
wość odpowiedzi, brak precyzji, częste „nie pamię
tam”. Znalazłem ich najmniej pięć, nie licząc uników.
Np. na pytanie: „kto personalnie, wydał decyzję o użyciu broni wobec robotników i przekazał ją do wy
konania sztabowi operacyjnemu” S. Kociołek odpo
wiada: „Decyzje te zapadły w Warszawie, w obec
ności ludzi sprawujących wówczas kluczowe funkcje
w państwie”. Ale pytanie brzmiało „kto personalnie”
— i zawisło w powietrzu.
Rozmówca oczywiście wiedział o co będzie pytany.
Zapisuję na jego niewątpliwe dobro, że zgodził się na
ten wywiad. I oto właśnie dziennikarska para zadaje
mu pytanie, dlaczego się zgodził. Odpowiedź: „Zdawa
łem sobie sprawę, od pierwszej chwili mojej obecnej
pracy partyjnej, że wywoła ona kontrowersje. Wiem
0 tym, że wielu ludzi — z najczystszych pobudek —
żyje z wątpliwościami i nie rozstrzygniętymi pyta
niami”. Otóż ten wywiad, dając garść informacji
1 naświetleń, nadal ich nie rozstrzyga.
S. Kociołek w pewnym miejscu oświadcza: „Nie
prowadziłem osobistego zapisu z każdej godziny mo
jego postępowania”. Był to podstawowy błąd sztuki
politycznej, która w niejednym przypomina sztukę
wojenną (w każdym razie w tak dramatycznym
okresie); godzinowy zapis stanowił konieczność, o
czym wie także kapitan statku. Błąd został jeszcze
powiększony przez to, że — jak gdzie indziej on sam
wyznaje — „nie zdołałem sobie tego nigdy odtwo
rzyć”. Chodziło tu o jeden, zresztą ważny szczegół,
ale w istocie słowa te odnoszą się do wielu innych.
Długo by o tej rozmowie, raczej w związku z nią.
Rodzi ona więcej pytań niż daje odpowiedzi. Przyjdą
także one, ale byłoby- nieporównanie lepiej, gdyby
udzielono ich już dawno. Pragnę podkreślić z mocą,
że chodzi nam o rozładowanie napięć, o generalną
zgodę Polaków, przy zachowaniu własnych poglądów,
na rzeczywistą współpracę w wydobyciu Polski z
ciężkiego kryzysu, co jest dziś naszym najważniejszym
zadaniem. Obecny I sekretarz warszawskiego KW
starał się, nie wątpię, pójść w tym kierunku, a w
każdym razie dał dowód osobistej odwagi podejmując
temat.
Na koniec kilka zdań o niepowodzeniu WojGiecha
Łukasiewicza, który napisał artykuł „Nietolerancja”
(„Dziennik Bałtycki" z 29/30 listopada). Odnoszę
wrażenie, że celem mętnych wywodów było błyśnięcie

perełką myśli: „obecnie podjąć publicznie krytyką
Lecha Wałęsy, to akt desperacji tak niemal wielki,
jak pół roku temu zakwestionować nieomylność
Edwarda Gierka”. Desperat Lukasiewicz podejmuje
to szalone ryzyko. Teraz „SOLIDARNOŚĆ” może każe
zamknąć go z kilku paragrafów, może poprzestanie
na wylaniu go z redakcji „D.B.”. Opowiadam się za
najsurowszą dlań karą: niechaj nadal tak pisze.
„Samorządność”, 10 grudnia 1980, nr 32.

c
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest jedną z nielicznych
organizacji, które zdołały utrzymać charakter prawdziwie
społeczny także w okresach nie sprzyjających przejawianiu
inicjatyw obywatelskich.
Istnieje od grudnia 1956 roku, a w ostatnim dziesięcioleciu
poważnie poszerzyło działalność obejmującą województwa
pomorskie: gdańskie, słupskie, koszalińskie, północną część
bydgoskiego, toruńkie i elbląskie. W warunkach zarysowanej
odnowy życia społecznego stoją przed nim znacznie szersze
niż dotąd zadania a również możliwości. Powinno ono ode
grać ważną rolę stabilizacyjną w społeczeństwie Pomorza.
W tę niedzielę 14 bm. odbędzie się w Gdańsku, w Ratuszu
Staromiejskim, VIII Zjazd Delegatów ZK-P. Zakończył on
trzyletnią kadencję ustępujących władz Zrzeszenia i wybierze
nowe na następne 3 lata oraz uchwali program na'ten okres.
„Samorządność”, 12 grudnia 1980, nr 33.

Album
na który czekaliśmy
Pierwsze egzemplarze albumu zdjęć z gdańskiego
Sierpnia 80 już są. Album nosi tytuł: SOLIDARNOŚĆ
Trudno o nim pisać spokojnie, bo nie da się .go
oglądać bez emocji. Po Polsce (po świecie) krąży
mnóstwo fotografii, dziesiątki, a pewnie setki tysięcy
dwu- i wielobarwnych odbitek. Zorganizowano pier
wsze wystawy. A oto mamy pierwszy zbiór obrazów
ze wstępną próbą systematyzacji, 230 zdjęć głównie
z Gdańska, to jest ze Stoczni Gdańskiej i jej najbliż
szych okolic, trochę z miasta, garść także z Gdyni.
Wszystko to mało, chciałoby się oglądać dużo więcej
i z innych miast Pomorza Gdańskiego, Tczewa, Sta
rogardu, Elbląga, także ze Szczecina. Ale początek,
dzięki świetnemu refleksowi Wydawnictwa Morskiego
i operatywności Prasowych Zakładów Graficznych w
Łodzi, jest.
„Dziś bardziej rozstrzyga się batalia o gwarancje,
niż o szybki wzrost poziomu życia” — pisze w bardzo
dobrym słowie wstępnym Adam Orchowski. To praw
da, gwarancje trwałości odnowy są dla nas najważ
niejsze; dodać tylko, że wzrost poziomu życia, a już
zwłaszcza szybki, chwilowo pie wchodzi w rachubę,
i wytrzymamy to, byle byśmy wiedzieli, że Polska
znów jest naszą Rzeczypospolitą, wspólną własnością,
o której losach rozstrzyga jedyny gospodarz — naród
polski. Stało się tak, że w dniach sierpniowego kry
zysu naród reprezentowali ci, którzy — znów cytuję
Orchowskiego — „mieli odwagę powiedzieć głośno
to, o czym już od wielu lat myślała większość Po
laków”.
Trzeba tu też przypomnieć słowa przewodniczącego
gdańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej i I sekre
tarza KW Tadeusza Fiszbacha, wypowiedziane już w
pierwszych dniach gdańskiego strajku: „dominacja
centralizacji doprowadziła do przerwania (...) więzi
między władzą a społeczeństwem”. Aby dialog znów
nie uległ załamaniu trzeba m.in. takich właśnie albu

mów oraz filmów w rodzaju „Robotnicy 80”. One
także stanowią gwarancje, bo dokumentują, przypo
minają, ostrzegają, uczą. Chcemy szeroko pojętego po
jednania i nie dopuścimy do nawrotu nie kontrolo
wanej aroganckiej zwierzchności nad narodem, co
kolwiek sę stanie.
Album „SOLIDARNOŚĆ”, to ledwo zaczątek tego,
co każda świadoma rodzina polska powinna mieć w
bibliotece domowej. Na zdjęciu 45 i wielu innych —
tłumy. Przy tym pierwszym podpis: „NIE OPUŚCIMY
WAS”. Nikt tych tłumów nie organizował, nie zwoził
autokarami, nie uczył skandowania. W najgorętszych
dniach, kiedy liczono się z możlwością użycia siły,
ludzie tysiącami przychodzili pod bramy stoczni w
przekonaniu, że ich tutaj obecność stanowi tarczę
przed niepoczytalnym atakiem. Cześć za to społe
czeństwu, zwłaszcza, że te nie organizowane tłumy
zachowały wzorowy ład i wewnętrzną dyscyplinę, w
.czym wyrażała się ogromna siła zbiorowa, reprezen
tująca wblę milionów Polaków.
W albumie wykorzystano
zdjęcia
Stanisława
Osowskiego, Zbigniewa Trybka i Ryszarda Wesołow
skiego. Dali oni do dyspozycji 2000 zdjęć. Edward
Mazurkiewicz i Adam Orchowski dokonali wyboru,
bez wątpienia trudnego. Graficznie rzecz opracował
Władysław Kawecki. Cały zespół wytrawnych poli
grafów, których nazwiska bardzo słusznie zamiesz
czono w stopce — przykład godny naśladowania —
pracował nad wykonaniem albumu. Niestety, I wy
danie ma nakład ledwo 10 000 egz. Kropla w morzu.
Zapowiada się wprawdzie szybkie wznowienie w na
kładzie 30 000, lecz i to mało, poszłoby natychmiast
100 i pewnie 200 000. Polska liczy 36 min obywateli
i cały kraj spozierał ku Pomorzu Gdańskiemu w
Sierpniu i spoziera nadal. Za granicą taki album też
miałby wielkie powodzenie.
W każdym razie za to, co już mamy, podziękowanie
i chwała Wydawnictwu Morskiemu.
Uwaga na przyszłość. Zdjęcia opatrzono nie
zwykle lakonicznymi podpisami, często jednym sło
wem i to na kilka zdjęć łącznie. Wiele obrazów rze
czywiście nie potrzebuje objaśnień, przy innych,
jednak bardzo by się przydały. Warto by też podać
nazwiska pokazanych osób, gdzie tylko da się je
ustalić.
Mamy więc pierwszy zbiór książkowy gdańskiego
Sierpnia 80. Ufam głęboko, że oprócz tego zbioru ukażą się inne, Ale trzeba też koniecznie odtworzyć
fotograficzną dokumentację świeżej, a spychanej w
niepamięć przeszłości: Grudzień 70 i także Marzec 68.
Mowy nie ma o rozdrapywaniu ran, o jakimkolwiek
odgrywaniu się. Chcemy, powtarzam, prawdziwego
pojednania, a droga do niego prowadzi także przez
znajomość faktów bolesnych. Przecież to nasza histo
ria, z której uczymy się jak unikać błędów i tragedii,
jak postępować mądrze, jak z rozwagą t&rować drogę
Polsce, czyli nam.
„Samorządność”, 17 grudnia 1980, nr 35.

Początek
Po gdańskim wtorku oraz gdyńskiej i szczecińskiej
środzie, po pierwszych w Polsce społecznych i pań
stwowych uroczystościach rocznicy Grudnia 70 odetchnęliśmy. Byłoby bezsensem, godnym znienawidzo
nej praktyki propagandowej, udawać, że tych dwu dni
nikt się nie obawiał, pozorować pewność, że wszystko
przebiegnie „zgodnie z planem”. Rozmawiałem z nie
znanymi sobie ludźmi na ulicach w pobliżu Stoczni
Gdańskiej i ze znajomymi dziennikarzami w szy
kownym „Heveliusie”. Wszyscy się niepokoili. Szczę
śliwie mamy to za sobą, kolejny kryzys minął, wkrót
ce święta, liczymy na odpoczynek w odprężonym na
stroju. Także ze świata nadchodzą pokrzepiające wie
ści, chociaż pancerne chmury jeszcze się nie rozeszły.
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Czas oczywiście nie stanie i samouspokojenie
to
pokarm nie dla nas. Przemawiając w czasie odsłonię
cia gdańskiego pomnika poległych Lech Wałęsa obficie
cytował słowa ostatniego orędzia Episkopatu Polski a
wśród nich postulat, aby „ugruntować życie społeczne
w atmosferze odbudowującego się wzajemnego zaufa
nia”.
Wcześnie powiedziane, za wcześnie. Nie należy po
większać trudności, ale też nie należy wmawiać sobie,
że są mniejsze niż naprawdę są. Uroczystości dziesią
tej rocznicy Grudnia 70 nie stanowią ani końca, ani
zaawansowanego stadium procesu odbudowy zaufania
czy, ogólniej mówiąc, procesu odnowy. Jesteśmy ledwo
u jego początku i to sobie wyraźnie powiedzmy. Ma
my w Polsce pod dostatkiem wpływowych i bardzo
wpływowych osób, które .nie tylko proces'ten hamują,
lecz ze wszech sił ciągną wstecz.
W rokowaniach sierpniowych w Stoczni Gdańskiej
ogromną rolę odgrywał problem gwarancji. Niektórzy
bodaj już o tym zapomnieli. Tymczasem pozostanie
on kluczowym problemem na długo, właściwie na
zawsze. Bez gwarancji nie będzie zaufania. Mamy
dość powodów, aby tak właśnie stawiać sprawę.
Cizekamy na ustawę o ograniczeniu cenzury i na no
wą ustawę o związkach zawodowych — prace nad
nimi bardzo się opóźniają — czekamy na ogólnopol
ski tygodnik związków „Solidarność” oraz na dopu
szczenie ich do udziału w istotnych środkach społecz
nego przekazu. Tu w Gdańsku od dwóch miesięcy za
biegamy o powiększenie rozmiarów, tak bardzo skrom
nych, naszej „Samorządności”, mianowicie do pół stro
ny cztery razy w tygodniu, oraz o 10 minut na gdań
skiej antenie telewizyjnej raz w tygodniu;^mimo roz
mów i obietnic — bezskutecznie, jak dotąd.
Wyświetlanie filmu „Robotnicy 80” zostało wstrzy
mane, zresztą poza Trójmiastem i Szczecinem film
ten w ogóle nie wszedł na powszechne ekrany.
Wszystko to są sprawy z zakresu gwarancji.
Powtarzam nie wiem który raz: nikt politycznie
myślący nie _ mógł oczekiwać, że po zawarciu Porozu
mienia Gdańskiego wszystko dalej pójdzie gładko, bez
większych kłopotów. Proces odnowy musi być wielo
stronnie trudny, żeby się powiódł, niezbędne
jest
zaufanie, o którym pisał Episkopat a Wałęsa powtó
rzył; z kolei zaufanie wymaga gwarancji. Mamy z
górą 35 lat doświadczeń znaczonych datami
1956,
1968, 1970, 1976, 1980. Chcemy pojednania narodowe
go, chcemy Polski prawdziwie socjalistycznej, uzna
jemy jej miejsce w Układzie Warszawskim. Z goto
wością przyjmiemy współodpowiedzialność za losy
państwa, ale współodpowiedzialność tylko wtedy obo
wiązuje i jest owocna, kiedy ma się udział we współrządach.
„Samorządność”, 19, 20 i 21 grudnia 1980, nr 36.

Rozmowa z czytelnikami
Listy do „Samorządności” płyną różnymi kanałami i
docierają pod wspólny adres. Nie jesteśmy w stanie
zamieszczać ich choćby w skąpym streszczeniu, a po
czątkową praktykę odpisywania musieliśmy w ogóle
pożegnać. Przepraszamy i raz jeszcze prosimy o listy
najzwięźlejsze, kilkuzdaniowe.
Przychodzi sporo anonimów. Te są z reguły krytycz
ne wobec nas, często napastliwe. Dostało się niżej pod
pisanemu, że jest po prostu marnym autorem i jeśli
przedtem miał trudności z publikowaniem, to właści
wie dlatego. Jeden taki list podpisała „nauczycielka
Kowalska”. Inny autor, występujący jako „inżynier”
ostro zaatakował „Cytaty i
komentarze” z 10 bm.
Fragment:
aPo tych kilku miesiącach posierpniowych zaczynam
się coraz bardziej rozczarowywać do poczynań SO
LIDARNOŚCI. (...) Nie nadajemy się do tzw. większej
wolności, wciąż nam brak realnego poczucia rzeczy
wistości i, jak niejeden już raz w przeszłości, nie u

miemy wykorzystywać powstałych czy też wywalczo
nych szans”.
Dobre sobie: powstałych czy też wywalczonych. Ma
my oto jednego z naszych tzw. realistów. Dalej pisze
on na temat mojego komentarza do wywiadu ze Sta
nisławem Kociołkiem w „Czasie”.
„Jak by nie było partia rządzi, dobiera swoich lu
dzi, jak to jest wszędzie na świacie jeśli chodzi o
sfery rządzące. SOLIDARNOŚĆ obwieszcza wciąż, że
jest apolityczna i zajmuje się działalnością związkową
zgodnie ze statutem. Po cóż to ciągłe wkraczanie w
sferę polityki? I później wielki krzyk, gdy partia
zaczyna przeciwdziałać w tym zakresie. To ma być
dążenie do stabilizacji i spokoju?”.
Czytelnicy, nie denerwujcie się. „Inżynier” też ma prawo
do wypowiedzi. Jesteśmy przeciwnikami zamykania ust, tym
bardziej osób — za poglądy.
Mniejsza, jak to naprawdę jest „wszędzie na świecie”,
zresztą jest różnie. A „inżynier” powinien wiedzieć, że ist
nieje coś takiego, jak odpowiedzialność obywatelska i od
powiedzialność ludzka. „Sferą polityki” nie da się jej osłonić ani zafałszować. Jako obywatele tego państwa, które
istnieje przez na® i dla nas, chcemy wiedzieć jak to na
prawdę było w Grudniu, kto kierował, kto i jakie wyda
wał rozkazy, dlaczego według Kościoła powstała sytuacja
wielości ośrodków kierowniczych, która miała spowodować
nieprawdopodobne szaleństwo gdyńskie. Zdanie rachunku
z włodarstwa jest jedną z niezbędnych gwarancji, że takie
szaleństwa się nie powtórzą, właśnie w dążeniu do stabili
zacji i spokoju — na gruncie praw obywatelskich.
„Inżynier” każe mi się zastanowić „dopóki nie jest jesz
cze za późno”. Dawno się już zastanowiłem i nigdzie nie
będę „ewentualnie uciekał”; autoir ma rację, że nie byłoby
dokąd.
Przychodzą listy w sprawach personalnych. Panowie Sta
nisław Kuśnierz i Edmund Kitowski z Gdańska w nawią
zaniu do tekstu „Dyrektorzy szkół o oświacie” („Samorząd
ność — 22 z il7 listopada) informują, że „środowisko nau
czycielskie odebrało go z mieszanym uczuciem i oburze
niem. Oburzające jest to, że o poprawie sytuacji w resorcie
oświaty i wychowania wypowiadają się m. in. dyrektor II
LO, IX LO i Szkół Budowlanych”. Następują pod ich ad
resem zarzuty.
Sprawy personalne są bardzo trudne. Zarzuty mogą być
słuszne, mogą być nie słuszne, często także pół na pół.
Współpracownicy redakcji rozmawiają z różnymi ludźmi
i zasięgają ich opinii; na pewno w wyborze rozmówców
popełnia się pomyłki. Toteż z reguły unikamy ataków per
sonalnych — z wyjątkami. Nasz stosunek do byłego kon
serwatora wojewódzkiego w Gdańsku i do byłego dyrekto
ra Muzeum Zamkowego w Malborku opierał się na moc
nych podstawach — co zostało udowodnione — i dlatego
wystąpiliśmy przeciw nim, jako ważnym funkcjonariuszom
w kulturze. A w ogóle w ocenie ludzi staramy się zacho
wać ostrożność i to samo radzimy naszym korespondentom.
Co innego — Główny Urząd Statystyczny. Odnośnie do
podanej w prasie wiadomości, że „większą wiarygodność
obiecuje GUS”, autor listu (szkoda, że nie podpisany) po
wiada:
„Z własnego życiowego doświadczenia znam różne rze
czy, które mogą być większe lub mniejsze: drzewa, sa
mochody, potrzeby, uczucia czy aspiracje. Nigdy natomiast
nie udało mi się napotkać większej lub mniejszej: prawdy,
wolności, demokracji czy wiarygodności”.
A mnie się udawało, życie bowiem obficie stosuje stop
niowanie i kompromisy, czego właśnie jesteśmy świadka
mi w dramatycznej kondensacji. Ale co do wiarygodności
statystyki autor ma rację pisząc:
„Jak można by to zmierzyć? Najprawdopodobniej — ilo
ścią czy proporcją zawartych w danej relacji informacji
prawdziwych i nieprawdziwych. Jak wszelako zmierzyć czy
policzyć takowe nie wiedząc, które z nich są prawdziwe,
a które nie? W życiu codziennym w podobnej sytuacji
zwykle postępujemy tak: jeżeli o danym człowieku wiemy,
że niekiedy mówi prawdę, a kiedy indziej kłamie, to jedy
nym rozsądnym, tzn. bezpiecznym zachowaniem w kontak
tach z tym człowiekiem jest takie, że po prostu mu nie
wierzymy. Chyba, że mamy dodatkowe dane o tym kiedy
mówi on prawdę lub nieprawdę”.'
Następuje wywód fachowy o statystyce.
Dezinformacją często jest brak informacji. Mogę mieć 10
prawdziwych danych o określonej dziedzinie, a pozbawiony
jedenastej nie zdołam wyciągnąć wiarygodnych wniosków.
Miejmy przecież nadzieję, że GUS — instytucja o pięknych
tradycjach, powstała już w 1918 r. — przypomni sobie rotę
przysięgi sądowej: ..będę mówił prawdę, całą prawdę i tyl
ko prawdę”.
Brak miejsca, muszę kończyć. Przyszły jeszcze prośby
o zamieszczenie apelu do Czytelników, żeby wycinali „Sa
morządność” i wysyłali ją znajomym w głąb kraju, gdzie
najczęściej w ogóle o niej nie wiedzą. Na pytanie, kiedy
powiększymy łamy „Samorządności” odpowiadamy, że w
bardzo wielkim stopniu zależy to od: Was: o potrzebie po
większenia przekonujcie czynniki, nie nas. Pytajcie też o
nakład „Dziennika Bałtyckiego”. Informujemy: w dnie pow
szednie wynosi 90 000, na niedziele i święta — ponad 140 000.
Nakład „Głosu- Wybrzeża” jest znacznie wyższy.
Na koniec:
Wszystkim naszym Czytelnikom — przyjaciołom, neutralistom, niedruhom — wszystkim bez różnicy życzymy po
godnych i spokojnych świąt
„Samorządność”, 24, 25, 26, 27 i 28 grudnia 1980, nr 38.
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„Punkt" o Sierpniu
„Punkt” dotąd był pismem notaw-anym wprawdzie i to
wcale dobrze na rynku krytycznym, lecz mało znanym wśród
czytelników nawet zaprzysiężonych lekturze. Wychodził za
ledwie w 800 egzemplarzach jako „almanach gdańskich śro
dowisk twórczych” wydawany kwartalnie przez Wydawnic
two Morskie właściwie jako książka, co prawda z nume
rem kolejnym, lecz nie jako czasopismo. Ukazywanie się
„Punktu” (już od trzech lat) umożliwiała stosunkowo wyso
ka dotacja Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w
Gdańsku.
W drugiej połowie grudnia wyszedł 12 numer „Punktu” w
oszałamiającym nakładzie 10 000 egz. — i natychmiast znik
nął. Poszukiwany jest przez wszystkich i w całym kraju.
Szereg księgarni w ogóle go nie potrzymało. Uchodził za nie
zwykle pożądany podarek pod choinkę. Na wolnym rynku
(elegancka nazwa rynku czarnego) cena egzemplarza po
dobno osiągnęła poziom 500 zł zamiast pierwotnej czterdzie
stu. Powód pona-d dwunastokrotnego wzrostu ceny jest oczywisty: na okładce tego punktu widnieje znany w całej
Polsce i daleko poza nią napis „Solidarność” zaprojektowa
ny przez Jerzego Janiszewskiego, w środku zaś znajdują się
materiały z gdańskiego Sierpnia.
Pisano już o tym „Punkcie” w wielu dziennikach i czaso
pismach toteż bliżej się nim nie zajmiemy. Zauważymy je
dynie, że w żadnym wypadku nie zawiera on pełnego za
pisu wydarzeń i obrad, zresztą redakcja oczywiście nie mia
ła ani takiego zamiaru, ani możliwości. Z tego powodu wy
bór materiału w szeregu miejscach może budzić wątpliwości.
Wydaje się na przykład, że właśnie
wskutek opuszczeń
zbyt słabe odbicie znalazł udział naukowców i polityków w
działaniach Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego z
siedzibą w Stoczni Gdańskiej oraz przebieg rokowań z Ko
misją Rządową, które falowały i miały chwile dramatyczne,
z czasem jednak ujawnią się inne zapisy z niezbędnymi
uzupełnieniami i chyba doczekamy się kiedyś „białej księ
gi” Porozumienia Gdańskiego
Zarejestrowano tu także poezję zrodzoną pod naciskiem
chwili oraz teksty reportażowe.
Nie ulega wątpliwości, że redakcji „Punktu” od początku
pozostającej pod kierownictwem Edwarda Mazurkiewicza
należą się słowa uznania. Przy tej sposobności trzeba podać
informacje, że od początku I9®li r. „Punkt” staje się nor
malnym, żeby tak powiedzieć, prawnie uznanym kwartalni
kiem wspierany finansowo przez Ministerstwo Kultury i
Sztuki. Będzie się ukazywał w nakładzie 5000 egzemplarzy.
„Samorządność”, 31 grudnia — 1 stycznia 1981, nr 40.

Grudzień — Sierpień
Dziesięć nie straconych
lat
„Bratniak”, listopad — grudzień 1980, nr 26.

Rozmowa z czytelnikami
Świąteczna i noworoczna poczta przyniosła duży
pakiet listów. Obok życzeń, za które serdecznie dzię
kujemy, pytania i propozycje. Na wiele z nich nie
jesteśmy w stanie odpowiedzieć,
na przykład kiedy
i w jakim nakładzie ukaże się wznowienie albumu
„Solidarność” oraz „Punktu” nr 12. W odniesieniu do
albumu wiemy, że Wydawnictwo Morskie technicznie
może i chce wznowić go bardzo prędko pod warun
kiem otrzymania
dużego przydziału odpowiedniego
papieru. To samo zapewne dotyczy „Punktu”.
Co do tygodnika związków
„Solidarności” także
nie możemy jeszcze podań definitywnej informacji.
Poza trudnościami oczywistymi (jak papier, drukar
nia),
wynikły
również
problemy
subiektyw
ne, jak obsada redakcji, co stanowi trudność mniej
oczywistą, ale bardzo trudną. Jeśli chodzi o nakład,
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mówi się ostatnio o 600 000 egz. (pierwotny dezyderat
„Solidarności” opiewał na milion) i byłby to nakład
całkiem' przyzwoity, chociaż nie zapobiegałby „usta
wianiu się w kolejce wieczorem, aby otrzymać pismo
następnego dnia”, jak się obawia p. J. N. Mamy jed
nak nadzieję, że nie dojdzie do „krwawych bojów pod
kioskami”, z czym się. liczy p. J. Z. (obaj z Sopotu).
Po prostu Czytelnicy będą musieli tworzyć spółki czy
spółdzielnie dzieląc między sobą prasową zdobycz, co
i tak jest już dość szeroko praktykowane.
Wiemy, że' od kilku miesięcy znaczna część prasy
nie wędruje na śmietniki lub do przemiału, ponieważ
wielu ludzi zaczęło gromadzić własne podręczne ar
chiwa całych gazet lub wycinków. P. Marek Latoszek
(Gdańsk - Przymorze) niepokoi się jednak, czy zabez
pieczamy dostatecznie dokumentację Sierpnia ’80.
Pisze:
„Spontanicznie wyłonieni przywódcy ruchów społe
cznego protestu znajdują się pod naciskiem różnych
spraw doraźnych, wymagających natychmiastowych
rozwiązań. Postulaty, interwencje, pertraktacje, akcje
propagandowe, to tylko niektóre z owych najpilniej
szych zadań. Nie pomijałbym również czynnika psy
chologicznego, im bardziej wydarzenia narzucają się
swoją oczywistością, tym silniej ich uczestnicy ulega
ją złudzeniu, że się „tego” przecież nie zapomni. W
ogólnych zarysach — tak, ale dopiero po latach oka
zuje się, jak wielkie wynikają stąd straty”.
Dalej zawarty postulat
udostępniania Polskiemu
Towarzystwu Socjologicznemu (al. Wojska Polskiego
16/2, Gdańsk - Wrzeszcz) wszelkich danych dotyczą
cych naszego „gorącego lata”, już zresztą przez nas
publikowany, godny jest poparcia. Myślę, że ogół spo
łeczeństwa rozumie tę potrzebę, na co są dowody.
Uprzednio już zwracanp nam uwagę na pewne cu
riosum. Pisze p. W. R. (Gdańsk - Wrzeszcz):
„W nr 6 (260) tygodnika „Płomienie” z dnia 21. 12.
1980 zamieszczona została rozmowa pana W. Świercza
z R. Fiłipskim i R. Gontarzem pt. „Cena odwagi”.
^Chodzi mi w zasadzie o pewne aspekty natury etycz
nej tej rozmowy. Z artykułu dowiedziałem się, że pan
R. Gontarz miał wiele kłopotów z cenzurą, że miał
nawet zakaz pisania. W prowadzonej rozmowie atako
wano przy okazji — m. in. również personalnie —
KOR. Czynił to również pan R. Gontarz. Domyśleć się
nietrudno, że przedstawiciele KOR nie mają chyba
żadnych szans ustosunkować się na łamach jakiego
kolwiek oficjalnego pisma do zarzutów zamieszczo
nych w artykule „Płomieni”.- W związku z tym gnębi
mnie pytanie, czy to uczciwe, czy to etyczne?”.
Od wymienionych wyżej rozmówców nie oczekuje
my tak wiele. Panowie Ryszard Filipski (aktor) i Ry
szard Gontarz (publicysta) mają swoją kartkę w na
szym życiu publicznym.
Co zaś do KOR, odsyłam
Czytelników do świątecznego numeru „Życia Literac
kiego”, gdzie również na ten temat wypowiada się
wybitny publicysta Jerzy Surdykowski.
P. Anna Błażejewicz (Gdynia) na zakończenie dłu
giego listu stwierdza:
„Moje uwagi były po kolei zgłaszane przez innych
w telewizji i gazetach, więc są już częściowo realizo
wane, czyli że wszystkich nas nurtuje myśl o „Na
prawie Rzeczypospolitej”.
Wątpię czy wszystkich Szanowna Pani, jakiś bynaj
mniej nieobojętny odsetek dobrze się urządził w tym
co było i ze wszystkich sił pragnie utrzymać status
quo ante. Ten odsetek da jeszcze o sobie znać.
Na
pewno jednak chodzi o przygniatającą większość spo
łeczeństwa.
Trudny bardzo problem podjął p. Zygmunt Terski
(Gdynia). Nawiązując do niedawnego artykułu Danie
la Passenta w „Polityce”, w związku z niektórymi no
sicielami wysokich odznaczeń państwowych postu
luje:
„Społeczeństwo ma pełne prawo wystąpić z wnios
kiem do Rady Państwa, aby tych, którzy skompromi
towali się dewastają gospodarki narodowej — odzna
czeń tych pozbawić. Będzie to aktem degradacji spo
łecznej, na jaką, tym razem, naprawdę sobie zasłu
żyli. W przeciwnym wypadku obywatele, którzy za

Rzeczywisty wkład pracy dla dobra Polski również
zostali uhonorowani podobnymi odznaczeniami, w ich
towarzystwie będą się czuli co najmniej dwuznacznie.
Może to nie jest w obecnej chwili sprawa najważniej
sza, ale właśnie w tej chwili na pewno coś znaczy”.
Zgadzam się, że coś znaczy, jak również — i z na
ciskiem — że nie jest najważniejsza. Odznaczenia
„nie trafione” zdarzały się w dziejach wielu najwyż
szych odznaczeń. Order Orła Białego, który do 1939 r.
był polską najwyższą dekoracją, został ustanowiony
(1705) przez niesławnej pamięci Augusta III Mocnego
i rozpoczął swą karierę zdobiąc niepiękne postacie
jego magnackich zwolenników, a w czasie rozbiorów
uległ włączeniu w rosyjski system odznaczeń jako
podrzędne wyróżnienie urzędnicze.
Nie rozwijając tematu trzeba po prostu domagać
się, aby radykalnie ograniczono rozdawnictwo odzna
czeń, zwłaszcza wysokich i zwłaszcza osobom zajmu
jącym czołowe stanowiska.
Służba publiczna jest
właśnie służbą przede wszystkim, a największą za nią
nagrodą powinno być uczucie zadowolenia, że się ją
dobrze pełniło.
Za wszystkie listy, również za te, których nie zdo
łaliśmy pokwitować, bardzo dziękujemy.
„Samorządność”, 7 stycznia 1981, nr 43

Mamy wolę przyjęcia
współodpowiedzialności
(...) Uważam, że na obecnym zjeździe mamy obo
wiązek wypowiedzieć się co do najważniejszych za
gadnień naszego kraju w bieżącym okresie. Oto, z
konieczności wyrażone 'bardzo ogólnikowo, moje sta
nowisko:
1. Niezbędne jest natychmiastowe wdrażanie syste
matycznej, kontrolowanej,
zabezpieczonej ewolucji
układu politycznego, społecznego, gospodarczego pań
stwa ku demokracji przestrzegającej podstaw socja
lizmu i wolności obywatelskich.
2. Przyjmujemy do wiadomości: przewodnią rolę
partii komunistycznej w życiu politycznym państwa.
Rozumiem przez to uznawanie jej obowiązków kiero
wania państwem i strzeżenia jego interesów w naszej
dobie, przy zachowaniu i utwierdzeniu praw społe
czeństwa do szeroko pojmowanego samorządu i do
kontroli nad politycznym włodarstwem, aby znów
się ono nie ześlizgnęło w samowolę, kłamstwo, py
chę, obłęd.
3. Stoimy na gruncie stabilności sojuszów między
narodowych Polski, w ramach obronnego Układu
Warszawskiego.
4. Mamy wolę przyjęcia współodpowiedzialności za
losy społeczeństwa i państwa, ze wszystkimi poświę
ceniami, jakich ona od nas żąda i jeszcze może za
żądać, ale w rozumieniu,- że współodpowiedzialność
tylko wtedy nas obowiązuje,
kiedy rzeczywiście
współrządzimy krajem.
5. Chcemy pojednania. W gdańskiej „Samorządnoś
ci”, autonomicznym dziale redagowanym przez zes
pół wywodzący się z gdańskich związków „Solidar
ności” i publikowanym na łamach „Dziennika Bał
tyckiego”, Jacek Bocheński dwa tygodnie temu za
mieścił swój pierwszy od pięciu lat tekst drukowany
w „oficjalnym obiegu”. Napisał tam: „Ludzie, jeśli
potraficie, nie sądźcie nikogo zbyt surowo, nawet
wielkiego winowajcy, zrezygnujcie z zemsty, tak bę
dzie lepiej. Istnieje obce, straszne pojęcie, wymyślone
przez zły i niesprawiedliwy gatunek człowieka: po
jęcie „rozliczać”. (...) To pojęcie miało .znaczyć „spra
wiedliwie ocenić drugiego człowieka”, a w rzeczywi
stości znaczyło „być drugiemu człowiekowi wilkiem”.
(...) Niech to moje pierwsze słowo będzie przeciwko
pojęciu „rozliczać”.

Zgadzam się z Jackiem Bocheńskim. Jestem wro
giem małostkowego odgrywania się, tym bardziej —
zemsty.
%
6. Jest jednak fundamentalna kwestia odpowiedzial
ności osób sprawujących władzę, od szczytu do spo
du, za ich czyny, odpowiedzialności i w sferze mo
ralnej, i na gruncie prawa. Nie ma to nic wspólnego
z „rozliczaniem”, o jakim powiedziano wyżej. Wpro
wadzenie j wykonywanie odpowiedzialności za wła
dzę stanowi konieczność z dwóch powodów:
a) jako przestroga dla chciwych, władzy na wszyst
kich poziomach*i we wszystkich dziedzinach przed
•złym jej użyciem,
b) jako jedna z niezbędnych gwarancji zapobieże
nia nawrotom obłędu i wynikającego zeń kryzysu.
7. Z nieubłaganą konsekwencją musimy zabezpie
czyć społeczeństwu polskiemu właśnie gwarancje no
wego ładu wewnętrznego, z których jedną co dopiero
wymieniłem. Z tym punktem ściśle wiąże się punkt
pierwszy przedstawianego- tu mojego stanowiska, o
systematycznej ewolucji. Do tych gwarancji należą
m. in.:
a) ustawa o cenzurze możliwie najwyraźniej okre
ślająca jej granice, co jest tym ważniejsze, że z nie
zawinionej przez nas konieczności cenzura pozostaje
prewencyjną; ograniczenie cenzury, jej jawność i zaskarżalność mają nam dać taki zakres wolności pu
blicznego słowa, jaki w obecnych warunkach jest do
osiągnięcia; obok ustawy o cenzurze pilnie potrzebne
jest także nowe, demokratyzujące prawo prasowe.
b) ustawa o związkach zawodowych dająca prawne
podstawy powstawania, istnienia i działalności wol
nych zrzeszeń pracowników, jako fundamentu no
wych struktur społecznych. (...)
c) ustawa o stowarzyszeniach, rozluźniająca kaftan
bezpieczeństwa nałożony na społeczeństwo i krępu
jący jego samorządność, a więc inicjatywę, energię,
zapobiegliwość. Należę do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które założyliśmy w 1956 r. i którego cha
rakter rzeczywiśćie społeczny zdołaliśmy zachować
nawet w bardzo złych okresach, wbrew ingerencjom
politycznym, toteż wiem praktycznie, jaki -ogrom sił
drzemie utajony w społeczeństwie. Najświeższym tego
przykładem jest spontaniczny olbrzymi ruch wywo
łany powstaniem związków „Solidarności”, jakkol
wiek znaczna część tego ruchu rozprasza się i traci
wskutek nieprzygotowania grup działaczy do udźwig
nięcia tak wielkich zadań, co zresztą trzeba zrozu
mieć.
d) uprawdzenie lub co najmniej zbliżenie do praw
dziwości ciał przedstawicielskich społeczeństwa, , z Sejmgem na czele.
Zdajemy sobie sprawę i mamy obowiązek mówić
to całemu społeczeństwu, że stoją przed nami ciężkie
lata. Wymagają one wielkich wyrzeczeń i wysiłków.
Nikt nie wymyśli lepszego lekarstwa na te dolegli
wości jak tylko: więcej i lepiej pracować, mniej
konsumować. Tym orzeczeniem popularności się nie
zyska, bo ludzie chcą przeciwnie, lecz nas w tej spra
wie popularność obchodzić nie może. (...)
Na zakończenie chcę kilka zdań poświęcić polskiej
inteligencji, przede wszystkim humanistycznej i z
dziedzin ścisłych, lecz o humanistycznym nastawier
niu osobistym. W ciągu 35 lat doznała ona dostatku
poniżeń. Przedstawiano ją jako słabą, chwiejna, oportunistyczną lub znów nierealistyczna i chorobli
wie ambitną. Na liście inteligenckich pomyleńców
propaganda wysoko umieszczała literatów; (...)
Inteligencja polska kierunkowała i kierunkuje po
tężne siły odnowy, które wezbrały w całym społe
czeństwie, głównie zaś- w tej jego licznej warstwie,
która ogólnie określa się, robotnikami, a są to dzi
siaj: wysoko kwalifikowani fachowcy, technicy, in
żynierowie. W Oddziale Gdańskim ZLP mamy dwóch
takich kolegów: stoczniowca Bolesława Faca i bu
dowlanego Zbigniewa Szymańskiego. Obaj, pracując
w swych zawodach, uprawiają pisarstwo.
Inteligencja nie czekała na znak — „już można”.
Ona tę możność tworzyła przez wszystkie minione
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lata, a w ostatnich miesiącach znajdowała się w
środku wydarzeń. Miesiąc temu zawiązaliśmy w
Gdańsku Koło Inicjatywy Społępznej, które w tej
nieformalnej formie jest wynikiem poczynań wszczę
tych wiosną 1978 r., a zresztą w innych działaniach
ma rodowód dużo dawniejszy. Skupiliśmy sie przy
opartym o gdańską „Solidarność”, wzmiankowanym
tu już, miniaturowym jak dotąd organie „Samorząd
ności”. Jest to oczywiście tylko jeden z przykładów
aktywności i oddziaływań inteligencji, zaczerpnięty
z gdańskiego obszaru.
Wręcz klasycznym dowodem ogromnej doniosłości
jest rola licznej grupy wybitnych ludzi nauki i po-,
lityki z Warszawy, która samorzutnie pospieszyła
Gdańskowi na pomoc i w Stoczni Gdańskiej wzięła
na siebie główny ciężar prowadzenia rokowań w naj
trudniejszych i najbardziej delikatnych sprawach oraz ukształtowała Porozumienie Gdańskie, fundament
naszej nowej umowy społecznej.
Tysiącosobowe plenum delegatów Międzyzakłado
wego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Stoczni
Gdańskiej odrębną uchwałą wyraziło im podzięko
wanie gorące i cześć.
Koleżanki i Koledzy, raz jeszcze, uważam, że in
teligencja polska zdała egzamin. Jest naszym obo
wiązkiem uporać się z następnymi zadaniami, któ
re nie będą łatwiejsze od już rozwiązanych. Wierzę,
że będziemy do nich podchodzili, jak dotąd, z od
wagą i rozwagą, po połowie. Wiele bowiem możemy
wygrać i wiele możemy przegrać. A wygrać — mu
simy.

Nie ustajemy w zabiegach o powiększenie możliwo
ści publikacyjnych „Samorządności”. Prosimy Czytel
ników o dalsze energiczne wsparcie.
Dużo złej krwi narobiły album „Solidarności” i
„sierpniowy” numer „Punktu”, oczywiście tylko z po
wodu aptekarskiego nakładu obu. Cóż to bowiem
10 000 egzemplarzy wobec ogromnego zapotrzebowa
nia? Powstał nawet ostry konflikt o podanie do pu
blicznej wiadomości rozdzielnika sprzedaży, jaki zo
stał zastosowany przez gdański „Dom Książki”,
z poowdu podejrzeń o, że tak powiem, urzędową
preferencję. Mamy na ten temat całą korespon
dencję.
Można śńiiało powiedzieć, że każdy rozdzielnik był
zły, bo nie dałoby się wymyślić takiego, który zado
woliłby wszystkich. Uważam, że w sytuacji jaskrawe
go niedoboru przeważająca większość nakładu i albu
mu i „Punktu” powinna pójść na kraj. My tu bowiem"o Sierpniu swoje i tak wiemy, rodacy zaś w głębi
kraju wiedzą bardzo mało. Cała nadzieja w Wydaw
nictwie Morskim, które mą obowiązek dołożyć wszel
kich starań aby najwcześniej wznowić obie pozycje
dokumentacyjne w wysokich nakładach. Tego domaga
się prawdziwa opinia publiczna.
Na koniec, z konieczności krótko, zajmiemy się bo
lesnym problemem poruszonym przez pana Janusza
Kleinę (Pruszcz Gdański), a wywodzącym się z lat ostatniej wojny.
„Pod presją okupanta setki tysięcy mężczyzn z Po
morza, Śląska, Wielkopolski wcielono przymusem do
armii niemieckiej. Większości narzucono III grupę
listy narodowościowej niemieckiej z adnotacją „do
odwołania” (auf Wiederruf), co oznaczało, iż w razie
zaginięcia na froncie narzucone obywatelstwo mogło
być cofnięte. Akcję przymusowego wpisywania na li
stę poprzedzały liczne akty terroru, jak mordowanie
ludzi, zsyłki do obozów, na prace przymusowe, wy
siedlenia, pozbawienie posiadłości. Akcje te zostały
przeprowadzone znacznie wcześniej niż na innych te
renach Polski. (...) Dziesiątki tysięcy tydh ludzi dezerterowały z armii niemieckiej i wstępowały do formacji
wojsk polskich na Zachodzie i Wschodzie, także do
oddziałów partyzanckich. (...) Ponad połowę stanu pol
skich sił zbrojnych na Zachodzie stanowili właśnie
Polacy przymusowo wcieleni do armii niemieckiej.
(...) Na Zachodzie służyli również byli żołnierze Armii
Czerwonej chyba nie na ochotnika wcielani w jej
szeregi w latach 1940—1941 i później”.

„Samorządność”, 12 stycznia 1981, nr 45.

Rozmowa z czytelnikami
Otrzymujemy wiele pytań listowych, telefonicznych
i w bezpośrednich rozmowach o tygodnik NŚZZ
„Solidarność”. Na podstawową ich część Czytelnicy
dostali już odpowiedź w sprawozdaniu z posiedze
nia Krajowej Komisji Porozumiewawczej („Samorząd
ność” odcinek 44) i w naszej własnej informacji (ode.
45). Tutaj rejestruję powtarzające się pytania o skład
osobowy redakcji oraz pogląd, że obok ludzi znanych
i doświadczonych powinni licznie do niej wejść no
wi i młodzi. Wnieśliby oni świeże spojrzenie na spra
wy i zapewnili bliski związek pisma z szerokimi
rzeszami pokolenia, które ostatnio tak dobitnie ujaw
niło swą obecność w życiu publicznym.
Dodajmy, że według pierwotnych założeń w Gdań
sku i Wrocławiu mają powstać oddziały tygodnika
„Solidarność”. Natomiast nie przewiduje się mutacji
(nieco odmiennych wydań) pisma dla poszczególnych
obszarów, i słusznie, bo chodźi o to, aby czytelnik
„Solidarności” mógł orientować się w wydarzeniach
i problemach związkowych całegó kraju; jej pokaźna
objętość powinna starczyć na dawanie względnie
pełnego obrazu.
Pani Krystyna Spychaj (Gdańsk-Przymorze) nade
słała nam kopię listu (z 6. 01. br.) do I sekretarza
KC PZPR, pana Stanisława Kani. Czytamy m. in.:
„Zwracam się z prośbą o spowodowanie, aby —
zgodnie z postanowieniami zawartymi w Gdańsku 31
sierpnia ub. r. — umożliwiono „SOLIDARNOŚCI” na
szej korzystanie z PTV, radia i aby nareszcie zaczął
się ukazywać tygodnik tego związku. Przecież ta MI
NIMALNA
ilość
miejsca,
jakiego
„SAMO
RZĄDNOŚCI” użycza redakcja „Dziennika Bałtyckie
go”, wystarczyłaby chyba jedynie dla osoby prowadzą
cej porady kulinarne, a nie informacje o ruchu związ
kowym „Solidarności” w naszym kraju. (...) Dlaczego
tak śmiesznie, kompromitująco mało miejsca w pra
sie lokalnej oddano, jak z łaski, „SAMORZĄDNO
ŚCI”? Przecież w dni ukazywania się jej „Dziennik
Bałtycki” jest momentalnie wychwytywany; właśnie,
nawet nie ukazuje się co dzień”.
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Wszystko to prawda, może tylko za wysoko Autor
oblicza odsetek Polaków z ówczesnych dzielnic za
chodnich w naszym wojsku na Zachodzie.
.

Następuje opis licznych trudności ł szykan, jakie
przechodzili Polacy przymusowo wzięci do armii nie
mieckiej i potem walczący w wojsku polskim po po
wrocie do kraju mimo uroczystych zapewnień rządu
polskiego z 1945 r. gwarantujących „jednakowe prawa
i traktowanie żołnierzy walczących na Zachodzie i
Wschodzie”. Problem ten szeroko był omawiany w
prasie w 1956 r. i później. Wydawało się, że został na
ogół pomyślnie, chociaż nie bez dużych oporów, roz
wiązany. (Z podobna zaresztą bezmyślnością postępo
wano wobec Polaków — obywateli byłej Rzeszy nie
mieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańska). Tym
czasem p. Janusz Kleina stwierdza;
„Dziś odmawia się nam praw kombatanckich ze
względu na przynależność, jak to określa zarząd
ZBoWiD, do „grupy uprzywilejowanej i służbę w ar
mii niemieckiej”.

To już coś gorszego niż bezmyślność, to szkodnic
two. Wiadomo skądinąd, że więźniom obozów w Potulicach i toruńskiej „Szmalcówce” również odmawia
się praw przysługujących więźniom hitlerowskiego sy
stemu zagłady narodu polskiego.
Rzecz wymaga natychmiastowego wglądu i wyjaśnię
nia. Odpowiedzi oczekujemy od władz ZBoWiD.
„Samorządność”, 14 stycznia 1981, nr 46.

Przy drzwiach
niedomkniętych
Znów Malbork, nie koniec mordęgi spowodowa
nej niekompetencja dyrektora, zabagnieniem stosun
ków międzyludzkich, nadużywaniem imienia „Soli
darności”, którym dziś gotów posługiwać się każdy
dla czystej demagogii. To z jednej strony. A z dru
giej — niedołęstwo i (lub) asekuranctwo władz zwierz
chnich.
Tam właśnie, w Malborku, przykład klasyczny:
„fizyczni” przeciw -„umysłowym”, a przy „fizycz
nych” janczarska kapela „umysłowych” pod wodza
starszej przewodniczki i zarazem studentki rusycystyki — to także klasyka. Nic tedy dziwnego, że ko
mendant straży zamkowej orzeka o celowości i owo
cach prac wykopaliskowych archeologa, negatywnie
rzecz jasna. Dziwne tym mniej, skoro dyrektor mu
zeum zamkowego do nie przebadanej archeologicz
nie fosy może wprowadzać spychacz, żeby ładnie ja
wyrównał, a władza zwierzchnia milczy.
W dniu 15 bm. do Malborka na spotkanie zjecha
li goście, wiceminister kultury i sztuki, a zarazem
konserwator generalny PRL Wiktor Zin oraz szef
muzeów polskich w tymże resorcie, poprzednio rów
nież konserwator generalny Bohdan Rymaszewski.
Nie sposób sobie wyobrazić, że obaj nie znali spraw
nieszczęsnego zamku. Afera z fosą znalazła oddźwięk
w prasie z „Polityką” na czele, a wydarzyła się w
1977 r. Potem szły do nich raporty o następnych osiągnięciach. Ostatnio znów o zamku zrobiło się gło
śno, zwłaszcza po audycji telewizyjnej, która ujawniła
co wybitniejsze zasługi byłego dyrektora zamku Maria
na Pawłowskiego, byłego, ale chętnego do powrotu.
Telewizja chciała sfilmować to spotkanie, nagrać
wypowiedzi. „Dyrektorska” czyli „fizyczna” więk
szość uczestników głosowała przeciw i telewizji nie
wpuszczono. Proszę zauważyć: strajkujący w sierp
niu mieli wszystkie powody do nieufności wobec
prasy, radia, telewizji. A jednak wpuścili. I wygra
li na tym. „Dyrektorska” większość zakazem wstę
pu dla obiektywów ośmieszyła się.
To w końcu jednak mniej istotne. Mnie w czasie
spotkania najbardziej uderzyła i oburzyła postawa W.
Zima i B. Rymaszewskiego. Powtarzam: obaj panowie
nie mogli nie wiedzieć co tu się święci i jaka jest staw
ka. Ale kiedy zabrali głos, mówili na okrągło, grze
cznie — ładnie — rzewnie, uchylając się od odpo
wiedzialności za to, za co z urzędu odpowiedzialność
ponoszą. Teraz ja jeszcze powiększyli, mianowicie za
przewlekanie i zaostrzanie konfliktu. Nie zajęli sta
nowiska nawet wtedy, gdy pracownica naukowa, naj
starsza tu stażem, zwróciła się do nich z wezwa
niem o jasne określenie jaki jest podział kompe
tencji w zamku, co do kogo należy, a było oczywi
ste, że dotyczyło to, przykładowo werdyktu, komen
danta straży o wynikach pracy archeologa. Nie poruszy
ły ich także udowodnione zarzuty naukowe i gospodar
cze, postawione Marianowi Pawłowskiemu, najzwyczaj
niej zbagatelizowali je. Tylko tak dalej, panowie.
Odpowiedzialność na innej płaszczyźnie, lecz nie
mniej ważną ponoszą MKZ w Elblągu i Gdańsku za
pseudo — „Solidarność”. zamkową, której przewodzi
miejscowa La Passionaria.
Nowe związki nie mogą dawać azylu i poparcia
demagogii. Inaczej dojdzie do rozprzężenia i anar
chii. Dobrze znamy z dawniejszej i niedawnej prze
szłości (1968 r.) napuszczanie na inteligencję. Tego
skompromitowanego chwytu używać więcej nie wolno.
„Samorządność”, 16, 17 i 19 stycznia 1980, nr 47.

Rozmowa z czytelnikami
Nadal przychodzą do nas listy imienne wskazujące
ludzi, którzy nadużywali władzy na różnych pozio

mach i w różnych dziedzinach, ciągnęli z niej korzy
ści, popełniali czyny niegodne. Jak już parokrotnie
oświadczaliśmy tymi sprawami zajmujemy się jedy
nie wyjątkowo, jak w przypadku byłego dyrektora
Muzeum Zamkowego w Malborku Mariana Pawłow
skiego, czy aktualnego dyrektora wejherowskiego ZOZ
Jerzego Szelagowskiego.
Inny problem, nie mniej .ważny, a w niemałym stop
niu dla nas nawet najważniejszy, to ludzie niepożąda
ni działający w „Solidarności”, przez nią, w jej imie
niu. Na ten temat miewamy sygnały niedobre, czasem
wręcz alarmujące. Słyszałem nawet o próbie przymu
szenia emerytki do wstąpienia w szeregi „Solidar
ności”. Takie działanie, jeśli naprawdę miało miejsce,
wymagałoby szczególnie ostrego potępienia. „Solidar
ność” ma potężny zastęp dobrowolnych i przekona
nych członków i nie potrzebuje ani jednego brańca.
Nic tu jednak nie ma dziwnego: w spontaniczny
ogromny ruch społeczny wcześnie włączyły się osoby
nieprawe, szukające dla siebie azylu, pola działania,
korzyści. Wcześnie — to znaczy gdy przystąpienie do
nowego i w pewnym sensie modnego ruchu już nie
groziło złymi skutkami. W wypadku zmiany sytuacji,
osoby te natychmiast odskoczą obwieszczając swe roz
czarowanie i całkowitą dezaprobatę.
Ostatnio przychodzą także listy innej treści, poli
tycznej w ściślejszym rozumieniu. Na przykład Pan
Alojzy N. (redakcja zna nazwisko i adres) napisał:
„Na murach gdańskich zabytkowych kamieniczek
pojawiły się napisy Konfederacji Polski Niepodległej
w rodzaju „Uwolnić Moczulskiego” i podobne, rekla
mujące KPN. Jest to barbarzyństwo, gdyby w taki
sposób niszczono ściany, budynków w Warszawie, na
pewno by warszawiacy zaraz zaprotestowali. Dlaczego
milczycie?”.
Z tym niszczeniem Autor oczywiście grubo przesa
dził jak równiż z gotowością warszawian, przeciwsta
wionych gdańszczanom, do natychmiastowego protestu.
Propaganda murów jest tak stara, jak same mury.
Upewniają o tym np. wykopaliska w Pompei,
gdzie odkryto różne napisy ścienne, także polityczne,
nawet hasła wyborcze. Nawiasem mówiąc dodają one
wyobrażenia o tętnie życia miasta nagle wymarłego
przed 19 wiekami. Ale mniejsza z murami.
Wokół Leszka Moczulskiego skupiła się nieduża, za
to dość ruchliwa i okresami głośna gromadka osób.
Stoją na stanowisku,, zajmowanym przez tysiące, ra
czej miliony Polaków, że nikogo nie wolno więzić za
przekonania polityczne i że instrumentem ścierania
się poglądów powinny być argumenty rzeczowe, a nie
policja. Uważam dalej, że represjonowanie nielicz
nych zwolenników KPN — do których polskie środo
wiska niezależne od dawna ustosunkowały się bardzo
krytycznie — przyniosło im więcej korzyści niż szko
dy. I sądzę wreszcie, że w warunkach obiektywnie
możliwej swobody działania politycznego nasze spo
łeczeństwo samo potrafi odsunąć na margines i poz
bawić wpływu grupy skrajne, utrudniające mu wy
pracowanie formuły niezbędnego i znośnego dla stron
kompromisu.
To ostatnie jest najważniejsze. Zakłada ono dobrą
wolę tychże stron niezńużonego negocjowania, ilekroć
występują konflikty. W minionych 6 miesiącach stan
konfliktu był niemal ciągły. Obawiam się, że nie
prędko ustąpi. Oznaczałoby to niebezpieczne przedłu
żanie się prób nerwów. Toteż postuluje się z całą si
lą, aby strona rządowa nie zaatakowała strony spo
łecznej gotowymi decyzjami, o których z góry wiado
mo, że będą kontrowersyjne.
Demokracja rodzi się w trudzie. Nasza demokracja,
bez wątpienia ułomna, musi mieć szczególnie trudny
poród, ze względu na historyczne okoliczności. Sami
musimy z nąciskiem zalecać czy wręcz narzucać cier
pliwość i opanowanie, zawsze przy tym pamiętając o
celu nadrzędnym.
„Samorządność”, 23, 24 i 25 stycznia 1981, nr 50.
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Odwaga
pierwszego kroku
Przy podpisywaniu Porozumienia Gdańskiego (31
sierpnia 80) powiedziano, że nie ma tu zwycięzców
ani zwyciężonych i dodano, że zwyciężyła Polska.
Chcę, wszyscy chcemy, aby to drugie ostatecznie oka
zało się prawdą. W wymiarze moralnym jest w tym
wiele z prawdy: ruch protestu z lata ubiegłego .roku,
kulminujący Wielkim Strajkiem na Pomorzu, którego
symbolem stała się Stocznia Gdańska a naczelną
postacią Lech Wałęsa, stanowił wstrząs, zatrzymał
osuwanie się Polski w zapaść. Mam na myśli zapaść
nie tylko i wcale nie przede wszystkim gospodarczą,
lecz —- świadomościową. Trudno sobie wyobrazić stan
kraju dzisiaj bez owego wstrząsu wtedy, a zwłaszcza
czas, kiedy w końcu musiałoby nastąpić, z jeszcze
większym opóźnieniem, przebudzenie z chocholego
snu.
Zwyciężyła Polska — piękne to, ale. na 24 godziny.
Jeszcze nie obsechł atrament naszych podpisów na
dokumencie porozumienia, a powziąłem pewność, że
właśnie między partnerami zaczyna się szczególnie
trudna rozgrywka; sądzę, że tę pewność dzieliło gro
no osób.
Władza przystała na zbyt wiele obietnic, aby mogła
je dotrzymać, i to w karkołomnie krótkich terminach.
A czy miała zamiar? Toteż bardzo wcześnie, już pod
koniec września ’80 powinna była wystąpić o renego
cjację porozumień, traktując je całościowo, nie zaś
w podziale regionalnym, który po prostu nie mógł
być utrzymany. Przykładowo: punkt Porozumienia
Gdańskiego dotyczący ustawy ograniczającej cenzurę
miał się odnosić tylko do obszaru gdańskiego? Non
sens.
Uczestniczyłem w rozmowach w Gdańsku 1 paź
dziernika, na dwa dni przed pierwszym strajkiem
ostrzegawczym. My, po tej stronie stołu konferen
cyjnego, byliśmy gotowi przyjąć formułę kompromi
sową. Po drugiej stronie nie dostrzegliśmy takiej go
towości. Wręcz przeciwnie.
Kilka tygodni temu znajomy zapytał mnie, czy w
„Solidarności” nie zarysował się jiuż kryzys przywódz
twa. Byłoby rzeczą trudną do wiary, gdyby taki pro
blem nie istniał, właściwie od samego początku dzia
łalności postrajkowej, a więc działalności, z założe
nia, pozytywnej, która miała prowadzić do tworzenia
nowych, sprawnie funkcjonujących struktur. I nie
można o to winić ani nagle wyłaniających się przo
downików, ani rzesz strajkujących, które rolę tych lu
dzi przyjęły, aprobowały i bezkrytycznym poparciem
uświetniły. Tak czy inaczej rzesze — nie tylko straj
kujące — nie miały alternatywy. W istniejących oko
licznościach nie można się również dziwić nadmier
nemu- eksponowaniu elementów kościelnych czy dewocyjnych, co zresztą stanowi odrębne rozległe za
gadnienie, w które tu nie wnikam zaznaczając jedy
nie, że systematyczna eliminacja w ciągu ubiegłych
dziesiątków lat wszelkich niezależych sił świeckich
musiała wieść ku takiemu efektowi polaryzacji: partia
— Kościół. Czy o to chodziło?
Dziś, w pięć miesięcy po Wielkim Strajku, kierow
nictwo „Solidarności” z nieznacznymi różnicami jest
takie samo, jakie uformowało się w toku lub wyniku
al^gji strajkowej-. Co było dobre albo konieczne (w
sensie nie do uniknięcia) na strajk, nie starczy już na
programową, świadomą bliższych i dalszych celów po
litykę konstruowania. Do tego dochodzi szarpanina,
jakiej poddawana jest „Solidarność”, nie zawiniona
przez nią, która skupia uwagę na sytuacjach doraź
nych i daje preferencję czynnikom radykalnym.
Kryzys przywództwa dotyczy nie tylko „Solidar
ności”.
Spór o ilość wolnych sobót nagle stał się głównym
składnikiem napięcia. Jeżeli „Solidarność” popycha
no w sytuację bojownika przede wszystkim o wolne
soboty, to ona nie powinna była dać się w nią wma
newrować. Ani czas po temu, ani moralna korzyść.
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W głosie na zjeździe literatów z końca ubiegłego ro
ku powiedziałem, że musimy mieć „odwagę mówienia
społeczeństwu nieprzyjemnej prawdy także o nim”.
I dalej: „Stoją przed nami ciężkie lata. Wymagają
one wielkich wyrzeczeń i wysiłków. Nikt nie wymy
śli lepszego lekarstwa na te dolegliwości jak tylko:
więcej i lepiej pracować, mniej konsumować. Tym
orzeczeniem popularności się nie zyska, bo ludzie chcą
przeciwnie, lecz nas w tej sprawie popularność ob
chodzić nie może”.
Niebezpieczeństwo obstawania przy znacznie zmniej
szonym wymiarze wspólnej zorganizowanej pracy po
lega — hie wyłącznie, lecz w pierwszym rzędzie — na
tym, że podsyca się euforię nierobienia, dość już wy
raźną w społeczeństwie. Według złośliwego żartu na
stępnym hasłem będą wolne piątki. Objawy demo
ralizacji społecznej dostrzegamy codziennie, tylko za
wsze odnosimy je do „kolegi”. Łatwiej powiedzieć: nie
pracują, niż — pracuj < dobrze. I nader ryzykowna
jest próba selekcji, kto ma pracować lepiej, a kto
już obecnie pracuje jak należy.
Ostatnio literaci gdańscy uchwalili apel, którego
treść przypominam.
„Walne zebranie Oddziału Gdańskiego ZLP obra
dujące w dniu 20 stycznia 1981 r. zwraca się z go
rącym wezwaniem:
1. do władz państwowych o niepodejmowanie decy
zji w sprawach żywotnie obchodzących całe społe
czeństwo bez uprzedniego konsultowania się z jego
przedstawicielstwami, w tym ze związkami „Solidar
ności”, które powinny mieć możność podawania swych
poglądów do wiadomości publicznej;
2. do organizacji zawodowych i społecznych, a w
szczególności do związków „Solidarności”, o czasowe
zawieszenie akcji strajkowej. .
Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski wymaga
największej rozwagi i gotowości szukania rozwiązań
kompromisowych. Dlatego apelujemy o zawieszenie
decyzji zarówno odnośnie wolnych sobót, jak i pod
jęcia akcji strajkowej na okres miesiąca, do 21 lute
go 1981 r.
Zwracamy się do najszerszych kręgów społeczeń
stwa o poparcie naszego apelu. Uzyskany w ten spo
sób czas pozwoli nam wszystkim na lepsze poznanie
argumentacji stron oraz znalezienia dróg rozwiązania
konfliktów”.
Apel ten jest w dalszym ciągu aktualny i to tak,
jak był adresowany: do obu stron. Tymczasem jego
sygnatariusze usłyszeli szereg gorzkich wymówek, ja
koby opowiadali się w nim po jednej stronie, miano
wicie rządowej, przeciw drugiej, „solidarnościowej”.
Żle ze słuchem obywatelskim czy też ze zdolnością
spokojnego i sprawnego rozumowania? Świadczy to,
obawiam się, o przechyle w kierunku euforii niero
bienia, o zatracie krytycyzmu lub jego jednokierunko
wości.
Jest rzeczą oczywistą,
że bez głębokich reform
strukturalnych w gospodarce, bez wdrożenia demo
kratycznych zasad w życiu publicznym, spośród któ
rych na pierwszym miejscu stawiam podstawowe
ograniczenie cenzury, wzmożony wysiłek pracy nie
wystarczy do naprawy, raczej odnowy Rzeczypospoli
tej. Ale gdybyśmy nawet najgoręcej walczyli o tę od
nowę pomijając konieczność wzmożenia wysiłku pra
cy każdego z nas, to jej nie wywalczymy i sami jako
społeczeństwo, mimo tak żywo ujawnianej woli su
werenności, będziemy szli od złego ku gorszemu.
A gdyby tak „Solidarność” jeden dzień, określony
z góry z dostatecznym wyprzedzeniem (bo państwowe
publikatory raczej zbojkotują wiadomość lub zmini
malizowaną podadzą w ostatniej chwili) protestacyj
nie ogłosiła dniem wzorowej pracy? Dla okazania co
rzeczywiście Polak potrafi. Odwrócić sytuację, upozytywnić ją — nie byłoby to nowym wstrząsem, leczni
czym dla wszystkich? Sądzę, że propozycja ta, którą
niniejszym podaję rzeszom członków i instancjom
„Solidarności”, zasługuje na uwagę. Jej realizację na
leżałoby starannie przygotować zabopiegając próbom
dyskretnego sabotażu,
również w formie zarzutu
naiwności. Powodzenie dnia pracy wzorowej dałoby
większą i wartościowszą siłę niż dyskusyjny sukces
dnia strajku.

Można by przy tym znów zacząć od Gdańska, od
obszaru działania gdańskiego Międzyzakładowego Ko
mitetu Założycielskiego związków niezależnych i sa
morządnych. Gdańsk wciąż odgrywa rolę szczególną,
oczy Polaków zwrócone są ku niemu. Inicjatywa zro
bienia pierwszego kroku we właściwym kierunku na
leży do odważnych. (27. I. 1981).
„Polityka”, 4 lutego 1981, nr 6.

Bohater
prawie nieznany
Nikt nie wie gdzie został on pochowany, ściślej mówiąc,
gdzie zostały pochowane prochy jego ciała, spalonego w
krematorium we Wrzeszczu. Właściwie nawet fakt spalenia
zwłok w tymże krematorium, a następnie pogrzebania ich
gdzieś na cmentarzu na Zaspie, nie jest całkiem pewny.
Omal pamięć nię zaginęła o bohaterskim komendancie na
czelnym Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”,
zabitym przez Niemców 4 marca 1944 r. w Sikorzynie w by
łym powiecie kartuskim.
Książka Konrada Ciechanowskiego, wybitnego znawcy ru
chu oporu na Pomorzu, zatytułowana „Zycie i śmierć bo
hatera”, zawiera wszystko co udało się zebrać i ustalić,
także w mniej lub bardziej prawdopodobnych wariantach,
0 Józefie Dambku, czołowej postaci tego ruchu. Opubliko
wanie jej może się przyczynić do ujawnienia dalszych wia
domości, chociaż czas pracuje przeciw temu, świadkowie
bowiem wymierają, a odkrycie nowych dokumentów staje
się coraz bardziej wątpliwe.
Józef Dambek urodził się we wsi Zdroje, w ówczesnym
powiecie świeckim, 7 lipca 1903 r., w rodzinie chłopskiej,
narodowo świadomej i aktywnej. Ciężką pracą uzyskał wy
kształcenie, jakie wówczas pozwalało zostać „nauczycielem
pomocniczym na okres potrzeby”, i nie mając jeszcze 19 lat
podjął obowiązki w szkole pod Puckiem, w 1922 r. Aż do
wybuchu wojny pracował w szkolnictwie pomorskim pod
nosząc swe kwalifikacje zarówno ściśle zawodowe,
jak
1 obywatelskie.
Wojna ujawniła pełnię zaangażowania i zdolności Józefa
Dambka. O tym okresie autor opowiada stosunkowo naj
obszerniej. Niezwykle trudne warunki prowadzenia walki
podziemnej na Pomorzu uwypuklają poświęcenie jej dzia
łaczy i żołnierzy. Nie odbyło się tu także bez wewnętrz
nych konfliktów, nawet tragedii, które nigdy już w całoścj
nie zostaną wyjaśnione. A wszystko to jeszcze czeka na
pióro utalentowanego pisarza, który, wspomagając się
uprawnioną wyobraźnią, dałby literacki opis najgorszego
okresu w dziejach Pomorza i losów jego rodaków.
Książka zawiera nieco zdjęć; i tych, niestety, zachowało
się bardzo mało. Wydało ją Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i jest do nabycia w siedzibie Zrzeszenia w Gdańsku,
przy ul. Szewskiej 1—4.
„Dziennik Bałtycki”, 1 lutego 1981, nr 22.

Rozmowa z czytelnikami
Wśród listów doręczono kilka polemizujących z
głosem pana Jana Kleiny, zamieszczonym w naszej
rozmowie z 14 stycznia. Mowa tam była o odmowie
praw kombatanckich Polaków wcielonych do Wehr
machtu, a następnie walczącym w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie. W 1945 r. rząd PRL gwa
rantował „jednakowe prawa i traktowanie żołnierzy
walczących .na Zachodzie i Wschodzie”, więc również
wcielonych poprzednio do armii niemieckiej i Armii
Czerwonej. W licznych wypadkach gwarancja ta w
odniesieniu do żołnierzy z Zachodu nie została do
trzymana i polemiki niczego tu nie zmieniają. Spra
wę odkładamy na później wciąż jeszcze czekając na
wyjaśnienia ze strony władz ZBoWiD, które dotąd
się nie odezwały.
Nadszedł też list (nazwisko i adres autora z Toru
nia podano) dotyczący artykułu Joanny Dudy-Gwiazdy „Koleje narzekania” z 26 stycznia. Główna zawar
ta w nim uwaga odnosi się do fragmentu twierdzą
cego, że „sił antysocjalistycznych należy szukać wśród
tych, którzy strzelali do robotników w grudniu 1970,
a nie wśród tych, którzy domagali się prawdy, de
mokracji i wolnych związków zawodowych wtedy,
kiedy domagać się tego nie było wolno”.

„Zapewne chodzi tu o uproszczenie — pisze autor
ka — mianowicie postawienie znaku równania między tymi, którzy strzelali i tymi, którzy kazali im
strzelać, między ręką i głową, podczas gdy winę po
nosi głowa”.
Uwagę uważam za słuszną, ale też uproszczoną.
Jest to zresztą problem dobrze nam znany z ostat
niej wojny. „Byłem żołnierzem (strażnikiem, dozorcą,
funkcjonariuszem itp.), musiałem więc wykonywać
rozkazy. Gdybym nie wykonywał, to bym sam...” itd.
Za dobrze to znamy, także z lat po wojnie. Nikt nie
usprawiedliwi głowy, która kazała strzelać (bić, znie
ważać, torturować), ale i ręka ponosi odpowiedzial
ność, chociaż w stosunku do głowy mniejszą, jeśli nie
służyła chętnie i z gorliwą nadwyżką. Chodzi o to
prócz sprawiedliwości — aby ręce ochocze do brud
nej roboty właśnie od niej odstręczać, a nie premio
wać rozgrzeszeniem. Ale oczywiście: za wydanie roz
kazu wyłączną winę ponosi głowa, za skutki — głów
ną.
Pan Piotr Krystian Domaradzki z Gdańska pisze
0 dziełach Christiana D. Raucha (1777-1857).
„Autor słynnej kwadrygi na Bramie Brandenbur
skiej, uczeń nadwornego rzeźbiarza pruskiego. Spod je
go ręki wyszły posągi Fryderyka II oraz m. in. jego ge
nerałów Scharnhorsta i Gneisenaua. Pomniki te, zdję
te z -cokołów w 1945 zostały obecnie wydobyte z za
pomnienia, odświeżone i' umieszczone na dawnych
miejscach. I n.ie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie... historia”.
Historią w tym właśnie kontekście interesowali się
już inni nasi korespondenci.
W .pełni jest zrozumiały, szczególnie dla nas, sza
cunek jakim otacza się dzieła sztuki w kraju prze
jechanym przez wojnę. Rozumiemy także stosunek
uczuciowy do dawnych bohaterów. I my zachowuje
my w poważaniu naszych zwycięzców i zdobywców,
a miecz koronacyjny,' rzekomo wyszczerbiony przez
Chrobrego na Kijowskiej Złotej Bramie (miecz po
chodzi z ęzasów półtora do dwu wieków później
szych) i właśnie szczerbcem zwany, stanowi wielki
klejnot w narodowym skarbcu Polaków. Dbamy o
pomniki w szerokim znaczeniu słowa, domagamy się
restauracji Panoramy Racławickiej. Rzecz w tym,
aby cześć i sympatia dla wybitnych postaci w dzie
jach narodu nie dawały pożywki uczuciom skrajnie
nacjonalistycznym i nie niepokoiły sąsiadów.
Na koniec fragmenty listu pana Andrzeja Szcze
pana z Redy.
„Wielu jest takich, którzy mówią coraz częściej, że
już nie wiedzą komu wierzyć, kończy się ich entu
zjazm dla poczynań „Solidarności”. Jest to dla , na
szego związku niezwykle groźne (...). „Solidarność”
powinna zaproponować zupełnie co innego niż to, o
co się bije, powinna zdobyć się na wielki gest —• zanomnieć o jednym z punktów porozumienia i zapro
ponować czasowo powiedzmy na 1981 r., że jej człon
kowie będą pracować w każde trzy soboty w miesią
cu. Moim zdaniem nie jest to całkowita utopia, zgo
dziłbym się na to mając w perspektywie szybsze od
bicie się od dna. Zgodziłbym ,się jednak pod jednym
warunkiem —- muszą być spełnione wszystkie pozo
stałe punkty porozumień. Całą aktywność związku
powinno się skoncentrować w tym właśnie kierunku,
a także aby praca przebiegała - w godziwych warun
kach, aby poprawiała się organizacja pracy, by w
rozsądnym kierunku szły prace nad projektem refor
my gospodarczej”.
Podobnych głosów w różnym nasileniu słyszeliśmy
1 słyszymy wiele. Nie wchodzę tu w sprawę wolnych
sobót, uregulowaną już porozumieniem między rzą
dem i „Solidarnością” z ostatnich dni. Oświadczam
natomiast, że co do sedna sprawy zgadzam się z au
torem listu. .Wolne soboty, na pewno nie są podwa
liną, na której miałby (i mógłby) się oprzeć gmach
odnowy Rzeczypospolite j. Inne punkty porozumień są
o wiele ważniejsze, przede wszystkim — rozważna
wolność słowa.
Chcę natomiast przestrzec przed skutkami „końca
entuzjazmu”. Entuzjazm nie może trwać wiecznie;
wcześnie, najlepiej od samego początku, przekształ
cać go w twardą i świadomą celów postawę obywa-

31

telską, opartą i na przekonaniach ideowych, i na dąż
nośći do uzyskania lepszych warunków życia, z na
ciskiem na człon pierwszy. Kompromisy są koniecz
nością, a powstają one nie z euforii, lecz z rozumu.
Żeby osiągnąć kompromis niezbędne jest mocne po
parcie społeczeństwa. Szkodzą tej sprawie zarówno ci,
którzy nagle obudzili się z entuzjazmu z kociofcwikiem, jak też ci, którzy wciąż jeszcze entuzjastycznie
żądają zbyt wiele naraz, również i przede wszystkim
w dziedzinie zmniejszenia wysiłku pracy.
„Samorządność”, 4 lutego 1981, nr 55.

699 lat '
Zapisu Mestwina
Dnia 15 lutego 1981 r. mija 699 lat od zawarcia w Kępnie
(obecnie woj. kaliskie) układu między księciem Mściwojem
II, ostatnim władcą Pomorza z dynastii kaszubskiej, a jego
młodym krewniakiem Przemysłem
II,
księciem Wielko
polski. o połączeniu obu księsrtrw pod berłem Przemysła
po śmierci Mściwoja, który nie miał legalnego syna.
Dzięki temu układowi doszło rzeczywiście do połączenia
Pomorza (gdańskiego) i Wielkopolski w r. 1294, dzięki cze
mu w roku następnym Przemysł koronował się i po wielu
latach przerwy przywrócił do istnienia Królestwo Polskie.
Zatem za rok wypadnie równa rocznica 7Q0 lat tzw. ZA
PISU MESTWINA. Ta zlatynizowana forma imienia ostat
niego księcia Pomorza była w użyciu w starszej historio
grafii i literaturze pomorskiej. Zrzeszenie Kaszubsko - Po
morskie — w porozumieniu z Gdańskim Towarzystwem
Naukowym i innymi partnerami — od dłuższego czasu przy
gotowuje się do obchodów rocznicy. M. in. ukazało się już
i jeszcze się ukaże szereg wydawnictw. • Piękny model pa
miątkowy bity w mennicy państwowej jest już gotowy w
nakładzie 500 sztuk, ale w sprzedaży znajdzie się później.
„Samorządność”, 13, 14 i 15 lutego 1981. nr 59.
I

Literaci
i związki zawodowe
Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Literatów
Polskich w dniu 16 lutego br. w Warszawie powołano sze
reg komisji, .a wśród nich komisję ZG ZLP do spraw
współpracy ze związkami zawodowymi wszystkich ugrupo
wań. Przewodniczącym jej został Lech Bądkowski (Gdańsk),
zastępcami — Marek Nowakowski i Kazimierz Orłoś (War
szawa). Wybrano także 10 członków. Skład komisji może
być powiększony.
Współpraca komisji ZG ZLP i związków zawodowych zo
stanie nawiązana i będzie się rozwijać w miarę konsoli
dacji poszczególnych ugrupowań związkowych i podejmo
wania przez nie działalności kulturalnej, do czego literaci
pragną się przyczynić.
„Samorządność”, 23 lutego 1981, nr 63.* i

Zwyżka odwagi
Wśród korespondencji każda redakcja otrzymuje
pewną liczbę anonimów. Niektóre redakcje twierdzą,
że niszczą anonimy, nie czytając ich. Jest to słuszna
zasada, w każdym razie czysta i szlachetna, wątpię
jednak, czy naprawdę przestrzegana. Sama ciekawość
kusi, żeby anonim przeczytać, jeśli to nie bełkot zu
pełny, bo za przyczyną pomyleńców zdarzają się
i takie.
Dość znaczne rozpowszechnienie praktyki wysyła
nia listów bez autentycznego podpisu z myślą o ich
publikacji lub przynajmniej pośrednim oddziałaniu
publicznym świadczy o chorobie społecznej. Sądzę, że
nie wymaga to uzasadnienia, anonimy bowiem nie
są czegoś przyczyną, lecz skutkiem. Jeśli zaś i one
do czegoś się przyczyniają, to nie samodzielnie.
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Warunki sprawiają wzrost lub spadek korespon
dencji nieimiennej. Raz jednak wdrożony nawyk te
go, co nazwałbym obywatelską ostrożnością, niechęt
nie ustępuje. Nazwę zastosowałem 1) z ironią i 2) bez
ironii. To drugie nie potrzebuje objaśnień, chociaż
prawdę mówiąc u nas w Polsce od szeregu lat (co
prawda niełatwo mi określić od ilu) nie musiało zda
rzać się często. Myślę, że sami siebie nauczyliśmy w
ostrożności przesadzać.
W „Tygodniku Powszechnym” z 15 lutego Piotr
Wierzbicki zadał sobie pytanie „Co się stało z od
wagą?” i doszedł do wniosku, że „potencjał odwagi
pojedynczego człowieka i odwagi całego pokolenia
jest ograniczony”, po czym spisał na straty prakty
cznie biorąc całe starsze pokolenie, zwłaszcza „poko
lenie akowskie”, któremu starczyło sił „na lata woj
ny i pierwsze najcięższe lata powojenne”, a potem
mu ich najzwyczajniej zabrakło. Sytuację zmieniło,
wstępujące na arenę życia,' „pokolenie ludzi trzydzie
stoletnich”.
Coś w tym niewątpliwie jest; i ja już pisałem o
swoistej przewadze młodych nad starymi, polegają
cej na braku doświadczeń pewnego rodzaju. (Zwy
czajowa motywacja starych: myśmy już swoje zrobi
li i przeżyli). Zapewne ma to zastosowanie również
odnośnie do anonimów, bo — o ile można się zorien
tować — piszą je głównie ludzie starsi.
My też-je odbieramy. Autor sygnowany „P.K.”, po
lemizując z artykułem w „Sztandarze Młodych” z 16
bm., pisze:
„Czy to nie ludzie, którzy w końcu sami kształto
wali instniejący system, tylko ten system jest winien
wszystkiemu złu? Wynikałoby z tego, że system pow
stał ot tak sobie, z powietrza i owi „biedni przywód
cy”, żyjąc w tak niedoskonałym systemie (czy w
ogóle istnieją systemy doskonałe?), szybko się demo
ralizują, kradną mienie społeczne albo też, jak Piotr
Jaroszewicz kupują w ciągu wielu lat swoim dzieciom
straszliwie drogie samochody wyścigowe za państwo
we pieniądze (...) i oto dowiadujemy się, że najwięk
szą karą dla takiego człowieka jest wydalenie z
partii”.
Temat ten huczy w rozmowach. Czy Polacy doma
gają się krwi? Nie. Natomiast twardo żądają równych
praw dla wszystkich. Ani się nie spostrzegliśmy, jak
na hasłach demokracji (czyli władzy ludu) i równości
wyrosła nowa elita. Ściśle mówiąc dostrzegliśmy zja
wisko, lecz nie wolno było głośno o nim mówić i
zwłaszcza pisać. Ten sam korespondent pyta:
„Co teraz porabia jego bardziej chyba niż ojciec
zdemoralizowany syn Andrzej? O tym jakoś nikt nie
może u nas nic, absolutnie nic sensownego napisać”.
Ludzie myślący — a nie brak nam takich — wie
dzą, że Polska znów przechodzi bardzo trudny okres,
na co składa się wiele przyczyn. Wiedzą także, iż nie
którymi przyczynami nie zajmiemy się w słowie dru
kowanym tak, jak należałoby, wbrew chęci. Ale mo
żemy przyjąć i przyjmujemy pewne reguły postępo
wania, na jakie nas stać. Jedną z nich jest pociąg
nięcie do odpowiedzialności osób winnych uczynków,
które kwalifikują się jako przestępstwa pospolite.
Sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych, to takie
właśnie przestępstwo. I jest — powinno być — zupeł
nie obojętne, czy dokonała go księgowa w małej spół
dzielni, czy prezes Rady Ministrów, jeśli zaś nie jest
obojętne, to na wielką niekorzyść tego drugiego. Tu nie
potrzeba żadnej argumentacji.
Istnieje jednak odpowiedzialność społeczna, która
rozkłada się na nas wszystkich. Musimy głośno, każdy
we własnym imieniu, domagać się sądowego zdania
sprawy przez ludzi, którzy nadużyli władzy. Głośno,
we własnym imieniu — więc nie ukrywając się za
literkami. Autor cytowanego wyżej listu dopisał post
scriptum: „Przepraszam, że podpisuję się tylko inic
jałami, ale...” To „ale” z trzema kropkami miało wie
le mówić, powiedziało jednak tylko o małym strachu.
Ludzie, którzy tak się boją, nie są warci rządów
lepszych niż Jaroszewicza.
Nawet gdyby odwaga znów miała zdrożeć, musimy
zdobyć się na ten wydatek.
„Samorządność”, 25 lutego 1981, nr 64.

sierpnia), aby już tam pozostać jako członek jego Pre
zydium, byłem przede wszystkim obywatelem, który
wszystko czym jest i wszystko co ma rzuca na jed
ną szalę w najgłębszym przekonaniu, że tak właśnie
musi postąpić, bo tak mu nakazuje obowiązek oby
watelski. To znów w niczym się nie kłóciło z obo
wiązkiem literata, ale obowiązek obywatela był głów
nym, może raczej jedynym. Literat tylko wspierał
obywatela i wyostrzał jego odpowiedzialność.

Obowiązek prawdy
Z Lechem Sadkowskim
rozmawia
Krzysztof Nowicki
— Suwerenność literatury i niezależność pisarza —*
to postulaty powracające ostatnio w rozmowach o li
teraturze. Co dla Pana znaczą owe hasła i jak winny
funkcjonować w społecznej świadomości?
— Tak, stoję na gruncie suwerenności literatury
i pisarskiej niezależności pisarza. Literatura jest (po
winna być) suwerenna i nie podlegać naciskom ideo
logii (partia komunistyczna, Kościół) lub sterowaniu.
Oczywiście ulega i będzie ulegać uwarunkowaniom
psychicznym i materialnym swojego czasu, czy lepiej
mówiąc będzie je w sposób bardziej lub mniej wy
raźny odzwierciedlać. To ostatnie dobrze znają histo
rycy badający źródła. Mogą one zawierać wiele błę
dów i być mało wiarygodne w odniesieniu do fak
tów, lecz zawsze oddają klimat i część rzeczywistości
czasu, w którym powstawały.
Suwerenność literatury i pisarska niezależność pisa
rza, to kwestia zaufania
do demokracji, do stanu
świadomości społeczeństwa, w którym literatura po
wstaje. Pisarz jest także obywatelem, w moim głębo
kim przekonaniu powinien zawsze o swoim obowiązku
obywatelskim
pamiętać — oczywiście w szerokim
i nie doraźnym rozumieniu tego obowiązku.
na
szych konkretnych warunkach trzeba sobie zdawać
sprawę z konieczności możliwie sensownego łączenia
na przykład wpisanego w naszą psychikę umiłowania
wolności z wymaganiami czasu, co naturalnie jest
trudne, ale daje też pewną korzyść, jak stały wysi
łek intelektualny i hartowanie nerwów.
— Czy można przeciwstawiać „suwerenną literatu
rę” i „prawdziwe życie”. Inaczej mówiąc, czy pisarz
może funkcjonować w dwóch sferach, na dwóch ob
szarach niejako osobno zachowując dwie teprie po
stępowania: jedną artystycznąs drugą etyczną, zwią
zaną raczej z postępowaniem i działaniem?
— Nie widzę tu przeciwstawienia. Suwerenna li
teratura jest składnikiem prawdziwego życia. Nato
miast owszem, Panie Krzysztofie, pisarz może wystę
pować na „dwóch obszarach niejako osobno”, przy
czym nacisk kładę na słowo „niejako”. Niektóry pi
sarz nawet musi. Rozumiem przez to nie dwie różne
teorie postępowania, tylko dwie praktyki, w natural
nym, technicznym sensie słowa „praktyka”. Tak się
złożyło, że ja, autor przede wszystkim tematu współ
czesnego, w ostatnich latach zająłem się tematem hi
storycznym (ani ucieczka, ani chytre szukanie kostiu
mu) i właśnie od kilku lat wróciłem do działalności
społeczno-politycznej, a plus minus od dwóch lat
wszedłem w działalność polityczną tout court. Nie
znajduję w sobie z tego powodu jakiejś dwoistości.
(Ale radbym podwoić ilość czasu).
s

— Jeśli przyjmiemy, że istnieją przynajmniej dwie
sfery istnienia pisarza, która (w jakich momentach)
jest decydująca moralnie, historycznie, która ważniej
sza, wystawia autorowi świadectwo: kim był właś
ciwie w oczach własnych, w opinii społecznej?
— Mówię teraz o doświadczeniu własnym, zupełnie
świeżym, więc tym samym o „oczach własnych” opi
nię społeczną odkładając na kiedy indziej. Kiedy w
czasie Wielkiego Strajku na Pomorzu w dniu 21 sier
pnia ’80 z gronem literatów szedłem z goto\yą dekla
racją do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
w Stoczni Gdańskiej (pierwszy raz byłem tam 17

Dodam, że wtedy nie miałem żadnego własnego
scenariusza wydarzeń, na nic nie liczyłem, dopuszcza
łem wszystkie możliwości rozwoju sytuacji. Widzi
Pan, miałem 19 lat i stopień plutonowego podchorą
żego najmłodszego rocznika ze szkoły w Brodnicy nad
Drwęcą, kiedy jako dowódca plutonu piechoty szedłem
na wojnę i brałem udział w bitwie nad Bzurą, której
obrazy do dziś nawiedzają mnie od czasu do czasu.
Dalsze wrażenia tego porządku nastąpiły. Coś z tych
rzeczy... Idziesz spełniać obowiązek. To nie znaczy, że
o niczym nie myślisz, bo, niestety, myślisz i wyobra
żasz sobie, ale musisz mieć kategoryczną busolę i w
określonych sytuacjach nie wahać się. Krótko mówiąc
w czasie Wielkiego Strajku czułem się żołnierzem. -obywatelem, który musi sprostać obowiązkowi; reszta
jest nieważna.
—• Wspomniane problemy w ostatnich latach stano
wiły pewien próg dla polskich autorów.
Mówiąc
wprost trzeba było określić swój stosuriek wobec fał
szywej rzeczywistości. Obserwowaliśmy przynajmniej
trzy postawy: koniunkturalną, sprzeciwu i ucieczki
przed tym wyborem... Myślę, że wyraźne linie po
działu przebiegały' przez całe środowisko. Jak Pan to
widzi? Powstaje problem ceny określonych postaw.
Rachunki trzeba było i trzeba nadal (w mniejszym
niż to było do przewidzenia stopniu) regulować nieo
mal natychmiast. Rachunki własne i we własnej twór
czości. Bywało, że pozostawało albo milczenie, albo
sukces pozorny, czyli premia za różne formy dwor
skości, które przyjmowało wielu autorów.
— Owszem, przez środowisko przebiegały linie po
działu, ale niekoniecznie wyraźne. Występowały też
obszary graniczące. Ludzie są bardzo różni, wielu z
nich ulega ciśnieniu okoliczności zmiennych i swoim
rozterkom, trzeba to rozumieć. Cena? Powiem szcze
rze, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, w każdym
razie w odniesieniu do siebie. Zastanawiałem się na
tomiast nad niektórymi kolegami, którzy zapłacili rze
czywiście wysoką cenę (może i ogromną) za oportu
nizm. Pokryli ją kosztem talentu.
Milczenie zaś nigdy nie jest, nie musi być całko
wite. Trzeba tylko rezygnować z premii, jak Pan to
określił, otrzymywanej za służbę u dworu.
— Należy Pan do tych pisarzy, którzy podjęli decy
zję, czyli uznali, że samo pisanie nie wystarczy. Czy
myślał Pan o ryzyku? O ile wiem, nie była to pier
wsza tego typu decyzja. Czy jest to więc kwestia
temperamentu, czy też wynika z potrzeby zgodności
pisarskich i społecznych celów, jakie — by tak po
wiedzieć — streszcza w sobie pisarz?
— Właściwie już odpowiedziałem. Wykoąując kate
goryczny obowiązek o ryzyku myśleć nie należy, w
każdym razie myśl taką należy oddalać. W odpowie
dzi na drugą część pytania: przede wszystkim po
trzeba zgodności pisarskich i społecznych celów, a na
stępnie, na drugim planie
kwestia temperamentu.
Usposobienie określa rodzaj, zakres, siłę działań oraz
wytrwałość w działaniach, ale nie stanowi, jak sądzę,
czynnika decydującego o ich podjęciu. Tu właśnie de
cyduje wymieniona przez Pana potrzeba zgodności.
— Czy wynikało to z konieczności przezwyciężenia
bezsilności, czy też imperatywu działania i dlatego
poszedł Pan do Stoczni?
Owo wejście było wręcz
symboliczną decyzją wielu ludzi polskiej kultury
zwłaszcza w czasie, gdy nikt nie miał pewności dal
szego biegu wydarzeń. Przypuszczam,, że znane roz
strzygnięcie przyniosła między innymi sytuacja, w
której tak wielu ludzi z tak wielu środowisk podjęło
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jednoznaczne decyzje. Dopiero potem dołączyli inni,
znacznie ostrożniejsi. I głośni dopiero wtedy, gdy już
było bezpiecznie, gdy sprawy się wyjaśniły.
— Oczywiście, samo pisanie nie wystarczy, w każ
dym razie mnie nie wystarczy. Ale nie utrzymuję, że
analogiczną decyzję powinni podjąć wszyscy, to zna
czy decyzję czynnej i jawnej walki ze złem toczącym
Polskę. Uważam natomiast, że wszyscy powinni byli
się opowiedzieć na rzecz zerwania z gigantycznym
kłamstwem, chociażby ostrożnie, wtedy, gdy to było
tak potrzebne. Później opowiedzieli się wszyscy.
Tak, dobrze Pan to powiedział: konieczność prze
zwyciężenia bezsilności, tak właśnie... Chętnie i bez
wymówek witam tych ostrożniejszych, jeśli tc nie
szakale, które natychmiast odskoczą przy pierwszym
poryku wracającego lwa.
— Co ten fakt wyboru znaczy w Pana życiu nie
tylko pisarskim? Także z perspektywy dnia dzisiej
szego, gdy jest już pewien dystans wobec Sierpnia,
poczucie sukcesu, a równocześnie niepokoju, że to
wszystko zostanie zmarnowane. Zarówno przez nie
cierpliwość, jak i konserwatyzm.
— Mój sierpniowy wybór — określony przecież ca
łym dojrzałym życiem poczynając od Bzury — znaczy
dla mnie wykonanie obowiązku. Niechaj nie będzie
cienia podejrzenia, że licytuję kogokolwiek fałszywą
powściągliwością. I, Bóg mi świadkiem, a ludzie chy
ba też, że żadnego kuponu nie obciąłem, właśnie
z podium cofnąłem się w szeregi, aby pracować nie
spektakularnie, nie w świetle reflektorów.
Tak: poczucie sukcesu, ulga, zadowolenie. I tak:
poczucie niepokoju. Pierwsze, to już przeszłość. Dru
gie, to nasz dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Ma Pan ra
cję, obawiam się zmarnowania, ale nie wszystkiego.
Całkowita utrata wydaje mi się niemożliwa. Z przy
czyn, w które tu nie będę wnikał, wstrząs polskiego
długiego gorącego lata, które trwa, był dramatycznie
niezbędny. Gdyby nawet nastąpiła reakcja, zdrowe
skutki wstrząsu będą świadomościowo i społecznie
czynne, powiedzmy, na pokolenie, plus minus trzy
dzieści lat. Mam nadzieję. To sporo czasu.
Ale obawiam się utraty wielu wartości, które były
i jeszcze są w zasięgu naszej mocy, mądrej mocy.
W publicystyce, do której wróciłem, staram się dać
temu wyraz, oczywiście daleko nie tak jasny, jak bym
tego pragnął. Ten dotkliwy niedostatek wynika nie
tyle z ograniczeń cenzorskich, które wyraźnie zma
lały, ile z samoograniczeń, żeby nie wylać dziecka
z kąpielą. Mam szereg ważnych uwag krytycznych
pod adresem przywództwa „Solidarności”, ale żebym
mógł je wypowiedzieć bez skrępowań, dwa warunki
musiałyby być spełnione: 1. prawo tak samo dobitnej
mojej wypowiedzi krytycznej pod adresem władzy,
2. prawo przywódców „Solidarności” do publicznej
obrony, raczej w ogóle do zabierania głosu powszech
nie słyszalnego w społeczeństwie.
Z kilku bliskimi współpracownikami redagujemy
„Samorządność”, gazetkę w gazecie, po prostu mamy
w naszej autonomicznej gestii na łamach „Dziennika
Bałtyckiego” 1/3 strony trzy razy w tygodniu. Zabie
gamy o coś znacznie więcej. Wokół naszego małego
zespołu uformował się znacznie szerszy krąg, który
nazwał się Kołem Inicjatywy Społecznej. Staramy się
oddziaływać i na władzę, i na społeczeństwo w du
chu krytyczno-pozytywnym, czy konstruktywnym.
Kropla w morzu, rzecz pewna. Ale niech takich kro
pli będzie więcej, niech drążą.
— A może Pańska decyzja była po prostu buntem;
buntem, który zzyskał niejako instytucjonalne szan
se? Jeśli tak, to w jakiej mierze sprzeciwiał się Pan
temu, co krępowało i paraliżowało wręcz życie lite
rackie i literaturę w Polsce? Czy uznał Pan za swoją
społeczną powinność walkę o godziwe warunki funk
cjonowania literatury, czy też w ogóle Pan o tych
sprawach nie myślał idąc do Stoczni, a zwłaszcza w
samej Stoczni, tylko miał Pan na uwadze konkretną
sytuację i bardzo konkretne obowiązki i czynności.
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— Panie Krzysztofie, Pan ciągnie do literatury, ja
od literatury. Gdybym miał, wespół z ogółem obywa
teli, udział w rządzeniu naszym państwem, gdybym,
przykładowo, wybierał posła i mógł skutecznie wy
magać od niego zdania sprawy jaki użytek robi z re
prezentowania mnie, to bym się nie martwił o „godzi
we warunki funkcjonowania literatury”. One by się
dostatecznie wygodnie mieściły w moim prawie de
mokratycznego i odpowiedzialnego współrządzenia
państwem. W moim prawie, Pana, jego, jej, ich, na
szym. Nic nie myślałem idąc do Stoczni Gdańskiej,
nie miałem żadnego scenariusza, mówiłem już, prócz
determinacji spełnienia obowiązku, jak go pojmowa
łem najlepiej. W Stoczni już było inaczej. Tam nato
miast wciągnęły mnie konkrety.
Od razu, na wniosek Wałęsy, zostałem przez ple
num wybrany do prezydium, jako ostatni w czasie
strajku a jedyny inteligent humanistyczny w jego
19 osób liczącym składzie. Wpierw musiałem się po
łapać w sprawach będących w toku prowadzenia
i zwłaszcza w ludziach, gdy spośród setek członków
plenum oraz grupy osób wspomagających znałem led
wo kilkanaście, jak Aleksander Hall, Bogdan Boru?
sewicz, Arkadiusz Rybicki (obecny rzecznik prasowy
gdańskiego MKZ), Alina Pieńkowska, Anna Walenty
nowicz; znałem też Wałęsę, lecz tylko z widzenia, m.
in. z sali sądowej. Dzień później obarczono mnie obo
wiązkami rzecznika prasowego Prezydium MKS, zwa
lił mi się na głowę tłum dziennikarzy, wpierw tylko
zagranicznych, już wkrótce także krajowych, magne
tofony, kamery, wywiady, komunikaty, konferencje
prasowe, diabli wiedzą co. I jeszcze dzień później
trzecie zadanie — parlamentariusza do nawiązania
rokowań; zakres, miejsce, czas. Parlamentariuszem
ze strony komisji rządowej był wojewoda gdański,
prof. Jerzy Kołodziejski. Znaliśmy się od dość daw
na, miałem dla niego poważanie, sądzę, że on dla
mnie też, ułatwiło to nam, kontakt bezpośredni, z po
czątku sztywny. Lekcja skromności dla władzy była
rozpaczliwie potrzebna, wie Pan o tym, wszyscy do
skonale wiemy, ale należało zapewnić warunki oso
bistego poszanowania. No i zaraz później udział w ro
kowaniach właściwych, przy czym na sesji plenarnej
Komisji Rządowej i Prezydium MKS — a przez głoś
niki słuchały nas tysiące ludzi i, jak się okazało, rzecz
nakręcono, fragmenty są w „Robotnikach ’80”, słucha
ła nas, śledziła Polska i nie tylko — więc na tej sesji
referowałem punkt dotyczący ograniczenia cenzury,
dostępu do publikatorów, swobód obywatelskich w
zakresie słowa, poglądów, wierzeń. Cały ten czas nie
przestawałem, rzecz jasna, być członkiem Prezydium
i rzecznikiem prasowym. W rzecznictwie pomagała mi
grupa młodych literatów. Z dziennikarzami mieliśmy
stosunki, jak ja je oceniam, bardzo dobre. Nie miałem
czasu słuchać radia ani czytać prasy, (o którą zresztą
było bardzo trudno), więc pomagali mi dziennikarze
w formie briefingów, Polacy i cudzoziemcy, z tych
ostatnich najbardziej aktywni z AP, Reutera, BBC.
Mogłem polegać na ich skrótach, zwięzłych, a tema
tycznie rozległych. Przecież taka była sytuacja, że
trzeba było wiedzieć o wszystkim co się dzieje nao
koło. Sypiałem po 3, 4 godziny, rekord — godzina
i kwadrans. Kawa i papierosy. W „Kulturze” napisa
no, że ja, literat tematu historycznego (!), robiłem
wrażenie zagubionego w tym gąszczu spraw bieżą
cych, jakoś tak. Może robiłem, ale chwilami najpew
niej spałem z otwartymi oczami mówiąc coś konwen
cjonalnego i uśmiechając się, budziłem się jednak na
tychmiast (mam nadzieję), gdy sytuacja tego wyma
gała.
— Trzeba powiedzieć, że tzw. udział w życiu spo
łecznym był od dawna uświęconym hasłem wywo
ławczym, które jak wszelkie frazesy właściwie już
nic nie znaczyło lub było wykorzystywane przez róż
nych sprytnych przedsiębiorców literackich — zawsze
zgodnych z aktualną linią. Chciałbym zapytać czy
zdaje Pan sobie sprawę, że przywrócił Pan sens temu
hasłu, pokazał Pan na własnym przykładzie, że pi
sarz nie jest, a przynajmniej nie musi być osobą
zdezorientowaną i bezsilną...
— Dobrze usłyszeć takie słowa, dziękuję Panu.
Udział w życiu społecznym, to moja codzienność. Pi

sarz na pewno nie musi być osobą zdezorientowaną
i bezsilną. To przede wszystkim zależy od niego.
— Ujawnił Pan więc fałsz dworskiego rytuału. Po
kazał Pan co to znaczy naprawdę wejść w kontakt
z robotnikami, być uczestnikiem historii. Co pan o
tym myśli teraz i w jakiej mierze z tych poglądów,
zobowiązań wynika Pańska współpraca z „Solidar
nością”? Co czuje Pan jako pisarz, który jako jeden
z pierwszych odmówił udziału w komedii pozorów
i pokazał, że polski autor może zachować się godnie
i nie musi być biernym świadkiem wydarzeń?
— Nie jest chyba dla Pana jednoznaczne: „wejść
w kontakt z robotnikami” i „być uczestnikiem histo
rii”. Otrząśnijmy się nareszcie z tego nieznośnego mitologizowania robotników. Kto wygrywa bitwy i woj
ny: generał czy żołnierz? Otóż i jeden i drugi, obie
strony są niezbędnymi składnikami powodzenia. Mó
wię tu figuratywnie o inteligencji i tzw. klasie ro
botniczej, przy czym... Mówiłem o tym na zjeździe
literatów w grudniu ’80. Co to są dziś polscy robotni
cy? Fachowcy wysokiej klasy, technicy, inżynierowie,
nierzadko o humanistycznych zainteresowaniach. Ci
w każdym razie stanowią o aktywności tzw. klasy
robotniczej, nie robotnicy „placowi”. Nawiasem mó
wiąc, ci fachowcy wysokiej klasy zarabiają lepiej niż
Pan czy ja, niż większość z nas, często — znacznie
więcej.
Przede wszystkim „wchodząc w kontakt” nie wol
no mieć najmniejszego kompleksu. Czego? Niższości?
Słabości? Ja w każdym razie nie mam. Sądzę, że po
mocną mi w tym była moja młodość. Pochodzę z
domu inteligenckiego, który powiązań rodzinnych z
„klasą robotniczą” nie miał żadnych; raczej z ziemią.
Tak samo jak Pan. Ale moja męska młodość przy
padła na wojnę, byłem oficerem frontowym. Kiedy
kilka miesięcy pracowałem w sztabie admiralicji pol
skiej w bombardowanym Londynie, to po to, aby
powiększyć kwalifikacje oficera do specjalnych poruczeń w pierwszej linii walki. Kim byli moi żołnie
rze z cywila? Robotnikami, chłopami, rzemieślnika
mi, zdarzał się i tak zwany wówczas cenzusowiec.
Nie brakowało łobuzów, rozrabiaczy, nawet krymina
listów. Czy dowodząc tymi ludźmi, prowadząc ich...
no tak, na śmierć, bez przenośni, wielu z nich zgi
nęło, więc dowodząc nimi mogłem mieć jakiś kom
pleks? Śmieszne. Jedliśmy, bywało, z jednej menażki,
albo nie jedliśmy z powodu „przejściowych braków",
przy czym moim obowiązkiem było przede wszyst
kim im zapewnić jedzenie i Jakieś spanie, sobie- na
końcu- Dowódca pierwszy wstaje, ostatni idzie spać,
do kotła też ostatni. Tak mnie uczono w brodnickiej
podchorążówce piechoty w latach 1938—1939.
,
Oczywiście nie ma tu ścisłej analogii, proszę pa
miętać. Ale coś z tego jest. Kompleks, że się jest in
teligentem? Śmieszne. Wśród strajkujących, robotni
ków w roboczych bluzach chodziłem zawsze w gar
niturze z możliwie czystą koszulą, w krawacie ze
spinką, ogolony. W świecie anglosaskim jest termin
i pojęcie „białych kołnierzyków”. No i w porządku.
W każdym środowisku społecznym są mądrzy, głu
pi, średni, interesowni, bezinteresowni i znów średni
i tak dalej. Bluza robocza czy garnitur o niczym tu
nie decydują. Podporządkowałem się władzom straj
kowym nie rozróżniając kto w nich jest autentycz
nym robotnikiem, a kto inteligentem. O wiele bar
dziej mnie interesowało (tak, już wtedy) kto z nich
dzięki cechom charakteru i umysłu może naprawdę
pełnić rolę przywódczą, a kto raczej nie, z pewnoś
cią nie lub niech Bóg uchowa.
— Czy przewiduje pan literacki zapis zdarzeń i_
owej sytuacji, choć nie wątpię, że pośrednio nie- mo
żna się już będzie wyrzec tych doświadczeń?
— W czasie strajku robiłem gorączkowe zapiski,
na -ile zdołałem je wcisnąć w przedstawione po krot
ce zajęcia. Moje calendarium za czas od 14 sierpnia
do 1 września ma się ukazać w pierwszym tegoro
cznym numerze kwartalnika „Zapis”. O literackim
wykorzystaniu obserwacji i doświadczeń dotąd nie
myślałem i nie myślę oraz nie zamierzam myśleć,

ale, rzecz pewna, mogą one się wedrzeć bez pokaza
nia w rozkład pracy pisarskiej. Poza tym właśnie po
średnio, no i publicystyka.
— Co dalej? Co zmieniło się w panu od czasu,
gdy wyszedł pan ze stoczni?
— Właśnie: co dalej? Pytanie za grubą forsę. Ale
pan zapewne nie wymaga ode mnie wielkich oświad
czeń i wielkich prognoz- Nie przejąłem tego od Wa
łęsy. Wzmiankowałem o naszym pisemku „Samorząd
ność” drukowanym na łamach „Dziennika Bałtyckie
go”. Otóż w pierwszym odcinku „Samorządności”,
który — po przełamaniu oporów — ukazał się 24
września ub. roku, napisałem dokładnie tak:
„Jeżeli wszczęcie strajku i skuteczne prowadzenie
go do końca było przedsięwzięciem wielostronnie tru
dnym i ryzykownym, to podjęcie pracy konstrukty
wnej w ozdrawianiu społeczeństwa i państwa jest za
daniem jeszcze trudniejszym i znacznie bardziej zło
żonym; spaja się z nim wzmożona odpowiedzialność”.
Proszę te słowa rozważyć dziś, w przeszło cztery
miesiące po ich napisaniu, a napisane zostały ledwo
trzy tygodnie po Wielkim Strajku na Pomorzu. W
tym samym artykule napisałem także, że nowe związ
ki powstają „jako wypadkowa sił”. I dalej: „Tworzą
je i nadają im oblicze ludzie, którzy w przeważającej
większości nie mieli możliwości czerpania wzorów z
tradycji i doświadczeń własnych lub cudzych. Mu
szą się uczyć niemal wszystkiego, i to w biegu, łą
cznie ze sztuką przemyślanego wpływania na los spo
łeczeństwa”. Pisałem również o „stanie skłębienia”,
w jakim się znajdują. Do tematu wracałem później
wielokrotnie, mówiąc m. in. o ludziach przypadko
wych, którzy dostali się do „Solidarności”, musieli
się dostać, to zrozumiałe, na żywiołowej olbrzymiej
fali musieli wejść także ludzie nie pożądani. Czy w
PZPR, po kilkudziesięciu latach, nie ma i dziś ludzi
przypadkowych i niepożądanych?...
Inna sprawa, że wielu szkolnych błędów nie na
leżało, nie wolno było popełniać. Sądzę, że wynika
ły one z kombinacji nife,przygotowania, raptownego
przeskoku w diametralnie inny status, pewności sie
bie, rozmiarów i ciężaru problemów- Wszystko to
także zrozumiałe. Ale stanowczo jestem zdania, że
o tym trzeba mówić. I nie zasłaniać się nienawist
nym mi słownictwem, przyjętym żywcem, że „na tym
etapie” o tym mówić nie należy. W ciągu pięciu mie
sięcy zyskaliśmy zbyt wiele, aby ryzykować utratę
tych zdobyczy.
Więc w ciągu pięciu miesięcy od mojego „wyjścia
ze stoczni" staram się „korygować ogień” (to termin
artyleryjski), przenosić go z celów mniej istotnych
albo i, według mnie, źle wybranych na cele, znów
według' mnie, najważniejsze i, oczywiście, osiągalne.
Trochę to zbyt literackie,, wiem, za mało jasne, wiem,
ale „na tym etapie”:..
— Czy z tej perspektywy nie należałoby inaczej
mówić o powinnościach i' sytuacji naszej literatury,
życiu związkowym? Został pan członkiem Zarządu
Głównego ZLP.
— Literatura, prawdziwa literatura ma inny od
dech, długi. Już ona sobie poradzi ze swymi powin
nościami. Mam do niej zaufanie, myślę zresztą, że
literatura polska sprawdziła się jako czynnik życia
społeczeństwa zupełnie dobrze. Czas dokonuje w niej
selekcji i odrzuca lichotę. Jeśli chodzi o nasz zwią
zek, ZLP, to istotnie stoją przed nim również zada
nia doraźne. Mam tu na myśli przede wszystkim pro
blem ustosunkowania się do ważnych zagadnień, któ
re społeczeństwo musi rozwiązywać, często, za czę
sto w trybie nagłym. Jest tradycją pisarstwa polskie
go, uwarunkowaną historią ostatnich paruset lat, że
stanowi czynnik nie tylko artystyczny, lecz także,
krótko mówiąc, polityczny. Nie wiem, na ile ten dru
gi szkodzi temu pierwszemu, może zresztą nie szko
dzi, może jakieś szkody nagradza innymi zyskami,
ale jest naszemu społeczeństwu niezbędny, tak uwa
żam.
Należę do grona członków — założycieli Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, które w tym roku kończy
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25 lat istnienia' Poświęciłem mu i poświęcam dużo
czasu. Bez wątpienia zmniejszyło ono ilość napisa
nych przeze mnie książek, może też, wskutek obcią
żenia czasu, zubożyło te, które napisałem, o jakieś
kolory. Ale może napisane wzbogaciło o inne kolory,
może per saldo zyskałem na tym? W każdym razie
przyczyniło się ono w wielkim stopniu do mojej wie
dzy o społeczeństwie naszym i ugruntowało moją samowiedzę oraz umocniło moje poczucie oparcia. Na
wiasem mówiąc, mimo różnych nacisków i własnych
odchyleń, Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie zdołało
utrzymać swój status samorządności (raz pełniejszej,
raz o'gramczonej, zawsze z silną tendencją wewnę
trzną do jej zabezpieczenia i teraz nie musi wywie
szać szyldu „niezależne samorządne”). Myślę, że stoi
przed nim duża przyszłość.
Na koniec najkrócej: Związek Literatów Polskich
powinien zostać statkiem spokoju na rozkołysanym
morzu i tworzyć atmosferę czujnej pewności. Stara
gdańska dewiza mówi: fluctuat nec mergitur — ko
łysze się, lecz nie tonie.
Zajmując stanowisko ZLP powinien mówić praw
dę, całą prawdę i tylko prawdę — w słowach dobrze
wyważonych.
„Fakty” 28 lutego 1981, nr 9.

Jest jeszcze naród
Dwie zdobycze instytucjonalne odróżniają Sierpień ’80
od poprzednich naszych miesięcy. Są to: prawo do
organizowania się w niezależne związki, wdrożone
natychmiast, oraz istotne ograniczenie cenzury, chwi
lowo faktyczne, a w bliskiej przyszłości, jak oczeku
jemy, także ustawowo sprecyzowane i sądownie strze
żone. Wszystko inne, to pochodne tych dwu, bardzo
ważne, ale z nich wynikające. Związki i cenzura sta
nowią miarę, do której będziemy mogli przyrówny
wać dalsze kształtowanie się życia społeczno-politycz
nego w Polsce.
Mówię o związkach w ogóle, chociaż Porozumienie
Gdańskie dotyczy związków pracowniczych. Prawo to
jednak musi znaleźć, a częściowo już znalazło, zasto
sowanie o wiele szersze, mianowicie do różnych form
skupiania się i przedstawicielstwa obywateli, włącza
jąc w to samorząd terytorialny i Sejm.
Na przekór dotychczasowym doświadczeniom je
stem skłonny przypuszczać, że te zdobycze w zasad
niczym zrębie ostaną się, że są trwałe, co nie wyklu
cza wahań i poważnych zmagań w ich interpretacji.
Władza nie orientowała się w rozmiarach sierpnio
wego kryzysu, a raczej w jego jakości (rodzaju), trak
tując go początkowo jako wybuch drożyźniany tylko.
Władza — to zresztą słowo zbyt jednolicące, powiedz
my zatem: doniosła część systemu i aparatu władzy,
od góry do dołu. Jakaś część nie orientuje się jeszcze
dziś i prowadzi zaciekłą walkę odwrotną licząc na
odwojowanie utraconych pozycji. Ta część włożyła
rzetelny wysiłek w sabotowanie porozumień z prze
łomu sierpnia i września i obdarzyła nas najwięk
szymi kosztami początku odnowy. Kosztowała nas
więcej niż wywołane przez nią strajki.
Społeczeństwo, nawet przymuszane siłą, nie zgodzi
się na powrót dawnych stosunków systemowych; za
wsze uczulone na arogancję władzy, obecnie jej już
nie zniesie. Byłoby tak samo w hipotetycznej (i dziś
trudnej do wyobrażenia) sytuacji, gdyby niektórzy
przywódcy związkowi jutro (pojutrze) zasilili szeregi
władzy.
Zagrożenie dramatem nie minęło, ale wydarzenia
pierwszej połowy lutego pozwalają żywić powściągli
wy optymizm. Mowę Wojciecha Jaruzelskiego przyję
to z uwagą, chociaż szerokie rzesze nic o nim nie
wiedzą poza tym, że od parunastu lat jest ministrem
obrony narodowej.
Może zresztą dlatego przyjęły
z uwagą, że omal nic nie wiedzą. Nie kojarzy się jed

36

noznacznie z tą samą talią kart. Nie wynika stąd od
razu kredyt, ale przynajmniej oczekiwanie czegoś
względnie świeżego. Zobaczymy — to słowo jest już
coś warte, bo zawiesza na czas pewien (90 dni?) znie
chęcenie, niewiarę, poczucie daremności, niszczące w
skutkach.
W miarę stabilizacji położenia — w korzystnym
rozumieniu — będzie mogła rodzić się nadzieja na
powolną stopniową poprawę. Wtedy też będzie rela
tywnie się zmniejszała pozycja i rola „Solidarności”,
wskutek wyjątkowych okoliczności wyrosła do zaska
kujących rozmiarów. Po prostu sprowadzi się ona,
niejako samoczynnie, do właściwego formatu. Trzeba
mieć nadzieję, że blask nie omanił jej przywódców,
i że z czasem skupią się oni na funkcjach normalnych
dla związków zawodowych, jednocześnie uzupełniając
w-tym zakresie swe kwalifikacje.
„Solidarność” narodziła się z wadami i nie mogło
być inaczej. Jeżeli w nowym układzie wewnątrzspołecznym będzie mogła znaleźć się spokojnie na swoim
miejscu niezależnego związku zawodowego, wady te
stracą ostrość i zapewne staną się zaletami,
gdyż
związek zawdowy, jak każde ciało obywatelskie, po
winien mieć własne zdanie i bronić go, stale jednak
uwzględniając wyższy interes społeczeństwa i pań
stwa.
Jasno mówiąc: w miarę zdrowej stablizacji i po
prawy rola „Solidarności”
będzie się zmniejszała,
przede wszystkim o funkcje zastępcze. Równocześnie
z tym procesem — a nie później — zwiększać się po
winien udział w życiu publicznym samorządnych or
ganizacji społecznych i ośrodków niezależnej myśli
politycznej.
Odradzanie się samorządnych organizacji społecz
nych w skali kraju potrwa dłuższy czas, wymaga to
bowiem. wykształcenia się kadr autentycznych dzia
łaczy. System wychowawczy i praktyka życia pu
blicznego drogą prostej selekcji ujemnej kładły sku
teczną tamę ilościowemu i jakościowemu wzrostowi
ich zastępów. Jesteśmy w sytuacji dotkliwie odczuwa
nej wszędzie: brak dostatecznie licznych zespołów
ludzi samodzielnych o ambicjach i uzdolnieniach kie
rowniczych, odpowiednio przygotowanych lub przygo
towujących się. Dotyczy to również młodzieży, co ze
szczególną siłą obserwujemy na wyższych uczelniach.
Taki jest owoc prymitywnej indoktrynacji oraz wybo
ru stosowanego przez mechanizmy awansu.
Ośrodki niezależnej myśli politycznej (szeroko rozu
miejąc słowo „politycznej”) utrzymają się w każdym
wypadku. Nie zlikwidują ich ani egzorcyzmy, ani re
presje. W takim czy innym kształcie ewolucyjnym
pozostaną rozmaite ośrodki opozycji demokratycznej,
zapewne też będą istniały inne ugrupowania, które
potrafią ostać się odpływom wewnętrznej fali woli,
a nie zostaną odrzucone przez społeczeństwo jako
skrajne i narażające jego żywotne interesy. Zwalcza
nie ich lub tolerowanie powinno być wynikiem trzeź
wego wyboru politycznego i liczenia się ż opinią pu
bliczną.
Kościół katolicki zajmuje w Polsce pozycję szcze
gólną. Tak to uformowała historia, co ostatnie dzie
sięciolecia tylko wyakcentowały. Lecz trudno ocenić
jako rzecz normalną i zdrową, także w naszych wa
runkach obciążanie go na przykład obowiązkami opie
kuna związków zawodowych i politycznego rozjemcy.
Te do niego nie należą i lepiej będzie dla wszystkich
— również dla Kościoła — żeby w przyszłości nie mu
siał ich dźwigać.
Myślę, że w korzystnych okolicznościach zarysuje
się możliwość — rozumowanej współpracy znacznej
części ośrodków niezależnej myśli politycznej (wciąż
w szerokim rozumieniu) z partią komunistyczną. Cho
dziłoby tu — zapewne będzie to lepsze określenie —
o historyczny kompromis sił niezbędnych w pomyśl
nym pilotowaniu współczesnej Polski: partii komuni
stycznej, autentycznych związków zawodowych, Koś
cioła, niezależnych ośrodków myśli politycznej.
Chciałbym, żeby nie był to tylko miły, krzepiący
sen. Przecież jest jeszcze naród o wielkiej tradycji,
który musiał się wzburzyć i dobrze, że się wzburzyli
a teraz stopniowo odzyskuje równowagę,
więc też

wkrótce zdolny będzie trzeźwo, ostro, daleko widzieć.
Również pozostanie zdolny do stanowczych działań.
Caveant consules. Naród zbiorowym potężnym na
ciskiem może skłonić komponenty swego duchowego
i organizacyjnego przywództwa do podjęcia kroków
w kierunku historycznego kompromisu.
(15. II. 1981)
„Polityka”, 7 marca 1981, nr 10.

Pozór i rzeczywistość
Utworzenie we wrźfeśniu ub. roku na łamach „Dzień
nika Bałtyckiego” autonomicznego społecznie redago
wanego w oparciu o związki „Solidarność” działu
pod tytułem „Samorządność” było posunięciem do
raźnym. W jego wyniku informacje i poglądy środo
wisk związanych z „Solidarnością” bądź zaktywizo
wanych dzięki jej powstaniu zyskały możność — co
prawda nader niedostateczną — docierania do spo
łeczeństwa
województw gdańskiego i elbląskiego
mraz w nikłej jednak mierze, Polski. Od początku
przyjmowano, że jest to namiastka na tymczasem, że
zgodnie z Porozumieniem Gdańskim, wkrótce powsta
ną samodzielne pisma, jedno oczywiście w Gdańsku,,
które wyżej wymienionym środowiskom dadzą moż
ność szerszej prezentacji stanowisk.
Z tego „tymczasem” zrobiło się już pół roku. Dziś
„Samorządność”, ukazująca się trzy razy w tygodniu
na 1/3 strony „Dz. B.” (co daje jedną stronę na ty
dzień), nie może podołać nawet radykalnie ograniczo
nym zadaniom, mimo maksymalnego skracania ma
teriałowi wtłaczania ich w ciasne ramy przy pomocy
małej, trudno czytelnej czcionki.
Nadal nie jest ona w stanie podawać rzeczywisty
głos opinii innej niż urzędowa, a jedynie stwarza po
zór, że ta inna opinia ma chociaż cokolwiek słyszalny
głos. Dodajmy, że warszawski ogólnopolski tygodnik
„Solidarność”, zapowiadany od miesięcy wciąż się nie
ukazuje, a szczeciński tygodnik „Jedność” do nas nie
dociera i właściwie nic o nim nie wiemy prócz tego,
że jest ciągle atakowany. Dodajmy też, że od dawna
mówi się o co najmniej trzech nowych regionalnych
czasopismach społecznych, które mają powstać, ale
nie powstają. Cała dotychczasowa struktura informa
cji publicznej — prasa, radio, telewizja — pozostaje
bez zmian i jej monopol trwa.
Informowaliśmy Czytelników, chociaż bardzo pow
ściągliwie, o naszych usilnych zabiegach dotyczących
powiększenia „Samorządności”. W początkach lutego
ogłosiliśmy uchwałę w tej sprawie Koła Inicjatywy
Społecznej -w Gdańsku. W toku licznych rozmów z
władzami wydawało się, że nasze starania zyskają
zrozumienie. Ze strony wojewody gdańskiego i I se
kretarza KW PZPR spotkaliśmy się nawet z półobietnicą wczesnego przekształcenia „Samorządności” w
odrębny tygodnik. Nic z tego: nie możemy uzyskać
choćby dwóch stron tygodniowo w „Dz. B.”, ani włas
nego miejsca w jego zespole redakcyjnym, co od daw
na postulujemy w rozmowach, pismach, telefonogramach. Pisma i telefonogramy pozostają bez odpowie
dzi, argumenty zaś ustne przyjmowane są uprzejmie,
z tak zwanym zrozumieniem, a decyzja w formie
mglistych obietnic odkładane na nieokreśloną przy
szłość. Jest to metoda elastycznego zbywania, w
praktyce — blokady. Stoimy więc w miejscu, a raczej
nie tylko stoimy bo po prostu cofamy się.
Tak dalej być nie może. Jeżeli nie otrzymamy po
stulowanych jako -chwilowe minimum dwóch stron ty
godniowo i miejsca w redakcji „Dz. B.”, to w począt
kach kwietnia zawiesimy dalsze ukazywanie się „Sa
morządności” i zwrócimy się do związków „Solidar
ność” oraz do naszych Czytelników o zajęcie stano
wiska. Niechaj dla wszystkich stanie się jasne, co jest
pozorem a co rzeczywistością, w tych 90 dniach spo
koju wewnętrznego.
W imieniu zespołu „Samorządności”
„Samorządność”, 20, 21 i 22 marca 1981, nr 74.

Głód moralnego
przywództwa
Z Lechem Bądkowskim
rozmawia
Tadeusz Bolduan
— Działalność polityczną rozpocząłeś w połowie lat
czterdziestych w Londynie, gdzie w 1945 roku założy
łeś Związek Pomorski. W tym samym toku wydałeś
tam programową pracę „Pomorska myśl polityczna”,
napisaną rok wcześniej. Na podstawie wnioskowania
z historii próbowałeś określić rolę Wielkiego Pomo
rza w przyszłej Polsce, która śmiała sięgnąć jpo Odrę i
nawet dalej na zachód. Zwróciłeś uwagę na potrzebę
integracji Pomorza z Polską na zasadach partner
skich. Co z twoich poglądów i postulatów pozostało?
— Rzeczywistość mocno zakwestionowała moje ów
czesne poglądy i przewidywania dlatego, że nieliczne
środowisko pomorskie, istniejące na wojennym wy
chodźstwie, nastawiało się na inny rozwój wydarzeń.
Przede wszystkim zakładaliśmyy, że po wyjściu z
wojny i okupacji Polska będzie od razu państwem w
pełni demokratycznym i nie spodziewaliśmy się tak
gwałtownych ruchów migracyjnych ludności, do ja
kich doszło w roku 1945 i w latach następnych. Uwa
żaliśmy, ie rewindykowane Pomorze, opierając się w
swej etnicznej masie na Pomorzu należącym w latach
1920-1939 do Polski, będzie stanowiło pewną od
rębność. Naturalnie nie polityczną lecz strukturalną,
ze względu na bardzo liczną ludność niemiecką, a
ściślej mówiąc — zniemczoną pomorską. Sądziliśmy,
że znaczną część ludności niemieckiej • Pomorza będzie
można odciągnąć od niemczyzny na podstawie jej
metryki etnicznej, jej pochodzenia
słowiańskiego,
które uległo zatarciu na skutek germanizacji, zresztą
dosyć dawnej. Zakładaliśmy pewne ruchy ludnościo
we, ale nie większe, niż po pierwszej wojnie światówej, kiedy to z Pomorza spłynęła warstwa urzędni
cza, wojsko niemieckie i to wszystko, co żyło przy
garnizonach oraz trochę niemieckich optantów. W
naszych rachubach ludność niemiecka Pomorza mogła
by sięgać 50 procent i poddana byłaby reslawizacji.
-— Pisałeś wtedy również o pewnych Wartościach
społeczeństwa pomorskiego, które powinny być spo
żytkowane w rozwoju Pomorza i całej Polski. To się
raczej nie spełniło.
— Nie, nie spełniło się.
— Społeczeństwo pomorskie i ziem zachodnich, w
znaczeniu przywódczym, nie odegrało ważniejszej roli
w budowaniu powojennej Polski.
— Niestety, tak było.
— Czy uważasz, że to jest duża strata dla
stwa polskiego.

pań

■— Na pewno. Wina, czy odpowiedzialność za to —
może nie całkowita — spoczywa na społeczeństwach
dzielnic północno - zachodnich, a w odniesieniu
do Pomorza to się chyba szczególnie jaskrawo uwi
dacznia. Pamiętasz nasze rozmowy, jak się denerwowalimy tym narzekaniem Pomorzan, że są tacy
porządni, nie przepychają się, natomiast ich spycha
się zawsze na boczny tor. No, na miłość boską, przy
pomnij sobie, ile razy ciskaliśmy gromy na naszych
ludzi, że siedzą na tyłku i nie bardzo wiedzą po co.
Brak siły przebicia? Przecież nie chodzi o rozpycha
nie się łokciami, ale o prężność społeczną, o umieję-
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tność zorganizowanego walczenia o założone z góry
cele. Spójrzmy na Zrzeszenie Kaszubsko - Pomor
skie — to jest wielkie osiągnięcie, żeśmy zdołali je
Utrzymać przez 25 lat na zasadzie samorządności. Ale
z drugiej strony prężność tej organizacji była niezwy
kle ograniczona w stosunku do możliwości i zaplecza.
Tak więc brak znaczącego udziału Pomorzan w mo
delowaniu kraju, nadawaniu, oblicza jego społeczeń
stwu, jest wynikiem przede wszystkim naszej sła
bej prężności i ofensywności. Na usprawiedliwienie
Pomorzan, a częściowo również Wielkopolan i Śląza
ków można podać to, że nie byli oni-zamożni w in
teligencję, która stanowi — zawsze to utrzymywałem
— siłę kierunkową społeczeństwa. Robotnicy są siłą
fizyczną, materialną, natomiast inteligencja — pro
gramującą. Ostatnia wojna i okupacja rozłożyły nas
dosłownie na łopatki; straciliśmy inteligencję, której
się dorobiliśmy pod zaborem pruskim i przede
wszystkim w Drugiej Rzeczypospolitej.
— Jeżeli społeczeństwo ziem. północno - zachodnich
posiada cechy dejensywne, to czy może ono być pań
stwowo - twórcze w znaczeniu kierowania państwem, lub resortami'państwowymi? Czy jest ono zdolne do
rozwijania myśli politycznej i gospodarczej? Gdzie
gwaracje, że jego udział we władzach centralnych
spowodowałby pomyślniejszy rozwój Polski, o czym
się od czasu do czasu przebąkuje?
— To jest pytanie otwarte, ponieważ brakuje
materiału dowodowego na jego potwierdzenie
lub
zaprzeczenie mu. Możliwe, że gdyby skorzystano z
takiej szansy, wykształciliby się ludzie skromni
i
bardzo kompetentni organizatorzy o cechach mena
żerów. Trudno jednak o tym mówić bez dowodów.
Wspominasz o szczeblu centralnym, no dobrze, spójrz
my jednak na szczebel wojewódzki, na którym —
jak dobrze pamiętam — z wyjątkiem dwóch przypad
ków nie było Pomorzan. A ci, co byli, to było niepo
rozumienie. Jest otwarta sprawa selekcji kandydatów
do aparatu władzy, sposobu jej
przeprowadzania.
Pomorzanie są natomiast w innych dziedzinach życia
publicznego, ale co oni sobą reprezentują? Jeśli
wniknąć w historię, to jeszcze za Kazimierza Wiel
kiego ogromną rolę odgrywali w państwie Wielkopolania. Potem' — to jest charakterystyczne — ich rola
znikała wraz z ekspansją państwa na Wschód. Ten
kierunek ekspansji spowodował
ciekawe zjawisko:
asymilowana warstwa rządząca Białorusinów i po
tem Ukraińców, ta spolszczona szlachta stanowiła i
stanowi górną warstwę społeczeństwa polskiego.
Mówimy o polityce, ale to samo zjawisko występuje
w sztuce i w literaturze. Czym to właściwie tłuma
czyć? Ty mi zadajesz pytania, a ja ciebie pytam.
— Załóżmy, że talenty polityczne mogą się wyła
niać tylko w jawnym życiu publicznym. Ale w hi
storii mieliśmy niejednokrotnie takie okresy, kiedy
życie polityczne było otwarte, jednak te zachodniopolskie talenty się nie ujawniły. Siła przebicia nie
jest chyba tym zasadniczym czynnikiem sprawczym
udziału w polityce.
— W takim razie trzeba sprawę sprowadzić
do
mniejszej wartości intelektualnej tego społeczeństwa,
do niższego szczebla jego rozwoju politycznego. Na
Śląsku był Wojciech Korfanty, który z zachodniopolskich polityków odegrał chyba
najwybitniejszą
rolę. Ale drugiego nazwiska tego formatu nie znam.
Jestem od ciebie nieco starszy, bardzo wcześnie za
cząłem się interesować polityką i historią polityczną,
zresztą mój dom rodzinny był bardzo upolityczniony.
Z kontaktów osobistych w latach międzywojennych
zapamiętałem mecenasa Pawła Ossowskiego, ojca moT
jego przyjaciela z gimnazium, Lecha. Był on senato
rem Rzeczypospolitej, notariuszem, potem adwoka
tem, jednym z czołowych działaczy Narodowej Demo
kracji. Posiadał dużą kulturę osobistą, miłe obejście,
lubił rozmowy z młodymi ludźyaf. To był jedyny czło
wiek z naszego kręgu kulturowego o wysokich wa
lorach intelektualnych, jakiego spotkałem.
Zresztą
Niemcy zaraz po wkroczeniu do Torunia zamordowali
go, a syn też zginął w czasie wojny. Pozostali, to lu
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dzie raczej przeciętni, bez tej koniecznej ambicji, na
wet drapieżności w sensie politycznym. Jestem głę
boko przekonany, że gdybyśmy mieli
dostatecznie
liczną grupę ludzi o solidnym fundamencie we
wnętrznym i sile przebicia, to odegraliby oni nale
żytą rolę. Słabość tkwi w nas samych.
— No dobrze, ale taki drapieżnik polityczny, jakLech Bądkowski nie odegrał roli politycznej na mia
rę własnych ambicji.
— Instytucjonalnie oczywiście nie, to jest
moja
przegrana, do której zresztą sam się przyczyniłem w
ten sposób, że po powrocie do kraju w 1946 roku —
miałem wtedy 26 lat — i zorientowaniu się w we
wnętrznych stosunkach doszedłem do wniosku, że nie
mogę się włączyć w instytucjonalny tryb życia po
litycznego, bo nie wytrzymam, a gdybym próbował
wytrzymać, to sam bym sobie skręcił kręgosłup. Wró
ciłem przecież z Zachodu. Dlatego obrałem zupełnie
inny kierunek działania, którego celem było — w
granicach wtedy możliwych — oddziaływanie
na
pewną nieliczną grupę młodzieży. Jeśli sięgniesz pa
mięcią wstecz, to z pewnością coś sobie z tego okresu
odtworzysz.
— Owszem, pamiętam jak hartowałeś w
pracy
praktykanta dziennikarskiego metodami trochę woj
skowymi, natomiast nie próbowałeś narzucać mi
własnych poglądów politycznych. Wykładałeś swoje
racje i wsłuchiwałeś się w odmienne, polemizowałeś,
bywało, że wykłócaliśmy się o różne spraicy,
ale
wszystko odbywało się w ramach pełnej tolerancji
i autonomii wewnętrznej interlokutorów. Ci, co cię
znają powierzchownie, nie mogą w to uwierzyć...
— Trudno! Dzisiaj staram się robić to samo, co ro
biłem wtedy. To jest teoria, której niejednokrotnie
dawałem wyraz w wypowiedziach i w nie wydanej z
powodów cenzuralnych książce „Huśtawka”, teoria
przekazywania pochodni pomorskiej z pokolenia na
pokolenie. Obrałem taką płaszczyznę działania z peł
ną świadomością, że to jest mało i przede wszystkim
na skalę prowincjonalną. Nigdy jednak nie rezygno
wałem z ambicji oddziaływania w skali ogólnonaro
dowej. W tym przypadku, być może, nie przegrałm
całkowicie. To dopiero przyszłość pokaże.
— Znając chyba wszystkie twoje publikacje i nie
które wypowiedzi mogę stwierdzić, że zaakceptoumłeś
ustrój, jaki mamy. Ustrój, a nie system sprawouxinia
w nim władzy.
— Tak, to się zgadza.
— W budowaniu tego ustroju uczestniczyłeś jako
publicysta „Dziennika Bałtyckiego” oraz innych gazet
i czasopism. Realia zastane w Polsce uznałeś za ko
nieczne w tej sytuacji, w jakiej Polska się znalazła.
Umacniałeś te realia.

— Zgadza się, do tego momentu wszystko jest w
porządku. Pozostaje jednak problem, o który zaha
czyłeś, mianowicie sposób
wykonywania
władzy.
Wspomniałeś o moich publikacjach dziennikarskich.
To jest bardzo trudny problem moralny, wobec któ
rego — gdyby ówczesne moje publikacje miały jakąś
wagę — musiałbym obecnie zająć stanowisko, doko
nać rewizji swojej działalności.
— Nie sądzę, były to publikacje, jak na lata pięć
dziesiąte, raczej rzetelne, umiarkowane...
— To był jednak okres planu 6-letniego, ja wtedy
dużo o tym planie pisałem. Oczywiście zakres posia
danych przeze mnie informacji był znikomy,
jak
olbrzymiej większości społeczeństwa, łącznie z posiada
jącymi jakąś dyspozycję polityczną. Mój dystans do
tamtych wydarzeń wyrażał się w tym, że nie wstąpi
łem do partii i nigdy nie awansowałem, poza stano
wisko kierownika działu w „Dzienniku Bałtyckim”.
— Byłeś też radnym Wojewódzkiej Rady Narodo
wej... Mnie chodzi jednak o to, że nawet najuńększy

sceptyk ma prawo do odrobiny nadziei. I ma prawo
do tej nadziei się przybliżać. Wyrażałeś to przecież w
niektórych publikacjach.
— Chyba tak, jeśli nie jest to upiększaniem prze
szłości. Ale tu jest jeszcze inna możliwość, która od
grywała znaczną rolę w stosunku do poważnej części
poznańskiego ośrodka naukowego. Ludzie ci uważali,
że należy sie sprzymierzyć nawet z diabłem, żeby za
bezpieczyć dla Polski ziemie zachodnie, zwane wów
czas odzyskanymi. Ten cel usprawiedliwiał wszystko.
To była koncepcja, której ja nie przekreślałem, dla
tego, że z punktu widzenia inarodu polskiego perspek
tywa Księstwa Warszawskiego nie była wesoła. Pol
ska bez ziem zachodnich byłaby trudno wyobrażalna.

— Zgadzam się, że ziemie zachodnie weszły bez za
strzeżeń w skład programu odbudowy państwa pol
skiego i jego bezpieczeństwa. Warunkowały
nawet
naszą politykę zagraniczną. Nie sądzę jednak, żeby
stanowiły one usprawiedliwienie dla sposobu sprawowania władzy, a więc pewnego mechanizmu nad
werężającego w przeszłości zaufanie do nowego ustro
ju, szczególnie po jego umocnieniu i zaakceptowaniu
przez większość społeczństwa.
— Kwestię rozwoju i sposobu wykonywania wła
dzy wyłożyłem w sposób dla mnie obowiązujący w
wystąpieniu na ostatnim Walnym Zjeździe Związku
Literatów Polskich w grudniu ubiegłego roku. Po
wiedziałem, że przyjmujemy do wiadomości przewo
dnią rolę partii komunistycznej w życiu politycznym
państwa, przy zachowaniu autonomii społeczeństwa.
To jest formuła, która w moim rozumieniu jest do
przyjęcia przez takich ludzi, jak ja, a na imię im le
gion.
®
— Przy zachowaniu autonomii społeczństwa?
Mam na myśli kulturę, oświatę, system organi
zacji wewnętrznej społeczeństwa, niezależne i samo
rządne organizacje...
— W pracach „Kaszubsko - pomorskie drogi”,
„Twarzą do przyszłości” i nawet w „Pomorskiej myśli
politycznej” kładłeś nacisk na potrzebę poszerzenia
nowocześnie pojmowanej solidarności, jako zaprzecze
nia niegdysiejszego solidaryzmu wielkopolskiego. Czy
uważasz, że poprzez solidarność społeczną może się
rozwinąć niezależny ruch określany przez ciebie auto
nomią społeczeństwa?
— Tak to rozumiem. I w tym względzie jestem rea
listycznym optymistą. Może wejdę tutaj nadmiernie
w szczegóły, jak na twoje upodobania, ale sądzę że
one zilustrują to, co mam na myśli.
Dopuszczam
możliwość, nawet bardzo się z nią liczę, że ruch nie
zależnych związków zawodowych „Solidarność” z wie
lu powodów nie spełni oczekiwań. Najważniejszy z
nich, to kompletne nieprzygotowanie grup kierowni
czych do roli, jaka nagle na nie spadła. Nie zdołają
podołać przyjętym na siebie obowiązkom, bo nie są
do tego przygotowane intelektualnie, politycznie i or
ganizacyjnie. Natomiast to, co się stało w ciągu gorą
cego lata 1980 roku, stworzyło podstawę dla istnienia
psychicznej autonomii społeczeństwa polskiego. Myślę,
że to będzie owocowało. Nie od razu, nawet w dość
pokrętny sposób, ale to już owocuje. Najbardziej jas
krawym i nawet dramatycznym tego przykładem jest
ruch odnowy w partii. To jest wielka nadzieja.
— Uważasz zatem, że powrót do starego, czego bo
ją się co bardziej strachliwi, jest niemożliwy.
— Po tym olbrzymim Wstrząsie niemożliwe jest za
pędzacie Polaków z powrotem w tą fatalną koleinę,
którą tak dobrze znamy. Rzecz polega na masowości
zjawiska, które stworzyło zupełnie nową
sytuację.
Ustroje mogą być lepsze lub gorsze, ale ostatecznie o
tym, jakie one są, decydują ludzie.
Pamiętaj, że
Anglia po dzień dzisiejszy nie ma konstytucji, a je
dynie szereg obowiązujących praw; niektóre sięgają

późnego średniowiecza, a mimo to system prawny
jesit zabezpieczony przez ludzi, którzy w nim funkcjo
nują. Więc wszystko zależy od postawy społeczeń
stwa. Oczywiście istnieje wiele zagrożeń dla nas, ja
ko narodu. Tkwią one w samym spontanicznym ru
chu autonomii wewnętrznej. Są inne zagrożenia, z
których za najgroźniejsźe uważam możliwość ze
ślizgnięcia się w rozprężenie, w anarchię na skutek
systematycznego negowania władzy, którą jedni apro
bują z przekonania, inni z konieczności.
—, „Solidarność" i inne powstające lub reformujące
się autentyczne samorządy muszą się solidnie uksztal
tować, zabezpieczyć przed zejściem na pozycję fikcji.
W jaki sposób określiłbyś stosunek samorządów, łqc2
nie z „Solidarnością”, do władzy? Można przyjąć wła
dzę do wiadomości, tak bywało w naszej historii, ale
to nie wystarcza, bo bez silnej władzy popieranej,
nie może być zdrowego społeczeństwa. Władza silna
swoją mądrością i sprawnością organizacyjną . w ta
kim społeczeństwie indywidualistów jak nasze, jest
niezbędna. Lata gry pozorów sprawiły, że społeczeń
stwo przestało czuwać i współpracować. Każdy próbo
wał iść w innym kierunku, korzystnym dla siebie.
Jak widzisz tę wzajemną relację, kiedy autonomia
społeczeństwa może się sprzężyć z silną władzą?
— To jest na pewno bardzo trudny problem. Tutaj
uwaga: nie przesadzajmy z tym obciążeniem indywidu
alistycznym Polaków, bo ono jest domniemane. Tę
cechę ma wiele narodów, jak Francuzi, Anglicy, Hisz
panie, Włosi... Ale to na marginesie. Ja się z tobą w
zupełności zgadzam, stoję na stanowisku, że w pań
stwie potrzebna jest władza silna i sprawna. Chyba
nie ma drugiego państwa o tak silnej władzy wy
konawczej, jak Stany Zjednoczone o ustroju prezy
denckim. Prezydent ma ogromną" władzę daną mu w
zgodzie z prawem. Ale on podlega kontroli społeczeń
stwa 1 tu jest pies pogrzebany. Władza musi być sil
na, operatywna, musi mieć instrumenty do wykony
wania swoich obowiązków. Ale jednocześnie ta wła
dza musi podlegać kontroli społeczeństwa. W przeciw
nym wypadku
będzie ona nieuchronnie degenero
wała się i będziemy kroczyć od kryzysu do kryzysu,
przy czym każdy następny kryzys będzie groźniejszy.
— Społeczna kontrola powinna być zorganizowana,
aby nie doszło do sytuacji, w której władza będzie
nie kontrolowana, lecz paraliżowana.
— Oczywiście.
— Niezależnie od Sejmu, nad systemem sprawowania
władzy czuwać winny wielkie organiazcje społeczne i
zawodowe, a nie tysiące małych organizacji...
— Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w toku roko
wań gdańskich, a to były w końcu rokowania o Pol
skę, dwie sprawy odegrały kluczową rolę:
wolne *
związki zawodowe i ograniczenie cenzury. Wszystkie
inne były znacznie łatwiejsze. Dla nas, siedzących
wtedy w stoczni, było oczywiste — myśmy się w tej
sprawie nie porozumiewali — że na te dwa punkty
będziemy mocno naciskali Zawierają się w nich ele
menty kontroli. Zresztą przyjęcie do wiadomości prze
woidniej roli partii w_ życiu politycznym pociąga za
sobą konsekwencje, mianowicie wypadkową sił. Re
prezentanci zrzeszeni w różnych organizacjach i
związkach społeczeństwa z góry rezygnują z pewnych
dziedzin działania, np. decydujących o ustroju pań
stwa lub o .polityce zagranicznej i obronnej. Oczywi
ście zawsze są granice ustępstw. W polityce zagranicz
nej i obronnej stoimy na gruncie Układu Warszaw
skiego, bo jest to układ gwarantujący Polsce bezpie
czeństwo. Natomiast sfera kultury i oświaty — z pew
nymi ograniczeniami, gdyż np. przedmiot historii wy
maga kompromisów z naszą moralnością i prawdą —
jest w powyższym stopniu przedmiotem autonomicz
nych działań społeczeństwa. To jest progmatyka, ma
teria płynna. Żądasz ode mnie — do pewnego stopnia
masz rację — gotowych formuł, sprecyzowanego sta
nowiska, a ja jestem starym pragmatykiem, nie wie
rzę w wartość i moc gotowych formuł i zasad. Uwa
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żam tylko, że trzeba zaufać społeczeństwu, siłom w
tym społeczeństwie działającym. To, co ja ze swej
strony robię i co robią inni, zmierza w kierunku da
nia społeczeństwu możliwości samoorganizowania
się, z tym, że kładę nacisk na organizowanie się in
teligencji. Wszyscy wycieramy sobie usta robotnika
mi, a przecież to są dzisiaj wysoko kwalifikowani fa
chowcy — technicy, inżynierowie, często ludzie twór
czy i równie często o zainteresowaniach humanistycz
nych. Robotnik nie jest już tym robolem, c0 piasek
przesypuje. W rzeczywistości inteligencja ukierun
kowuje działania społeczeństwa i rzecz polega na tym,
żeby ona zodważniała w myśleniu, żeby postawiła
sobie ambitne zadania wypracowania w praktyce
dróg pogodzenia naszych nadziei, tęsknot, oczekiwań
z twardą koniecznością.
— Jest to proces długotrwały z uwagi na przeważ
nie robotniczy i chłopski rodowód naszej młodej inte
ligencji, nastawionej mniej na polityczne twórcze my
ślenie o sprawach państwa, natomiast więcej na osią
gnięcie materialnych celów. Zęby się dowartościować
intelektualnie, musi ona przejść adaptację w swojej
nowej roli. Zbyt jednostronne przygotowanie zawododowe różni ją od inteligencji dawnej, wykształconej
na wzorach klasycznych.
— Nie podchodzę tak sceptycznie do młodej inteli
gencji. W masowym procesie tworzenia ludzi z wyż
szym wykształceniem — nie stawiamy znaku równa
nia między wyższym wykształceniem a inteligencją —
musiały się ujawnić niekorzystne cechy tej masowo
ści, ale przecież jest część młodzieży ambitnej, o du
żych zdolnościach. Rzecz sprowadza się do tego, o
czym pisałem w „Twarzą do przyszłości”, żeby spo
łeczeństwo ' tworzyło własne struktury i własną spo
łeczną hierarchię. Innymi słowy, żeby selekcja na po
szczególne szczeble przywódcze w społeczeństwie od
bywała się w sposób autentyczny, a nie drogą selek
cji sterowanej, negatywnej.
— Dzięki tej selekcji negatywnej byliśmy
radnymi W RN!

kiedyś

— Biografie bywają złożone, mimo to nie wypro
wadzisz mnie z równowagi... Zrozumiałe, że 90-95 pro
cent społeczeństwa to ludzie politycznie bierni. Oni
uaktywniają się wtedy, kiedy zostaną uderzeni po kie
szeni, gdy ich warunki życiowe gwałtownie się pogor
szą. albo jeśli powstanie taka sytuacja, jak 1 wrze
śnia 1939 roku. Aktywnym sterowaniem społeczeń
stwa interesuje się najwyżej 5 procent Polaków.
— W dniach sierpniowych znajdowałeś się w epi
centrum wydarzeń, w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Czy wtedy miałeś nadzieję, że nastąpi okres pozy
tywnej selekcji władz na wszystkich szczeblach? Czy
pomyślałeś o tym, że z czasem będziemy mieli takie
władze, które będą zdolne asymilować również
te
siły, które są im przeciwne?
— Raczej znaleźć jakieś modus vivedni, jakąś pła
szczyznę współpracy.
— Korzystniej byłoby asymilować...
— Może nawet asymilować. Odpowiem ci zupełnie
szczerze, jak na spowiedzi; kiedy 21 sierpnia szliśmy
do stoczni z gotową już do publikacji rezolucją —
była to moja trzecia i ostateczna wizyta — nie mia
łem żadnego scenariusza wydarzeń, po prostu robi
łem to, co uważałem za swój obowiązek. Nie wybie
gałem tak daleko wsprzód, jak ty sądzisz, ponieważ
nie wiedziałem, jaki będzie przebieg wydarzeń i nie
miałem na ten temat wyrobionego zdania. Stanąłem
po konkretnie określonej stronie i publicznie dałem
temu wyraz. Miałem wtedy tylko jedną nadzieję i
ona się spełniła, że — niezależnie od tego, jak poto
czą się wypadki, jaki będzie ich finał — potężny
wstrząs poruszy sumienia, przebudzi ludzi, podważy
skostniałe struktury i nie pozostanie bez śladu w dal
szych dziejach Polski. Że to jest wstrząs co najmniej
na jedno pokolenie. Wtedy nie było czasu na subtel
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ność, jak w bitwie reagowało się spontanicznie, in
stynktownie. W stoczni byliśmy pozbawieni informa
cji, nie mieliśmy wystarczającego materiału do głęb
szych rozważań. Obciążono mnie nie tylko obowiązka
md w MKS ale i rzecznika prasowego. W rozmowach
z dziennikarzami prosiłem ich o dostarczenie mi ser
wisu informacyjnego, bo ja nie miałem czasu ani
możliwości słuchania chociażby kilku rozgłośni pol
skich i europejskich.
— Miałeś jednak możliwość stosunkowo wczesnego
rozpoznania charakteru sierpniowego protestu i po
równania go z wypadkami grudniowymi 1970 roku.
— Na pewno. Wystąpienie grudniowe miało cha
rakter ekonomiczny i gdyby nie fatalne błędy wła
dzy, przy tym by pozostało. Decyzja otwarcia ognia
spowodowała dopiero', że konflikt ekonomiczny prze
kształcił się w polityczny. Natomiast sierpniowy pro
test miał od początku charakter łączny, ponieważ w
pierwszych postulatach, oibok podwyżki płac, były
dwa charakterystyczne żądania: przywrócenie do pra
cy represjonowanych i postawienie pomnika pole
głym w 1970 roku stoczniowcom. To były postulaty
polityczne, rozbudowane potem już z udziałem inteli
gencji, której rola w sierpniowych dniach była bar
dzo duża. Był wstrząs, a teraz wszystko zależy od spo
łeczeństwa.
— Może się mylę, ale sądzę, że kryzys polityczny
nie osiągnął swojego apogeum w Sierpniu, on nara
stał potem, aż do ostatnich zmian w rządzie. Co zro
bić, żeby taki kryzys można było przynajmniej w
skrajnych przypadkach szybko łagodzić?
— To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że
po obu stronach brak ludzi niezbędnego formatu do
dokonania takiego procesu, jaki ty — domniemywam
— postulujesz. Ja też go postuluję, to znaczy wprowa
dzenie rzeczywistego spokoju wewnętrznego poprzez
rzeczywistą odnowę. A ludzie... Trudno mi dokładnie
powiedzieć, jak to wygląda po stronie władzy. Może,
Stanisław Kania jest jednym z tych ludzi pozbawio
nych charyzmu, ale bardzo sprawnych intelektualnie?
Po prostu nie wiem. Są natomiast po stronie władzy
tacy, którzy chcą konfrontacji, rozgrywki z ruchem
nowych związków zawodowych. Podobnie trudna sy
tuacja jest po stronie „Solidarności”. Tam, w środo
wisku przywódczym, nie ma ludzi o odpowiednim
przygotowaniu i odpowiednich horyzontach politycz
nych, którzy mogliby odegrać tak wielką rolę, jaka
wynika z ich korzystnej w narodzie sytuacji. Dano
im ogromny kredyt zaufania, ale oni nie wiedzą, co
z nim zrobić.
— Jestem przekonany, że przywódcą na miarę cza
sów i zadań stojących przed „Solidarnością” nie jest ,
Lech Wałęsa.
— Lech Wałęsa jest postacią historycznie przypad
kową, to jest przykład płatania figlów przez historię.
Dylemat polega na tym, że głód moralnego przy
wództwa w Polsce spowodował to niesłychane wynie
sienie 'Wałęsy. I w tym przypadku nawet nie można
działać otrzeźwiająco na ludzi, ponieważ pozbawi się
ich tegoi, co z takim trudem uzyskali i z taką rado
ścią przyjęli. A zarazem wiadomo, że ten człowiek,
chociaż jest symbolem przełomu, nie jest oczekiwa
nym przywódcą. Przeskoku z represjonowanego bez
robotnego na człowieka roku kreowanego na Zacho
dzie, na okładki ilustrowanych pism o milionowych
nakładach, udzielającego wywiadów największym na
świecie agencjom, tygodnikom i dziennikom, mógłby
dokonać tylko człowiek o ogromnej kulturze we
wnętrznej, by nie ulec, zepsuciu.
— A inni?
— Nie ma także innych o odpowiednim poziomie
intelektualnym, zresztą nie ma w tym nic szczególnie
dziwnego, bo skąd się mieli wziąć przywódcy w tym
środowisku? Jest niebezpieczny impas, nie widzę lu
dzi, którzy byliby w stanie świadomie i odpowiedział

nie sterować wydarzeniami. Jest silnie zhierarchizo
wany Kościół, który odgrywa poważną role w Polsce,
ale działacze Kościoła związani z „Solidarnością” też
nie reprezentują wysokiej klasy. Salm Wałęsa jest
niejako w pachcie plebana, jako wielce znaczącej
postaci. No, ja dziękuję za takich przywódców poli
tycznych. Sądzę więc, że wszystkie uformowane siły
nie mają ludzi mogących udźwignąć ciężar
zadań
stojących przed nami. Liczę zawsze na element po
myślnego przypadku, polegający na tym, że wykorzy
stają one czas na ochłonięcie, na odwlekanie i łago
dzenie konfliktów, które będą się ujawniać. W tym
kierunku działam w granicach moich skromnych mo
żliwości i to samo robią ludzie podobnie myślący. Po
trzebny jest czas na wytworzenie środowiska przy
wódczego.
— Byłem twoim uczniem w dziennikarskim fachu.
W twojej surowej szkole uczyłem się również konsek
wencji w działaniu i przede wszystkim moralnej zasa
dy, że nie może być kompromisu z własnym sumie
niem. Co jednak z kompromisem w działaniu, czy uznajesz go i w jakich granicach? ■

— Uważam — o tym zresztą przed wielu laty mó
wiliśmy w przyjacielskich rozmowach — że kompro
mis w działaniach jest nie tylko możliwy, ale wręcz
konieczny. Kompromis wymaga jednak szczególnie
wysokiego poczucia moralnego, które pozwala okre
ślić jego granice i zawsze będzie dzwonić w momen
cie wyjścia ze strefy granicznej. Kompromis jest za
pisany w doświadczeniu'dobrej pragmatyki życiowej.
Kościół katolicki, również w swojej bardzo ortodok
syjnej, zachowawczej odmianie polskiej, ma znako
mitą instytucję spowiedzi i rozgrzeszania. Wiadomo,
że spowiadający się przed uzyskaniem rozgrzeszenia
dokonuje aktu skruchy -za grzechy i mocnego posta
nowienia poprawy. Nikt nie ma wątpliwości, że po
uzyskaniu rozgrzeszenia grzeszy od nowa. Taka jest
natura ludzka. A więc kompromis jest
konieczny,
tylko musimy być zawsze świadomi tego, że jest to
kompromis.
— Kompromis nie wyklucza jednak konsekwencji
w postępowaniu zgodnym z własnymi przekonaniami,
bo jeśli zniweczy on konsekwencję,, wtedy
upadną
ideały.
— Trudność polega na uchwyceniu tego momentu
równowagi .między władzą i społeczeństwem bronią
cym swej autonomii wewnętrznej. Sytuację można
odwrócić w ten sposób, że konsekwencja w działaniu
nie powinna dopuścić do zniweczenia kompromisu,
lub niebezpiecznego przechylenia go na jedną stronę.
Można żyć jakiś czas nawet W stanie wymuszonego
kompromisu, między tęsknotami i koniecznością. Nato
miast, konsekwentne przestrzeganie przekonań
jest
niezbędne w sferze intelektualnej.
— W pracy „Twarzą do przyszłości” napisałeś, że
kompromisy. z sumieniem przekroczyły w Polsce do
zwoloną granicę...
— To prawda.
— Jako pisarz bardzo aktywny w życiu politycz
nym z pewnością masz koncepcję przywrócenia czło
wiekowi jego sumienia i godności.
— Nie ma żadnej recepty, poza ogólnikami, że nie
wolno się godzić na działania przeciwko swojemu su
mieniu. Zdaję sobie sprawę, że trudne jest osiągnię
cie umiej ętnośoi twórczego przystosowania się do kon
kretnych warunków, ale wierzę w swoją własną buso
lę, która pozwala mi na stosowanie kompromisów
bez nadmiernych strat. Chodzi o to, żeby w ludziach
wytworzyły się i funkcjonowały te wewnętrzne buso
le, czułe na każdy krok sprzeczny z własnym sumie
niem.
„Czas”, 29 marca 1981, nr 13.

Czego dowiedzieliśmy się
o sobie
Redakcja „Polityki” publikację dyskusji pod powyż
szym tytułem rozjfoczęła krótkim wprowadzeniem:
„Po Sierpniu »realny socjalizm« jako system po raz
pierwszy mógł być u nas oceniany i analizowany nie
jako świętość ale w swoim kształcie rzeczywistym, w
swoich strukturach, sprzecznościowych itd. Na przy
kład ostatni kryzys najnozleglejszy, najbardziej prze
wlekły, spowodował konieczność oceny pozostałych,
wcześniejszych, a także niejako istoty kryzysu.
9 W jakiej mierze wiedza ta prowadzi nas do za
pobiegania konfliktom, tworzenia przesłanek bardziej
harmonijnego rozwoju?
% Czego dowiedzieliśmy się o sobie, to jest o spo
łeczeństwie, o różnych jego warstwach, w szczególnoś
ci o klasie robotniczej?
O Czego dowiedzieliśmy się' o władzy, o partii, o
prawidłowościach walki politycznej w warunkach so
cjalizmu, o sztuce negocjacji i umowie społecznej?
# Czego nauczyliśmy się, a czego wciąż nauczyć się
nie zdołaliśmy?
Oto główne problemy dyskusjif w której 20 marca
udział wzięli: Lech BĄDKOWSKI, Wojciech LAMEN
TOWICZ, Andrzej MICEWSKI, Klemens SZANIAW
SKI, Andrzej WERBLAN. Redakcję reprezentowali:
Adam KRZEMIŃSKI i Michał RADGOWSKI.
Dyskusja jest bardzo obszerna. Z uwagi na autorski
numer tej „Pomeranii” uczestnicy dyskusji, redaktor
Adam Krzemiński, który ją opracował oraz nasi czy
telnicy wybaczą nam, że publikujemy jedynie głos
Lecha Bądkowskiego i bardzo krótkie i niezbędne
wprost fragmenty wypowiedzi innych dyskutantów.
LECH BĄDKOWSKI: Jeśli już wracamy do historii,
to nie wolno zapomnieć o tym, co nurtuje podświado
mość również tych dzisiejszych trzydziestolatków. Roz
ważmy jakie były konsekwencje tych narzuconych po
po wojnie struktur. Jakie koszty dla młodych ludzi —
jeśli ktoś chciał czegoś dokonać w życiu, to musiał
wchodzić w kaftan bezpieczeństwa, musiał przyjmo
wać reguły gry, które nie były do przyjęcia dla ludzi
.ambitnych, tym bardziej, że okazywało się, iż po kolej
nych zrywach mimo pewnych trwałych osiągnięć na
stępowały ciągłe nawroty.
Mówię o tym, ponieważ, gdy 31 sierpnia podpisywa
liśmy porozumienie gdańskie, byłem przekonany o
dwóch rzeczach.
Po pierwsze, że znajdą się ludzie, którzy zrobią
wszystko, by zredukować skutki porozumienia.
Po drugie, że niezależnie od tego, co się stanie, na
stąpił zasadniczy przełom w naszych dziejach najnow
szych.
Ten wstrząs dokonał się samoczynnie bez instytu
cjonalnej inspiracji z zewnątrz. Oczywiście istniały
grupy opozycyjne, ale wywodziły się ze społeczeństwa,
nie był to wynik walk frakcyjnych, jak można oce
niać to, co się rozgrywało w październiku 1956. Ten
ruch społeczny nie miał żadnego możnego protektora
w aparacie władzy i to jest zasadnicza różnica. Pomi
jam tu fakt, że i tym razem detonatorem była podwyż
ka cen, jednak teraz społeczeństwo upomniało się o
swe suwerenne prawa i zachowując realizm oraz po
czucie odpowiedzialności tak łatwo z nich nie zrezyg
nuje. Musiałby nastąpić jakiś niewyobrażalny kata
klizm, by ze swych praw ustąpiło.
Tu trzeba rzucić okiem na nasz establishment, na
leży do niego dziesiątki, a wraz z rodzinami setki ty
sięcy ludzi, którzy są związani osobistym interesem,
którego będą zaciekle bronić. Trudno powiedzieć do
kładnie jakie są proporcje między obiema grupami,
w każdym razie w stosunki polityczne w Polsce
wtargnęTa nowa jakość —• i niezależnie od tego jak to
się skończy wpuszczone zostało świeże powietrze i otworzona została perspektywa.
Teraz druga sprawa. Może zdziwię Państwa, ale mój
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pogląd na społeczeństwo polskie nie jest tak optymis
tyczny, jak moich przedmówców. Obecne struktury
społeczeństwa, nie powstały organicznie, poza środo
wiskami katolickimi, cała hierarchia społeczna została
utworzona odgórnie, łącznie z nauką, oświatą, organi
zacjami społecznymi, które nie mają w Polsce charak
teru społecznych, ponieważ uniemożliwia się im na
przykład zarobkowanie na siebie, by były na ofi
cjalnym garnuszku. I dalej: nomenklatura, ogranicze
nie stanowisk wybieralnych. Od 25 lat należą do Zrze
szenia Kaszubsko - Pomorskiego, które zachowało cha
rakter społeczny, ponieważ dla władz byliśmy czymś
w rodzaju Indian. Z tej perspektywy dobrze widzia
łem jak szalony jest brak działaczy szczebla średnie
go, jak uciążliwe i czasochłonne jest kształtowanie tej
warstwy.
Jestem też bardzo ostrożny na podstawie obserwacji
poczynionych najpierw w gdańskim MKS, a potem w
MKZ. To jest mieszanka autentycznych działaczy,
choć w większości zupełnie nie przygotowanych i po
staci całkiem przypadkowych, które wyszły na fali
strajków, na emocjach i na ifegacji, licytując wyżej —
co w tamtej atmosferze było premiowane. Niestety
okoliczności nie sprzyjały pozytywnej wymianie grupy
przywódczej w kierunku konstruowania sensownej
rzeczywistości.
Panowie mówiliście o liście żądań z grudnia 1970.
To samo dotyczy 21 punktów z sierpnia, to nie jest
rzecz, która wyszła od razu, gotowa. Również w sto
czni gdańskiej najpierw chodziło o podwyżki, o przy
wrócenie Anny Walentynowicz do pracy, o tablicę ku
czci ofiar Grudnia. Na ostateczną listę 'żądań wpływ
miały inne okoliczości, nad tym pracowało szereg
osób nadając jakąś hierarchię, stawiając na pierw
szym miejscu wolne związki zawodowe, a sprawy by
towe i kwestię podwyżek odsuwając na dalszy plan.
Ale nie przeceniajmy tej samowiedzy klasy robotni
czej, choć dzisiejszy robotnik w niczym nie przypomi
na dziewiętnastowiecznego „koźlarza”, który nosił
cegły na plecach. Dzisiejszy robotnik to często wy
soko wykwalifikowany fachowiec, technik, elektronik.
A jednak na liście żądań znajdowały się sprawy ab
surdalne, na przykład: obniżyć wiek emerytalny, do 50
lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Przecież to szał.
Dalej: skrócenie oczekiwania na mieszkanie do trzech
lat — przecież to w naszych warunkach zupełnie nie
realne. A więc radziłbym zachować pewien dystans w
ocenie klasy robotniczej i tego co się dzieje.
A teraz trochę optymizmu. Otóż od sierpnia 1980
dowiedzieliśmy się, że jako naród zachowaliśmy zdol
ność wystąpienia ofensywnego, działań czynnych, że
jesteśmy zdolni nie tylko do biernego oporu, ale i po
trafimy zrzucić z siebie marazm. Dalej, dowiedzieliś- ,
my się, że jak dotąd, umiemy powściągnąć tendencje
ekstermistyczne. I wreszcie: uświadomiliśmy sobie, że.
jednak istnieje odpowiedzialność władzy przed społe
czeństwem i niechaj ten miecz Damoklesa wisi nad
wszystkimi, którzy tej władzy nadużywają. Tu nie
chodzi o błędy polityki ;— te zdarzały się i Bismarc
kowi i Napoleonowi — ale o kryminalne nadużycia, o
potworną arogancję. Teraz wiemy, że odpowiedzial
ność może zapukać również do prywatnego mieszka
nia, to może rzecz drugoplanowa, ale nie obojętna dla
władzy, która może nazywa siebie ludową i socjalis
tyczną, ale tak bardzo ulega szlachecko - arystokra
tycznym ciągotom w wulgarnym wydaniu.
K. SZANIAWSKI: To nie ma nic wspólnego z ary
stokracją, to łapczywość parweniuszy.
L. BĄDKOWSKI: Ale to nie jest zjawisko margine
sowe, że ludzie promowani nie są zdolni być na przy
kład opiekunami sztuki, lecz przejawiają agresywny,
arogancki arywizm. Stąd przestroga dla nowych przy
wódców „Solidarności”, by nie zapatrywali się na te
wzorce.
I na zakończenie: to co się stało, to dopiero począ
tek, jak spychacz, który odrzucił część gruzów i wy
równał część terenu pod nową budowlę. Przed nami *
jest ogromna praca samokształceniowa i wychowaw
cza. Wydaje mi się, że trzeba ogłosić pospolite rusze
nie Polaków, społeczne pospolite ruszenie', bo żadne ugruipowanie nie wy krzesze tej zbiorowej, masowej
woli ciężkiej pracy dla wydobycia Polski z tego...
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(...) A. MICEWSKI: ...z tej topieli.
K. SZANIAWSKI: Druga sprawa: co będzie1 z „So
lidarnością”. Jestem pełen obaw w tej materii, jest to
zjawisko tak dalece nowe w naszym życiu, tak bardzo
pozbawione doświadczenia i obarczone taką odpowiedziałalnością, że nie wiem jak temu sprosta. Bardzo się
boję, czy w „Solidarności” górę weźmie w momencie
krytycznym przeświadczenie, że już samo jej istnienie
jako całości jest cenniejsze aniżeli różnice w kwes
tiach szczegółowych. Ta luźna struktura „Solidarności”
jest bardzo piękna, ale o ile w partii jest za dużo dys
cypliny, o tyle w „Solidarności” -— za mało. Jestem
zaniepokojny tendencjami odśrodkowymi, które się
przejadają w dramatycznych, nieskoordynowanych
niekiedy i spontanicznych akcjach trochę teatralnych.
Są one w jakimś stopniu skutkiem zbyt długiego tłu
mienia w naszym kraju autentycznej inicjatywy spo
łecznej.
L. BĄDKOWSKI: Pan mówi o uroczej, skądinąd
strukturze' „Solidarności”, w takich sytuacjach jak obecna jest to przyczyna słabości. „Solidarność” nie
chciała stworzyć drugiej CRZZ, ale dziś jest w stanie
skłębienia, jak to napisałem w „Dzienniku Bałtyckim”
w naszym autonomicznym dziale. W przyszłości może
dojść do jeszcze większych kłopotów wewnątrz orga
nizacji. Brak ludzi, dawne struktury zostały skompro
mitowane, natomiast nowe powstają od razu z błęda
mi, niejednokrotnie bardzo poważnymi. Stąd ludzie
nadmiernie radykalni często biorą górę nad ludźmi
umiarkowanymi. Wbrew euforycznym głosom prasy
dowiedzieliśmy się, że mamy dramatycznie mało praw
dziwych, samodzielnych działaczy szczebla ponadpod
stawowego, samodzielnych działaczy szczebla średnie
go. Te zachwyty jakich to mamy świetnych ludzi to
niestety nieprawda, mówię to jak porucznik z okopów,
no, może major, ale liniowy... Ludzie o poglądach umiarkowanych są uważani za sprzedawczyków, mię
czaków...
Dlatego sprawą zasadniczą jest dziś dla mnie pospo
lite ruszenie polskiego społeczeństwa, znalezienie for
muły, o'środka. Inaczej będziemy debatowali bez koń
ca, a tutaj potrzebne są natychmiastowe środki. I to
nie przy pomocy manny z nieba. Ekipa Gierka była
w tym szczęśliwym położeniu, że początkowo miała
jakieś rezerwy, stan gospodarki nie był tak katastro
falny. Teraz zaczynamy obserwować przejawy dezin
tegracji społecznej. To co się dzieje w kolejkach, za
czyna być bardzo groźne. Jeśli jednak tak trudno o to
pospolite ruszenie, to dlatego, że dwukrotnie nadzieje
zostały zdezauwowane — w październiku i w grudniu.
Wszystkie możliwe hasła, które miały zmobilizować
Polaków też zostały zużyte, „zbudujemy drugą Pol
skę”, „żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostat
niej”, „Polak potrafi”. Wszystko zostało powiedziane
i znalezienie formuły wiarygodnej dla społeczeństwa
jest rzeczą niezwykle trudną, jeśłi w ogóle możliwą.
Jaka jest szansa zatem? Pewną szansę widzę w tym,
że w znacznej części społeczeństwa odczuwa się już
niepokój i zmęczenie sytuacją. Jest to szansa i niebez
pieczeństwo polegające na tym, że wpływy mogą prze
chwycić ludzie i ośrodki, których z pewnością nie
chcielibyśmy widzieć u władzy...
K. SZANIAWSKI: Pod hasłem: rządy silnej ręki
zapewnią wam ład i porządek?
L. BĄDKOWSKI: Tak, z historii takie przykłady
możemy cytować na kopy. Ale też jest pewna szansa,
że oczekiwania pokładane w „Solidarności” spełnią
się. Co prawda musiałby się stać prawie cud, żeby ten
ruch wyrastający z formuły protestu, sprzeciwu, bez
programu konstruktywnego w skali masowej, mógł wy
glądać inaczej. Być może znajdzie jednak się ktoś,
sprawując kierownictwo „Solidarnością”, pozyska wy
starczający i trwały autorytet.
K. SZANIAWSKI: Cud się stanie. W Polsce zawsze
staje się cud wówczas, gdy jest to absolutnie niezbęd
ne. Ale bardzo by jednak pomogło, gdyby obie strony
— mam na myśli władze i „Solidarność” — zdobyły
się na realistyczny, nie zmitologizowany obraz partne
ra tej gry o przyszłość Polski. Na kim spoczywa więt
szy obowiązek w tej mierze? Przebieg dzisiejszej roz
mowy nie pozostawia chyba co do tego wątpliwości.

*

Kompromis konieczny
NACZNA większość mówiła: kulminacyjna fala kry
zysu minęła. Niektórzy formułowali ostrożniej:
kolejna kulminacja minęła, niemal na pewno bę
dę następne. Należę do tych drugich. Ale tak czy tak
możemy sobie pozwolić na uczucie ulgi, bo w każdym
razie zyskaliśmy czas — co prawda nie wiadomo ile
czasu — na ochłonięcie, rozejrzenie się w sytuacji i dzia
łanie, żeby następna kulminacja nie była tak groźna.
31 marca i 1 kwietnia obradowała w Gdańsku Krajo
wa Komisja Porozumiewawcza „Solidarności", a 1 kwiet
nia zebrało się talfcże kilkusetosobowe plenum gdań
skiego Międzyzakładowe Komitetu Założycielskiego. De
baty ciała kierowniczego nowych związków były oczywi
ście najważniejsze, jednakże debaty instancji regionalnej
miały., przynajmniej w tym wypadku, poważne znaczenie
dlai całej „Solidarności" z pawiodu daleko posuniętej róż
nice zdań co do kilku czołowych postaci ruchu.
Cała Polska czekała na decyzję KKP o definitywnym
proklamowaniu strajku powszechnego na 31 marca lub
o odwołaniu go. Nie tytko Polska», bo i Europa'. Wiadomo,
że po gorących i burzliwych dyskusjach KKP przyjęta
„porozumienie z 30 marca 1981 r. jako wstępne porozu
mienie pozwalające na wszczęcie negocjacji z rządem w
głównych problemach konfliktowych". Prawdę mówiąc, po
porozumieniu przedstawicielstwa „krajówki” . pod prze
wodnictwem Lecha Wałęsy z Komitetem Raidy Ministrów
ds. Związków Zawodowych pod przewodnictwem Mie
czysława F. Rakowskiego, kiedy chyba znaczna więk
szość społeczeństwa uświadomiła sobie rozmicr groźby
(nie wszyscy jednak!), a zarazem zaczęta żywić nadzie
ję uniknięcia jej, decyzja o wdrożeniu strajku stała się
nader ryzykowno, bo strajk, niezależnie od tegio jak
wcześnie pogrążyłby kraj w chaos i skrajny głód, praw
dopodobnie sam by się załamał pod własnym ciężarem
po dwóch, trzech dniach. Ten pdker praktycznie nie da
wał żadnej szansy.
Czy odwołanie strajku nie jest także pakerem? Jest,
ale' z szansami wygranej. Niestety, wszyscy zostaliśmy
zapędzeni w grę pokerową. W środowisku działaczy „So
lidarności" rośnie świadomość, że -trzeba się z tej potęffieńczej gry jalk najprędzej wygrzebać. Rzecz w tym, aiby
stawka „Solidarności” no porozumienie została' dobrze
zraz umiana przez rząd, alby i tairn rosło przeświadczenie
o konieczności wyjścia z hazardu, aiby nie popełniono
1 fatalnego' błędu potraktowania: pojednawczej decyzji „So
lidarności" j-alko przejawu słabości. Błędów popełniano już
dość: stała presjtd na „Solidarność" zmuszała ją do wat
ki o istnienie, a utrudniając jeij organizowanie się dawało
ten efekt, że poszczególne człony terytorialne podejmo
wały akcje' strajkowe bez aprobaty „krajówki”, przez co
powstawały wciąż nowe punkty zapalne.
W każdym ośrodku społecznie i ogólmpipaliłycznie czyn
nym są skrzydła, które zazwyczaj określa' się jako umiar
kowane i radykalnie. Wzmaganie napięcia przez jedną
stronę układu wzajemnej zależności — a z takim ukła:dem maimy właśnie w Polsce do czynienia — zwiększa:
siłę radykalnego skrzydła po drugiej stronie. W ten spo
sób skrzydła radykalne obu stron żywią się i umacniają
wzajemnie, spychając do defensywy skrzydła' umiarkowa-,
ne także obu stron. Trzeba, aby zdecydowanie wziął gó
rę nuirt pojednamia. Nikt się nie łudzi, że będzie to łat
we, aile trzeba do tego uporczywie dążyć.
Na obradach KKP, a również gdańskiego MKZ, Wałęsa
znalazł się pod ostrzałem skrzydła umownie zwanego ra
dykalnym. Razem z nim, i więcej od niego, szkody posieśli członkowie KKP zwolennicy porozumienia z 30 mar
ca, a zwłaszcza doradcy (T. Mazowiecki, B. Geremek,
W. Siła Nowicki, A. Celiński), których określa się słowem
„eksperci”, tutaj z odcieniem umniejszającym lub wręcz
pejoratywnym, co samo w sobie świadczy o nasileniu
uprzedzeń.
Przegraliście wszystkie karty łącznie z cenzurą i więź
niami politycznymi — pod ich adresem napisali ze szpi
tala Jan Rulewski i Mariusz Łaibeintowiciz. Ci s-aimi wstęp
ne porozumienie ocenili tak: „Można iść na kompromis,
gdy chodzi o cebulę i pensje, ule nie wtedy, gdy leje
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się krew związku". Członek KKP, lekarz z zawodu, scep
tycznie ustosunkował się do tego listu mówiąc o, zrozu
miałym zresztą, stanie emocjonalnym, a; także czysto
zdrowotnym jego autorów. I natychmiast astry atak skie
rował się przeciw niemu.
Na tych samych obradach KKP powiedziano, że Wa
łęsa dla milionów Polaków stanowi symbol jedności
i iznaczeirriai „Sol«damości”, wobec czego musi pozostać
na swym .stanowisku. Argumentacja i słowo „musi" (z
łatwo czytelnym: czy siię chce czy nie chce) wskazuje,
że dla części delegatów nie jest to wybór łatwy, płyną
cy z wewnętrznego przekonania^ alle konieczny. Posta
wiono mu zresztą mocny zarzut niedemokratycznego kie
rowania związkami. Oto monarcha i jego dwór, powie
dział jeden i delegatów; rządy dzielą się między mo
narchę i dworzan, przy czym najważniejszymi dworzana
mi są eksperci.
Padały wnioski zasadniczych reform w kierowaniu związ
kami jako całością, a przede wszystkim wyraźnego okre
ślenia uprawnień do pobierania wiążących decyzji, zwła
szcza w sytuacjach kryzysowych. Konieczność takich do
pracować i uściśleń nie wymaga: dowodzenia'. Organiza
cja wciąż jeszcze znajduje się w stadium powstawania,
nie mai wyrobionych struktur, nawyków, uznanych zwy
czajów. Musi się to odbywać nie tyle w marszu, co w
biegu. Ale pośpiech nie powinien podsuwać pomysłów
karkołomnych, nacechowanych rodzącą się niedobrą nie
ufnością. Za taki uważam postulat odsunięcia doradców
(„ekspertów") ad rokowań oraz stosowania ich „rotacji”
dosłownie z dnia na dzień. A już zupełnym dziwactwem
była sugestia, żeby członków ,/krajówki”, prowadzących
rozmowy ze stroną rządową w Określonej sprawie, także
,/ratować”, w toiku rozmów. Łatwo sobie wyobrazić za
mieszanie w rokowaniach 1 dezorientację ich uczestni
ków ze strony „Solidarności”. Tnuidnoi, trzeba, przejść ten
etap zdobywania podstawowych doświadczeń.
Ostatnie zwarcie na posiedzeniach Krajowej Komisji
Porozumiewawczej i na zebraniu gdańskiego MKZ, pa
dające tom zarzuty — w niemałej części uzasadniame — i
niektóre propozycje organizacyjne stanowiły łącznie cięż
ką próbę dla rodzącej się .demokracji społecznej, którą
reprezentuje „Solidarność”. Ale niechaj nikogo fakt za
istnienia tak ciężkiej próby nie gorszy, ani — rozzuch
wala.
Niechaj nie gorszy, bo swobodne wyrażanie poglądów,
w tym także oczywiście mylnych, które wynikają z nie
dostatku rozwagi, wiedzy, doświadczenia', jest objawem
nie słabości, lecz siły, jeśli W końcu większość ciała:
przedstawicielskiego zachowuje rozsądek i daje temu
wyraz, a. mniejszość podporządkowuje się wspólnemu in
teresowi. Dowód: po 'Ostrej dyskusji, w iktórej padały
słowa brzmieniem nie ustępujące tenorowi listu Rulew
skiego i Łabeintawiczai, KKP postanowiła odwołać strajk
25 głosami przy 4 ptzeciw i 6 -wstrzymujących się. Po
dobnie to wyglądało przy podjęciu uchwały o zniesieniu
stanu pogotowia strajkowego.
*
Niechaj nie rozzuchwala, bo związek ponownie .zaata
kowany znów stanie do samoobrony, a. wtedy jego um iarkowane skrzydło zostanie po prostu zmiecione. Le
piej, żeby w tym punkcie namacalny dowód nie okazał
się potrzebny.
Istnieje, jak zawsze w zbiorowisku ludzi, kwestia am
bicji osobistych i związanej z tym rywalizacji. Dobrze, że^
istnieje,' ambicja' utrzymana w pewnych rygodach sta-1
nowi nader pożyteczny bodziec., W systemie' demokraty
cznym ludzie Ubiegający się o możliwość działania i pię
cia się po szczeblach autentycznej hierarchii społecznej
muszą dbać o poparcie wyborców. Ciężar problemu spo
czywa, po pierwsze, w owych rygorach, aby stawiały sku
teczną zaporę nieuczciwej grze personalnej i chciwości
władzy (z jej atrybutami), i, po drugie, w postawie rzesz
członkowskich, które zbiorowym naciskiem zdołają obro
nić zasadniczą spójnię „Solidarności". W takiej obronie
może okazać się konieczne odejście poszczególnych przy
wódców, gdyby zagrażali spójni, a tym bardziej takim,
którzy daliby się kupić. O drugich jak dotąd nie ma
mowy.
Podział postaw na umiarkowane i radykalne nie ujawnił
się według kryterium wieku, w każdym razie kryterium
takie nie da się jednoznacznie uchwycić. Przyczyna tego
całkiem prosta i czysto biologiczna: w „krajówce' nie
ma ludzi starych; w gdańskim MKZ jest ich niewielu.
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Z naturalnych przyczyn zupełnie młodzi sq na ogół go
rętsi i bardziej skorzy do akcji bezpośrednich, jak na ca
łym świecie. Ale dają się przekonać. A Jan Rulewski do
młodzieńców właśnie nie należy.
Wkrótce rozmowy między przedstawicielami „Solidar
ności" i Komitetem RM ds. Związków Zawodowych ma
ją być podjęte. Usta spraw wciąż spornych jest długa,
a są to wszystko sprawy bardzo poważne. IcTT powagę
ilustruje problem związku zawodowego rolników indywi
dualnych, który nabrał tak dramatycznej skali wskutek
wydarzeń w Bydgoszczy.
Problem dostępu do środków społecznego przekazu
prawdopodobnie będzie się zaostrzał, bo w końcu „So
lidarność" będzie musiała wyciągnąć nieuchronny wnio
sek, że wbrew wielu kolejnym porozumieniom dotąd go
nie osiągnęła. Powstanie tygodnika „Solidarność" to led
wo kropla w morzu potrzeb i oczekiwań. Dopiero ostatnio
nieco powiększono autonomiczny ćiział „Samorządności"
na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w Gdańsku. Równo
cześnie gdański MKZ wystąpił o zezwolenie na wydawa
nie własnego tygodnika.
Także trudne będą negocjacje na temat ścigania za
poglądy polityczne czy o wynagrodzenie za Okres strajku.
Nie wątpię, że spraw będzie przybywało (trzeba np. wciąż
się upominać o ustawę o cenzurze i o związkach zawo
dowych), chociaż „Solidarność" chce koncentrować się
no kilku zagadnieniach — powołała' sześć zespołów pro
blemowych, każdy zajmuje się jednym — ałe życie za
dba o tp, nie mówiąc już o przeciwnikach spokoju spo
łecznego w Polsce, Oby to i owo dołożyć.
Najważniejsze jednak, że w ostatecznym wyniku groź
nego przesilenia marcowego strony znów zaczną roko
wać w atmosferze zelżałej, bez gardłowego terminu straj
ku wiszącego w atmosferze.
Na zakończenie dwie konkluzje, które uważam za klu
czowe.
# Przywódcy „Solidarności" niejednokrotnie deklaro
wali, że chcą kontrolować decyzje władzy i dawać wyraz
opinii rzesz członkowskich o głównych zagadnieniach ży
cia w kraju, lecz nie mogą brać współodpowiedzialności
za konkretne dziedziny tego życiai, bo nie dysponują sku
tecznymi środkami wpływania (skoro nie ma być nim
strajk). Można argumentować, że to stanowisko jest słu
szne, możnai też wywodzić, że słuszne nie jest. Sądzę,
że sama kontrola i dawanie wyrazu już pociąga za sobą
pewną współodpowiedzialność, w każdym razie w na
szych szczególnych warunkach. Odwołanie strajku pow
szechnego podyktowane zostało właśnie najwyższym po
czuciem współodpowiedzialności za kraj, a krok ten,
z punktu widzenia innych interesów narodowych bez wąt
pienia ryzykowny (ośmielenie przeciwników spokoju spo
łecznego), stał się możliwy dzięki zrozumieniu koniecz
ności ustępstw ze strony rządowej. Jestem zdania, że po
konując wielkie przeszkody stawiane przez dotychczaso
wy system struktur, „Solidarność" znajdzie i zabezpieczy
właściwe dla siebie miejsce w unowocześnionym mo
delu państwa i świadomie przyjmie współodpowiedzial
ność.
# Pod groźbą spowodowania katastrofy narodowej
władzy nie wolno się wykręcać ad dopełnienia zobowią
zań przyjętych w wyniku dawnych i nowych porozumień,
ani przystępować do prób demontażu „Solidarności". No
we związki są faktem, który tylko kataklizm mógłby prze
wrócić — zresztą nie unicestwić — a taki kataklizm prze
wróciłby wszystko i musielibyśmy jako naród mozolnie
się z niego odradzać. Odstępując od zmasowanego straj
ku i od groźby strajku „Solidarność” okazała nie głupotę
i słabość, lecz rozwagę i siłę. Rząd musi to uszanować.
Przed nami nie wiadomo ile lat biedy, wyrzeczeń, cięż
kiej pracy. Mogą przyjść także nowe kryzysy. Otóż na
ciężką i dobrze zorganizowaną pracę trzeba kłaść nacisk,
nie na wolne soboty. Entuzjazm, bohaterstwo — to zry
wy; nie sposób nawoływać do zrywów rozciągniętych na
lata. Ale można i trzeba głosić spokojny upór, opano
waną wolę zwycięstwa w dalszej perspektywie.
„Polityka", 11 kwietnia 1981, nr 15.
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Jest tygodnik
„Solidarność”
Nareszcie ukazało się tak bardzo oczekiwane pismo:
„Tygodnik SOLIDARNOŚĆ”. Powinno było powstać
dawno i towarzyszyć początkom tworzenia się związ
ków „Solidarności”, więc gdzieś na przełomie wrześ
nia — października ub.r. Nierozumny opór ówczes
nych ośrodków władzy spowodował opóźnienie na
rodzin tygodnika o pół roku — ze szkodą dla wszyst
kich. Były wprawdzie od zarania pisma i pisemka
miejscowe oraz biuletyny zakładów pracy, lecz żad
nym sposobem nie mogły one spełniać roli wielkiego
współorganizatora ogólnopolskiego ruchu społecznego,
którym od początku były i są teraz niezależne samo
rządne związki zawodowe o powszechnie znanym
znaku-haśle SOLIDARNOŚĆ.
W przesłaniu do czytelników redakcja „TS” podaje
katalog swoich zamierzeń. Chce więc najściślejszego
związania pisma z życiem społeczeństwa. Chce mówić
prawdę, jeśliby zaś nie zawsze mogła mówić całej
prawdy, chce przynajmniej nie kłamać. Chce „dobrze
służyć naszemu związkowi, walczyć o jego zasady,
program i idee”. Dalej — „służyć idei porozumienia
społecznego, propagować je i bronić”. Także — „ucze
stniczyć we wszystkich ważnych sprawach naszego
kraju”. I wreszcie — „być pismem otwartym dla
wszystkich, dopuszczającym na swe łamy różne po
glądy, nie obawiającym się kontrowersji”.
W pierwszym numerze „TS” z datą 3 'kwietnia
znajdujemy teksty autorów dobrze znanych z innych
łamów, ale mimo to godnych zaufania, jak Kazimierz
Dziewanowski, Wiesława Grochola, Wojciech Ada
miecki, Bohdan Cywiński, Wanda Falkowska (tutaj
o gangsterze telewizyjnym Tadeuszu Samitowskim),
czy wybitny ekonomista Waldemar Kuczyński. Mało
jest jeszcze nazwisk czytającej publiczności nie zna
nych. Wierzymy, że w miarę umacniania swego
istnienia redakcja pisma będzie śmiało sięgała po no
we pióra, przede wszystkim, co jednak wcale nie
oznacza rugowania piór dobrze zasłużonych.
„TS” ma format „Expressu Wieczornego” i liczy 16
stron. Nie jest to wiele — tyle samo ma „Polityka”
przy nieco większym formacie — ale starczy, aby
podać przynajmniej wybór treściwego materiału dla
różnych grup bardzo rozmaitej rzeszy czytelników
niecierpliwie czekających na to właśnie pismo. Na• kład — 500 tys. egzernplarzy. Niby więc dużo, a na
prawdę mało — oto ciekawe zjawisko we współczes
nej Polsce, która głodna jest informacji i publicy
styki. „Polityka” ma tylko 400 tys. (dopiero od nie
dawna) i trzeba przemyślnie na nią polować.
Porównanie „TS” z „Polityką”, chociaż nasunęło się
tu samo, nie jest przypadkowe. Oba te tygodniki
mają zupełnie inne pochodzenie i reprezentują inne
ośrodki myśli społecznej i ogólnopolitycznej, sądzę
jednak, że będą ważnymi partnerami dialogu publi
cznego; którego społeczeństwo polskie tak bardzo
potrzebuje i że będą przez nas z równą uwagą czy
tane, porównywane, komentowane.
Dla lepszego przedstawienia nowego pisma przy
taczam kilka cytatów z artykułu jego redaktora na
czelnego, Tadeusza Mazowieckiego.
„Każdy człowiek i każdy naród potrzebuje nadziei.
W historii rzadkie są jednak momenty, kiedy coś na
naszych oczach staje się wyrazem nadziei całego
narodu. (...)”
' „Wydaje mi się, że istnieją trzy podstawowe źró
dła nadziei łączonej z tym co się stało w Polsce od
sierpnia 1980. Pierwsza z nich sięga samych korzeni
„Solidarności”. Wiemy co złączyło nasz ruch, nadało
mu rozmach i siłę. Czynnikiem tym jest poczucie go
dności ludzkiej, świadomość praw przynależnych
człowiekomi tak w sferze obywatelskiej, jak pracow
niczej. A także bunt przeciw niesprawiedliwości (...)’’.
„Drugim (...) jest zmiana o modelowym znaczeniu,
jaką spowodować musi fakt powstania „Solidarności”
— masowego związku zawodowego o rzeczywiście

niezależnym i samorządnym charakterze. Otwarło to
kwestią dopasowania organizmu państwowego do tej
nowej sytuacji. A zarazem stworzyło — odmiennie
niż w roku 1956 czy 1970 — sytuację, w której na.
straży dokonanych zmian stoi niezależna siła spo
łeczna”.
„I trzecie wreszcie źródło nadziei, które w tych
dniach może najbardziej zasługuje na refleksję.
Myślę o szanowanej przez cały świat dojrzałości pol
skiego sposobu rozwiązywania konfliktów w drodze
porozumienia — bez rozlewu krwi”.
Następnie bardzo ważna konkluzja, nad którą.nie
wolno przejść do porządku:
„Toczy się nieraz w „Solidarności” spór, czy osią
gany na tej drodze kompromis jest sukcesem czy po
rażką, czy więc jest to źródło naszej siły czy słabości.
Różnice poglądów w konkretnych sytuacjach nie
mogą dziwić. Ale zasada: wszystko albo nic, łatwo
może doprowadzić do stawiania losu narodowego na
jedną kartę”.
Mądry artykuł Mazowieckiego zasługuje na uważną
lekturę, a to tym bardziej, że bez wątpienia stanie
się przedmiotem dyskusji i polemik.
„TS” będzie towarzyszyć nam, my będziemy towa
rzyszyć jemu. Z powodu niedostatecznej wysokości
nakładu egzemplarze pisma powinny krążyć poda
wane z rąk do rąk.
„Tygodnikowi SOLIDARNOŚĆ” — powodzenia!
„Samorządność”, 13 kwietnia 1981, nr 73.

Polskie przymierze
Oba lisity pochodzą z pierwszych dni kwietnia br.
Wiadomo mi, że Lech Wałęsa, uprzedzony o zamiarze
Andrzeja Gwiazdy napisania listu otwartego; poprosił
go, aby tego nie czynił. Argumentował, że czas nie
jest po temu i że wręcz szkoda papieru na powiela
nie i rozpowszechnianie podobnych wystąpień. W
swojej odpowiedzi wyraża zresztą półżartobliwą uwagę, żeby takie zajęcia odłożyć do czasu emery
tury.
Kiedy podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Ko
misji Porozumiewawczej (10 kwietnia) dowiedziałem
się o wymianie listów publicznych między sąsiadami
przy prezydialnym sttole zdziwiło mnie to i zanie
pokoiło. Od końca marca trwała nieustająca dysputa
na temat wydarzeń i rozwoju sytuacji w kraju,
stanowiska KKP, jego grupy negocjatorskiej i posz
czególnych MKZ, decyzji podejmowanych przez kie
rownictwo „Solidarności”, a zwłaszcza tej o zawie
szeniu strajku powszechnego (tzw. porozumienie war
szawskie z 30 marca). O tym wszystkim pisała bar

dzo szeroko prasa związkowa i prasa rządowa, obsze
rne .relacje zamieściły także liczne tygodniki. Ogólnie
znane stały się poglądy i postawy uczestników dra
matu, przede wszystkim po stronie „solidarnościo
wej” .
Czy wobec tego inicjatywa Gwiazdy wystąpienia
z listem otwartym do Wałęsy — gest cokolwiek wi
dowiskowy — była konieczną? Co tu można było
powiedzieć nowego?
Sedno sprawy leży w zagadnieniu demokracji wewnątrzzwiązkowej i tak właśnie rzecz rozumiał
Gwiazda. W tym sensie list jego był całkowicie uprawniony, chociaż, że tak powiem, nadwyżkowy i
raczej zbędny. Za uporczywe poszukiwania pokojo
wego wyjścia z groźnego konfliktu Wałęsa zebrał do
statek i chyba nadmiar krytyki w łonie KKP.
Na porozumienie warszawskie Gwiazda przystał
tak samo jak Wałęsa. .Następnie jednak jakby ugiął
się pod naciskiem „radykałów” i, widocznie uznając
swój udział w porozumieniu za błąd, złożył rezygna
cję z funkcji wiceprzewodniczącego KKP. Następnie
jednak rezygnację wycofał. Następnie jednak zapo
wiada, że ponownie zrezygnuje, „gdy demokratyczne
wartości, w imię których ten związek tworzyłem zo
staną zdradzone”. Dużo zakrętów,' dużo mowy o de
mokracji, pada nawet słowo o zdradzie. Dużo dra
matu werbalnego po dramacie, który naprawdę wi
siał nad nami i oby znów nie zawisł.
Porozumienie z 30 marca uchyliło dramat rzeczy
wisty. Położenie było tak trudne, stawka była tak
wielka, że nie dało się uniknąć nadzwyczajnych me
tod postępowania. Sądzę, że po obu stronach nadwy
rężono przyjęte procedury, żeby osiągnąć cel nad
rzędny: pokój w kraju i tym samym bezpieczeństwo
państwa. Kto tego nie rozumie?
Andrzej Gwiazda i inni krytycy porozumienia, a
co najmniej sposobu jego zawarcia, zdają się nie do
strzegać nader ważnej okoliczności: demokracja wewnątrzzwiązkowa n i e została zagrożona, bo przecież
swobodnie mogą krytykować samo porozumienie i
także mogą swobodnie mówić o — prawdziwym czy
domniemanym — zagrożeniu demokracji wewnątrzzwiązkowej. Czynili to i czynią w obecności Polski i
świata i z nikt tego powodu nie stawia im zarzutu;
polemizuje się z nimi merytorycznie, a to zupełnie
inna sprawa. Andrzej Gwiazda miał pełne prawo na
pisać swój list otwarty. Ja mam prawo uważać, po
dobnie jak Wałęsa, że zrobił to nie na czasie.
Odrzucam zasadę „wszystko albo nic” jako nie da
jącą nam praktycznie żadnych szans i skrajnie dla
nas niebezpieczną. Powinniśmy, sądzę, dążyć do przy
.mierzą wszystkich rozważnych sił politycznych w
Polsce, które działają na rzecz głębokich pokojowych
przemian.. Pilnie nam jest potrzebne pospolite
ruszenie Polaków dla wewnętrznej odbudowy
narodu i państwa.
„Samorządność”, 17, 18, 19 i 20 kwietnia 1981, nr 83.

Drogi Czytelniku!
spraw, aby Twój towarzysz w pracy
zaprenumerował ,,Pomeranię"
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ZEBRANIE PLENARNE
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
W SŁUPSKU
Kolejne zebranie plenarne Zarządu
Głównego odbyło się 6 czerwca w
Słupsku. Sprawy organizacyjne spo
czywały na barkach młodego Oddzia
łu Słupskiego, który stanął na wyso
kości zabainia.
W części pierwszej obrad, w której
uczestniczyły rozszerzone aktywy Zrze
szenia z Koszalina i Słupska wysłu
chano Tadeusza Bolduana, który omó
wił uprzednio dostarczony uczestnikom
referat „Idea Wielkiego Pomorza w
dziejach ruchu kaszubskiego" i usto
sunkował się do kolejnego referatu
pt. „Pomorze w stanie powstawania",
wygłoszonego przez Lecha Będkow
skiego. Dyskusja, która miała wiele
niedostatków wskazywała, iż zabiera
jący głos nie podzielali opinii Boldu
ana, przychylając się do istotnych
stwierdzeń Będkowskiego. Oba wy
stąpienia publikowaliśmy ✓ w „Pome
ranii" nr 6 z br. Tej części obrad prze
wodniczył prezes Oddz. Słupskiego 1—
Zbigniew Talewski.
W części organizacyjnej załatwiono
następujące sprawy:
0 podjęto uchwałę o sztandarach
organizacyjnych; w myśl tych posta
nowień oddziały pracujące sprawnie i
o pewnym dorobku będą mogły po
siadać własny szandar. Zarząd Głów
ny uznał, iż prawo takie mają już od
działy w Gdańsku, Kościerzynie, Puc
ku i w Chojnicach. Oczekuje się, że
pierwsze sztandary oddziały i sam Za
rząd Główny zaprezentują już w grud
niu na uroczystości 25-4ecia Zrzesze
nia.
# podjęto uchwałę o odznace or
ganizacyjnej, która również powinna
być gotowa na jubileusz.
0 przyjęto informację o stanie fi
nansów (referował Jerzy Kiedrowski);
bilans za okres 1. I — 15. V został
zamieszczony w „Widzie" nr 6,
0 przyjęto informację o pracy Pre
zydium (ref. Izabella Trojanowska),
0 zatwierdzono regulaminy komisji:
Interwencyjnej, ds. Oświaty i ds. Och
rony Środowiska Naturalnego i Kultu
rowego,
0 powołano nowe oddziały Zrze
szenia w Brusach, Luzinie i Tucholi a
także reaktywowano oddział w Rumi.
Oddział w Tucholi jest w trakcie or
ganizacji, pozostałe już ukonstytuowa
ły się,
0 Aleksander Klernp złożył infor
mację o realizacji programu Zapisu
Mestwina; w uzupełnieniu — nawiązu
jąc do poprzedniej uchwały ZG —
prezesi poszczególnych oddziałów zło
żyli informację o własnych poczyna
niach w ramach tego programu.
W trakcie obrad wybrane delegacje
złożyły kwiaty pod pomnikiem Pow
stańców Warszawskich 5 obeliskiem
Więźniów Stutthofu. Wszyscy uczestni
cy złożyli natomiast wiązankę kwia
tów na grobie Anny Kroy (ostatniej
księżniczki z rodu Gryfifów), który
znajduje się w kościele św. Jana. Uczestnicy obrad zostali serdecznie
przyjęci w Muzeum Pomorza Środko
wego.
Zbigniew Talewski powiedział m. in.
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Z ŻYCIA
ZRZESZENIA
„Zrzeszenie w Słupsku stało się fak
tem. Szansa powołania tej organiza
cji powstała dopiero po SIERPNIU 80
r. Można mówić o pewnej analogii do
1956 r., kiedy powstały warunki do
powstania Zrzeszenia w ogóle”. Wy
daje się, że Zrzeszenie w Słupsku bę
dzie nieco odmienne niż dotychcza
sowe komórki naszej organizacji. Ży
czyć należy, aby Zrzeszenie w Słup
skiem było autentyczne, by po
mogło „rozbijać" granice między
wojewódzkie
(Pomorze
poszatkowane jest aż nadto), by budując no
we wartości społeczno-kulturalne sięg
nięto w głąb tradycji kaszubsko-pomorskiej.
(wk)
WYCIECZKA ODDZIAŁU
PUCKIEGO I WŁADYSŁAWOWSKIEGO
9 i 10 maja Oddział Pucki i Władysławowski zorganizowali wycieczkę do
Kartuz (Muzeum Kaszubskie, kwiaty
na grobie Majkowskiego i Rompskiego), na Złotą Górę (o partyzantach
kaszubskich mówił Brunon Richert), do
Będominą (Muzeum Hymnu Narodo
wego), do Wdzydz (Kaszubski
Park
Etnograficzny), Wdzydz
Tucholskich
(rzeźbiarz Władysław Lica) i do Wiela
(Muzeum Leonarda Brzezińskiego, zbio
ry ornitologiczne Teodora Kałduńśkiego na Białej Górze i kalwaria).
We Wielu spotkano się z przedsta
wicielami Oddziału Karsińskiego. Wy
stępował zespół śpiewaczy i kapela
ze Strzelna oraz gawędziarze — Józef
Roszman i Edmund Konkolewski. Złożo
no również kwiaty pod pomnikiem Derdowskiego i na grobie Wicka Rogali.
(wj)
„DZIEDZICTWO"7
7 czerwca br. tv w programie I na
dała krótki felieton filmowy o jubi
leuszu diamentowych godów Anny i
Jana Eronów ze Skorzewa pod Koś
cierzyną zatytułowany „Dziedzictwo”.
Na kanwie tych niecodziennych uro
czystości przewinęła się — niemal w
telegraficznym skrócie — histora sę
dziwej familii (jeden z członków ro
dziny wywodził początki tego rodu na
Kaszubach z rycerstwai najemnego
księcia' Świętopełka Wełkiego). Fe
lieton w miarę wiernie oddał 'kaszub
ski koloryt, lecz zakończył się smutną
sentencją — wypowiedzią jednej z naj
młodszych członków roku Eronów, któ
ra — jak to Określiła — jest świado
ma swoich korzeni, lecz nie czuje się
z nimi związana emocjonalnie, (s. j.)

SŁAWOSZYNO
FLORIANOWI CEYNOW1E
O obchodach setnej rocznicy śmier
ci Floriana Ceynowy w Swieciu, Bu*
kowcu i Przysiersku — informowaliśmy.
Kolejną uroczystość poświęconą Ceynowie zgotowała wieś Sławoszyno 13
czerwca bieżącego roku, przygoto
wana ona została przez Gminny Ośrodek Kultury imienia Floriana Ceynoyvy i Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Gdańsku.
Gości i licznie zgromadzonych mie
szkańców wsi rodzinnej Ceynowy po
witał I sekretarz KG PZPR Ryszard
Bratkie. Referat o Ceynowie wygłostł
prof. Andrzej Bukowski. Powiedział
między innymi: „Wrośnięty korzeninami- głęboko w ziemię pomor
ską, czerpiący z niej podniety dla umysłu i serca, przypomniał światu o
istnieniu nad Bałtykiem Kaszubów ja
ko jedynej pozostałości wielkiego
niegdyś plemienia Słowian północnozachodnich, w ciągu dziejów konsek
wentnie wyniszczonych przez Niem
ców, upomniał się o ich prawa do
życia, wskrzesił zamarłą rodzinną tra
dycję historyczną, językową i kultu
ralną, rzucił ideę jej pielęgnowania,
rozszerzył ściśnione na skutek prze
biegu dziejów pojęcie Pomorza. W za
sięgu dolnej Wisły i dolnej Odry, stał
się więc w połowie XIX wieku odno
wicielem dawnej piastowskiej
myśli
pomorskiej oraz pierwszym sygnałem
odradzania się słowiańszczyzny nad
bałtyckiej".
Członek Prezydium ZG ZrzeszeniaKaszubsko-Pomorskiego Jerzy Kiedrow
ski dokonując refleksji mad działania
mi Ceynowy mówił o zadaniach sto
jących przed społecznością kaszub
ską dziś: umocnienie samorządności,
odrodzenie duchowe,
odważniejsze
sięganie do tradycji', czynne uczestnic
two w dokonujących się przemianach.
W części artystycznej wystąpili miej
scowy zespół muzyczny i zespół
„Kościerzyna" oraz orkiestra dęta
miejscowej OSP. Przygotowano wysta
wę publikacji o Ceynowie a także sztu
ki ludowej. Można było także nabyć
najnowsze wydawnictwa Zrzeszenia i
WOK-u.
Pod koniec uroczystości odsłonięto
płaskorzeźbę Floriana Ceynowy dłuta
Wawrzyńca Sampa.
Należy podkreślić duży wysiłek or
ganizacyjny w przygotowaniu całej
imprezy: Rady Społecznej GOK i Da
nuty Dębickiej — dyrektorki tej pla
cówki.
(jot-ka)

List
OSOBOWOŚĆ PRZYWÓDCÓW RUCHU

KASZUBSKO-POMORSKIEGO

5. Jest mądry — ma wiedzę, którą
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie roz
rasta się i rozszerza obszar swego
ciągle rozwija i doświadczenie życio
bezpośredniego działania. Wśród no we, które nieustannie wzbogaca. Nie
wych, wciąż przybywających cztanków
wstydzi się przyznać, jeśli czegoś nie
znajdują się zapewne także poten rozumie.
cjalni przywódcy, którzy przejmą kie
ó. Jest dobrym fachowcem w
rowanie sprawami Zrzeszenia lub co
swoim
zawodzie wyuczonym i wyko
najmniej uzupełnią i wzmocnię grono
nywanym.
działaczy w klubach, oddziałach, w
7. Jest prawdomówny, dotrzymuje
różnych komisjach i we władzach na
czelnych. Ci nowi muszą zarazem ob słowa, nie obiecuje tego, czego nie
potrafi zrealizować.
serwować dotychczasowych liderów.
Trzeba uczynić wszystko, aby wyłonić
8. Jest cierpliwy i życzliwy. Umie
spośród członków Zrzeszenia na przy spokojnie wysłuchać innych i wpłynąć
wódców osoby najlepsze. Niech w żad
na ich opinie dostarczając przekony
nej komórce -Zrzeszenia nie dochodzi
wujących argumentów.
do układów jedynie koleżeńskich, do
9. Ma swoje zdanie i własne po
braku w okresie wyborów pełnej de
mokracji, do wynoszenia do władz glądy. Potrafi je wypowiedzieć także
wtedy, gdy wie, że nie znajdą apro
Zrzeszenia ludzi słabszych w miejsce
baty u ogółu wyborców.
lepszych. Nie trzeba przypominać, że
praca w Zrzeszeniu ma charakter rze
10. Jest taktykiem i strategiem. Umie
czywiście społeczny, że wymaga po
opinie swoich wyborców wyrazić i
święcenia, sił i ogromu czasu własne
przekazać do wyższych ogniw. Po
go na rzecz proc społecznych, że wy trafi decyzje i opinie przenieść do
maga osobistej odwagi i że praca ta
swoich organizacji.
nie daje osobistych profitów.
11. Dzieli swoją wfadzę z innymi
Należy już dzisiaj i nieustannie roz
przyjmując zasadę podzielności zadań
glądać się wokół i przyglądać gronu i odpowiedzialności. Umie współdziałać
najbliższych współpracowników. Oce z ludźmi.
niajmy sprawiedliwie i umiejętnie
12. Ma poczucie humoru, jest pra
pracę i walory każdego z nas. Oce
cowity, punktualny i obowiązkowy.
niajmy współuczestnicząc w pracy. To
bardzo ważne. Szukajmy współpracow
Wydaje się, że wymagania stawiane
ników i szukajmy przywódców dla na
szych kolektywów. Eliminujmy pozo przywódcom związkowym zasadniczo
możemy odnieść do działaczy Zrze
rantów. Niech sprawami społeczności
szenia, tych na wsi i w mieście, w
zrzeszonej kierują osoby świadome
klubach i oddziałach, komisjach i ze
ogromu zadań, działające na rzecz
wielopłaszczyznowego rozkwitu Pomo społach, w Zarządzie Głównym i jego
rza i na rzecz autentyzmu i autentycz prezydium. W każdym razie głos pani
nych cech regionu kaszuibsko-pomor- A. Polańskiej stanowi znakomity punkt
skiego. W każdym ogniwie naszej or wyjścia do próby opracowania cech
osobowych przywódców ruchu kaszubganizacji, w każdym klubie, oddziale
sko-pomorskiego, która to próba _ w
— Zrzeszeniu niech przewodzą jed
pełni uwzględniałaby „inność” naszej
nostki aktualnie najlepsze.
organizacji.
Jak przeprowadzić taką eliminację
W. K.
ludzi? Jak dokonywać sprawiedliwej
oceny? Co/czynić by ocena była moż
liwie obiektywna? Trzeba przyjąć pew
Z KONRADEM CIECHANOWSKIM
ne kryteria. Proponuję, aby wykorzy
W KLUBIE „7 KOLORÓW"
stać rozmyślania Aurelii Polańskiej za
mieszczone w autonomicznej „Samo
rządności” (nr 95). Autorka wymienia
cechy osobowe, które powinny cha
9 kwietnia w Pałacu Młodzieży w
rakteryzować przywódców NSZZ „So Gdańsku Klub „7 kolorów" zorganizo
lidarność”. Oto one:1 2 3 4
wał spotkanie z dr. Konradem Cie
1. Zawsze przedłoży słuszne inte chanowskim. Tematem przewodnim
resy swoich wyborców ponad swoje spotkania była ostatnio wydana ksią
żka „Życie i śmierć bohatera" o Jó
własne sprawy, ambicje i interesy.
zefie Dombku, założycielu i kierowni
2. Potrafi organizować swoją dzia ku TOW „Gryf Pomorski".
łalność i działalność swojego otocze
(s.j.)
nia (m. in. pracuje rytmicznie, mądrze
wykorzystuje czais i prawidłowo przy
dziela innym zadania i środki. Umie
RECYTATORZY WE WIELU
zorganizować zebranie zadawalające
ogół).
3. Interesuje się wszystkim co waż
W Gminnym Przeglądzie Poezji i Pio
ne dla wyborców utrzymując z nimi
senki Kaszubskiej w Karsinie wzięło
bezpośrednie kontakty na co dzień.
udział 26 uczestników. Laureatami zo
4. Jest odważny, a jednocześnie nie stali: Roman Jeżewski z Osowa w re
jest ważny lecz skromny, okres władzy cytacji oraz Mirosława Brzezińska z
traktuje jako służbę dla dobra wybor Wiela w piosence. Konkurs organizo
ców. Kontrolę traktuje jako zjawisko wał Oddział Karsiński ZK-P i GO
naturalne. W sprawach trudnych kon KSiR we Wielu.
sultuje się z wyborcami.
(wj)

PODYSKUTUJMY
Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o zamieszczenie
na łamach „Pomeranii" następującego
wyjaśnienia.
Intencją imojego artykułu zatytuło
wanego „Podyskutujmy ma tematy or
ganizacyjne" była, chęć zapoczątkowa
nia, dyskusji na temat pracy organiza
cyjnej we wszystkich ogniwach Zrze
szenia. Uważam itę właśnie problema
tykę za szczególn e ważną przy (istnie
jącej dzisiaj potrzebie odbudowywania
autentyczności życia społecznego i 'kul
turalnego w naszym kraj ul Tym właś
nie celom służy przecież Zrzesze
nie. (...)
Głos mój w żadnym jednak iprzypadku nie oznacza1 jakiegoś ataku
skierowań ego
jednostronnie
swym
ostrzem przeciwko Zarządowi Oddzia
łu w Kartuzach, aini też chęci jakie
gokolwiek dyskredytowania! zasług tu
tejszych działaczy ,w ich pracy dla
dobra regionu. Wskutek małej znajo
mości rzeczy w tym względzie tego
rodzaju oceny pominąłem w swych
rozważaniach. W konsekwencji obraz
działalności Zarządu Oddziału w Kar
tuzach wypadł jednostronnie i przy
znaję, że artykuł mój mógł być źle
zrozumiany, jakobym wszystko w czatm
buł potępiał. A to mija' się z prawdą.
Wyrażame takich czy ininych opinii
na temat niedomogów w pracy orga
nizacyjnej nie może przecież ozna
czać równocześnie negatywnej oceny
osobowości działaczy, ani też kwestio
nowania ich osiągnięć w pracy społe
czno-kulturalnej. Nigdy nie byłem i
nie będę zwolennikiem demagogicz
nego chwytu, tok często., niestety, sto
sowanego przez pewnego autoramen
tu potem ist ów, którzy wytknięcie ko
muś jakiegoś błędu łączą 'inierozdzielnie z nadawaniem swemu adwersa
rzowi diaboliiczneij postaci.
Oczywiście, w trosce1 o zachowanie
autentyczności życia1 społecznego oraz
w dążeniu do przezwyciężania nawy
ków zrodzonych w przeszłości trudno
jest uniknąć częstokroć ostrej wymia
ny zdań. Zaangażowanie jest duże. Je
stem zwolennikiem rzeczowej polemi
ki, ale zarazem twardej obrany włas
nych poglądów, przy pełnym jednak
zachowaniu wzajemnego szacunku.
Powszechny odruch sprzeciwu budzc
zaś musi metoda ośmieszania prze
ciwników, wyszukiwania' ich wad. Nie
zmienia to merytorycznych racji, gdyż
w życ'u okazuje się, że każdy czło
wiek posiada nie tytko same izatety,
ale również wady.
Łączę wyrazy poważania
Z. A. Zaborski
Sitno
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LUDOWE TALENTY 81
Na tegoroczny konkurs Ludowe Ta
lenty wpłynęło 180 prac od 60 ucze
stników. Jury konkursowe w składzie
Alino Ceynowai (przewodnicząca), Kry
styna' Szałaśna, Sławoj Ostrowski, Ka
zimierz Kleina i Witold Bobrowski przy
znało nagrody: Halinie Daonaiszk, Emi
lii Górnej, Marii Jank (malarstwo na
szkle), Andrzejowi Bączkowskiemu, Mie
czysłaiwoiwi Rodzie, Wojciechowi Niem
czykowi (rzeźba), Bogumile Plichcie
(ceramika), Annie Rodsiadłej, Urszuli
Wysockiej, Danucie Roesike (haft) 1
Mariuszowi Grzegorzewskiemu (obraz
ki intarsjowane). Natomiast wyróżnie
nia jury przyznało: Magdalenie Rectaw,
Urszuli Janik, Marioli Stencel, Lucynie
Żarach (malarstwo na szkle), Barba
rze Treli, Dorocie Maize, Agnieszce Albieckiiej, Alicji SzUtemibeirg i Aldonie
Jutr,żonce (haft).
Jury konkursowe wskazało, że' je
dynie dobrym poziomem cechowały
się prace z dziedziny malarstwa na
szkle. Prace rzeźbiarskie wykazują ten

dencje do schematyzmu. Dość niski
był poziom iprac hafciarskich. W te
gorocznym konkursie zabrakło iprac z
dziedziny plecionkarstwa 1 obróbki ro
gu.
Zakończenie Ludowych Talentów
odbywało się w dniach
13 i
14 czerwca w Łęczyńskiej Hucie. W
diniu pierwszym uczestnicy zapoznali
się z ,plonem konkursu, wysłuchali uwag odnośnie swoich prac, natomiast
w godzinach wieczornych (spotkali się
przy tradycyjnym ognisku.
Drugiego dnia, w niedzielę odbyło
się otwarcie wystawy prac konkurs owych
w budynku b. sźkały w Łęczyńskiej Hucie,
a następnie przed checzę „Pomorainii" wystąpił zespół „Kościerzyna'’ ioraz wręczono nagrody i wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymali także
książkę „O panu Czortińsczim co do
Pucka po sece. jachót” i pamiątkowy
dyplom.

(s. j.)

„i .i

NASZE KAMIENICZKI
Do końca br. zostanie opracowana
dokumentacja naszych
kamieniczek
przy ul. Straganiorskieij 20—23 (zało
żenia techniczno-ekonomicznie sę już
gotowe). Jeszcze w br. rozpocznę się
prace rozbiórkowe, bo jak wykazały
ekspertyzy z murów ocalałych na dzdł
kach nie wiele da się już uratować.
W pierwszym kwartale przyszłego ro
ku zostanie przeprowadzone niezbęd
ne palowanie, ad drugiego kwartału
zacznie sę budowa. Takie sę ustale
nia z realizującym budowę naszej s’edziby Oddziałem Gdańskim Pracowni
Konserwacji Zabytków. Już dziś jed
nak wiadomo jak wnętrza naszych ka
mieniczek będą wyglądały — ich pro
jektant mgr inż. arch. Stefan Sykutera
pracę już ukończył, pokonując w jej
trakc'e niemałe trudności wynikające
z różnic poziomów związanych z hi
storycznym układem otworów okien
nych, różnych w poszczególnych bu
dynkach. Przy pełnej swobodzie dys
ponowania: powierzchnią we wnętrzach
dawny kształt faisad, zgadnie z wy
mogami konserwatorskimi, musimy bo
wiem zachować.
A oto co w naszych kamieniczkach
będzie się znajdowało.
Cała kamieniczka nr 23 zostanie
przeznaczona na drukarnię. Będzie ona
mdła dwie kondygnacje, z których
górną (1 piętro) zajmą zecerinia i linotypy, dolną (parter) maszyna drukar
ska i introligatornia. W bezpośrednim
sąsiedztwie tych pomieszczeń na I pię
trze kamieniczki nr 22 znajdę się biu
ro drukarni, redakcja wydawnictw i
śniadailnia dla załogi drukarni. Pod
drukarnią w piwnicy — sanitariaty i
umywaln'e dla pracowników. Cały
pion drukami będzie połączony windą
do przewożenia' z pierwszego piętra
na parter gotowych składów książek,
a z piwnicy na, maiszynę — papieru.
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Piwnice pod całym kompleksem na
szej siedziby będę bowiem mdły prze
znaczenie magazynowe (papier, książ
ki).
W pozostałych trzech ,kamieniczkach
(nr. 20—22) o trzech kondygnacjach
na parterze znajdą pomieszczenia klub
i sklep. Klub z osobnym wejściem,
hallem ' .szatnię będzie posiadał salę
o łącznej powierzchni 77 m kw„ dzie
loną w razie potrzeby na dwa pomie
szczenia rozsuwanymi drzwiami. Przy
sali tej zaiproijektawamy został bufet
(kawiarnia) z zapleczem. Siklep, nie
wielki (25 m kw.), z uwagi na znacz
ną wysokość zabytkowego w podzia
le narzuconym przez elewację wnę
trza, będz:e posiadał zgodnie z trady
cją gdańskich sieni antresolę.
Na I piętrze kamieniczek nr 20—22,
częściowo zajętym dla potrzeb drukar
ni znajdą się pomieszczenia Zarządu
Głównego (salo posiedzeń, prezesow
ska, sekretariat, pokoik księgowej).
Analogiczną siedzibę piętro wyżej uzyska Oddział Gdański, w sąsiedztwie
którego znajdzie pomieszczenia (4 po
koje) redakcja „Pomeranii". Do rozdy spoinowania: pozostanę jeszcze nie
wielkie pomieszczenia' na poddaszach
(ksero, pokój gościnny, pokoik dla klu
bu „Pamorainia"?). Talk oto będę wy
glądały ńaisze kamieniczki. O tym jak
szybko będziemy się mogli wprowa
dzić do nich (za 3—4 lata?) zadecy
duje sprawność wykonawstwa
PKZ
przede' wszystkim. Ale również nasze
wspólne zaangażowanie w gromadze
nie środków na budowę siedźifoy god
nej Zrzeszenia. Przypominamy więc
„numer konta kamieniczek" 19510-5890-132 PKO -I/O Gdańsk. A także o
cegiełkach wartości 50, 100 i 500 zł,
które można już nabywać w Zarzą
dzie Głównym ZK-IP przy ul. Szew
skiej 1—4 w Gdańsku.
(it)

Zaproszenie na Ludowe Talenty '81
— projekt 1 wykonanie Witold Bob
rowski.

O UKŁADZIE W KĘPNIE
— W LĘBORKU
W dniu 19 czerwca odbyło się spot
kanie z red. Stanisławem iPestkę, na
temat „700-lecie Układu w Kępnie w
świadomości ludzi dzisiejszych cza
sów”., Spotkanie organizował Oddział
Lęborski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor
skiego wspólnie z Oddziałem Miej
skim Stowarzyszenia PAX.
Prelekcja' bardzo Interesująca. Po-znaliśmy [przyczyny powstania ZAPI
SU MESTWINA, zarys historyczny tam
tych czasów, dzieje Pomorza i Wiel
kopolski.
(S. F.)
SIEDZIBA ZRZESZENIA
DO 2080 ROKU
29 kwietnia podpisany został akt
nbtarialnv. mocą ktöreqo posesje przy
ul. Straganiarskiei 20—21—22 w Gdań
sku wraz ze znaidujgcymi sie no nich
ruinami kamieniczek przeiete zostały
w dzierżawę, zwaną wieczystą, czyli
na 99 lat, tj. do roku 2080. Numer
ksieai wieczystej 32126. Opłata rocz
no za parcele wynosi 851 zt, a za
ruiny - 2870 zt.
(wj)

„INFORMATOR"
ODDZIAŁU SŁUPSKIEGO
6 czerwca 1981 r. ukazał się powielany, pierwszy numer „Informato
ra” Oddziału Słupskiego ZK-P. Obszer
ny, 23-sfronicowy „Informator" z'awiera notę o zebraniu założycielskim i
ukonstytuowaniu się władz oddziału,
program ważniejszych przedsięwzięć,
podział zadań wśród członków zarzgdu i 'utworzonych sekcji.
Jest coś symbolicznego w tym, że
Zrzeszenie powstało na fali przemian
PAŹDZIERNIKA 56 i że ipo 25 latach
wkracza, energicznie (chociaż, oby być
ścisłym — już po raz trzeci) na ZIE
MIĘ SŁUPSKĄ, także w okresie ogrom
nych przemian w naszym kraju — po
SIERPNIU 80.
Redaktorem „Informatora" jest Jerzy
Dąbrowa-Januszewski. Sekretariat od
działu znajduje się iprzy ul. Partyzan
tów 27, 76-200 Słupsk, teł. 22-63.
(wj)
CHÓR „DZWON KASZUBSKI"
Zarząd Oddziału Gdyńskiego ZK-P
brał udział 25 maja. w zebraniu Chó
ru Męskiego „Dzwon Kaszubski" w
Gdyni-Ohyloni, które poświęcone było
przygotowaniom do jubileuszowych ob
chodów 50-lecia tego chóru. W skład
komitetu obchodów z ramienia Zrze
szenia weszli P. Retzlaf, H. Hatas i
S. Pohl, z chóru natomiast A. Napie
rała. i S. Myszkę. Dyrygentem chóru
jest Z. Stajszczyk, „Dzwon Kaszubski"
powstał 17 listopada 1931 r.
(R. Kle.)

OŚWIADCZENIE
KOMITETU POROZUMIEWAWCZEGO STOWARZYSZEŃ
TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH
Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych w świetle
ostatnich wydarzeń, dyskusji a także oceny sytuacji formułowanych w zagra
nicznych środkach masowego przekazu uważa za swój obowiązek przedstawić
stanowisko w sprawach o podstawowym dla naszego narodu i państwa zna
czeniu.
1. Droga wytyczona porozumieniami sierpniowymi stanowi jedyną szansę
rozwiązania problemów naszego społeczeństwa,. Rozumiemy przez to rozwią
zywanie wszelkich konfliktów drogą dialogu i zespolenia wszystkich sił, którym
dobro kraju leży na sercu. Roztropność i odwaga, których dowody złożyło i skła
da społeczeństwo w tak trudnych warunkach jakie przeżywamy świadczą o je
go dojrzałości, dyscyplinie społecznej i godności.
2. Ta jedyna szansa jest zarazem historyczną szansą zapewnienia naszemu
narodowi i państwu harmonijnego, rozwoju w zgodzie z najistotniejszymi jego
interesami i dążeniami. Konsoliduje też wokół powszechnie akceptowanego
programu wszystkie znaczące siły naszego społeczeństwa. Nie mają na ten
stan rzeczy wpływu marginesowe i sztucznie tworzone grupki nie dysponujące
społecznym poparciem i stanowiące w istocie fikcję w naszym życiu społecz
nym i politycznym.
3. Porozumienie społeczne nie tylko nie osłabi lecz przeciwnie, stanowi w
perspektywie gwarancje umocnienia struktur państwowych, ich sprawności or
ganizacyjnej i gospodarczej. Tylko takie państwo, cieszące się społecznym za
ufaniem — sprawne i praworządne — może wypełniać rolę wynikającą z nasze
go miejsca w Europie i naszych międzynarodowych zobowiązań.
Zrzeszone w Komitecie Porozumiewawczym stowarzyszenia i związki twórcze
oraz towarzystwa naukowe, reprezentujące polską kulturę i myśl humanistycz
ną wyrażają przeświadczenie, że tylko na tej drodze, w poczuciu odpowiedzial
ności, poszanowania prawdy, prawa, godności narodu i jednostki możliwa jest
konsolidacja społeczeństwa, która stanowi niezbędny warunek odrodzenia
i umocnienia naszej państwowości.
Oświadczenie niniejsze jest sygnowane przez 36 organizacji będących
członkami rzeczywistymi Komitetu Porozumiewawczego łub przy nim afiliowane.
Wśród sygnatariuszy jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Oświadczenie podjęte zostało 9 czerwca w godzinach przedpołudniowych,
podczas obrad w Domu Literatury w Warszawie. Nie brano pod uwagę listu
władz KPZR do PZPR, gdyż treść tego listu była nieznana, ale plenum KC
PZPR właśnie się rozpoczynało.
(wj)

KONKURS KOMPOZYTORSKI O TEMATYCE KASZUBSKIEJ
ł KOCIEWSKIEJ

ODDZIAŁ GDYŃSKI
W YACHT KLUBIE „STAL"

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Wojewódzki Ośrodek Kultury ogłosiły
konkurs kompozytorski na utwory związane z Kaszubami i Kociewiem. Kon
kurs rozpisany został w dwóch kategoriach. Kategoria pierwsza obejmuje
cykl pieśni artystycznych (mmimium 3 pieśni) do tekstów kaszubskich, kociewskich łub w języku literackim — na głos z fortepianem lub na głos
i zespół kameralny do 5 instrumentalistów. Kategoria druga to muzyczny ut
wór sceniczny z przeznaczeniem dla sceny kameralnej. Maksymalna obsa
da wykonawców: 3 solistów i 5 instrumentalistów. Czas trwania utworu 25—
40 minut. Jury rozpatrywać będzie tylko prace nigdzie dotychczas nie wyko
rzystane. Prace należy nadesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury,
80-851 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35 z dopiskiem „Konkurs kompozytorski” do
dnia 30 listopada 1981 r. Orgcnizatorzy przewidują wysokie nagrody.

18 maja odbyło się ogólne zebra
nie członków Oddziału
Gdyńskiego.
Zebranie odbyło się na terenie Yacht
Klubu „Stal" i zapoczątkowało je...
liczenie szklanek okrętowych (oby
czaj żeglarzy) przez kierownika Y.K
„Stal" Stanisława iPohla oraz
przez
prezesa Oddż. Gdyńskiego Romana
Klebbe. Następnie członek prezydium
ZG ZK-P Lech Będkowski omówił idee
i zadania Zrzeszenia w aspekcie hi
storycznych i bieżących uwarunko
wań. Z kolei prezes oddziału przed
stawił .program działania, a wicepre
zes Paweł Retzlaf omówił zmiany w
statucie ZK-P, program działania Za
rządu Głównego i jego bieżące do
konania.
Zebranie zaszczycili swoje obecnoś
cią ks. prałat dr Hilary Jastak, ks. Jan
Kulas i ks. dr Jerzy Więckowiak. Spo
śród członków założycieli Zrzeszenia w
1957 r. obecni byli Henryk Łukowicz,
Władysław Kirstein i Karol Muszarski.
Zebranie było bardzo uroczyste. Ten
to nadały występy chórów „Dzwonu
kaszubskiego" i Scholi „Cassubia" z
kościoła Serca Jezusowego w Gdyni.

KONKURS NA SZTUKĘ LALKOWĄ O MOTYWACH KASZUBSKICH
LUB KOCIEWSKICH
Z ciekawą inicjatywą wyszły Wojewódzki Ośrodek Kultury i Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie ogłaszając konkurs na sztukę lalkową związaną z te
matyką Kaszub i Koaiewia. Konkurs ma charakter otwarty. Organizatorom
konkursu chodzi o utwory, które będą nie tylko sięgać do tradycji folklo
rystycznych regionu, ale również ukażą przemiany świadomości pokoleniowej
społeczności kaszubskiej i kcciewskiej. Przewiduje się atrakcyjne nagrody
(I — 20 000 zł, II — 15 000, III — 10 000 zł oraz 3 wyróżnienia po 8000 zł). Ma
szynopisy utworów należy nadesłać w trzech egzemplarzach na adres: Woje
wódzki Ośrodek Kultury, 80-581 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35 do 30 grudnia
1981 r. Teatry, które są współorganizatorami gwarantują prapremiery tych
sztuk w sezonach 1982/1983 i 1983/1984.

(R. Kle)

Cena 18 zf

ROMAN STANISŁAW JANTA POŁCZYŃSKI
Zarzqd Oddziału Gdańskiego ZK-P ufundował tablicę upamiętniajqcq R.S. Jantę Połczyńskiego. Tablicazaprojekjowana i wykonana przez znanego
kamieniarza gdańskiego Edwarda Stelmacha zawiera następujqcq treści
W TYM DOMU MIESZKAŁ i ZMARŁ 30 IX 1916
ROMAN STANISŁAW JANTA POŁCZYŃSKI
DZIAŁACZ I POSEŁ ZIEMI KASZUBSKIEJ
DO PARLAMENTU NIEMIECKIEGO W LATACH
1890 — 1911
Z lewej strony wykuty jest ponadto gryf oraz nazwa fundatora: Zrzeszenie
Kaszubsko — Pomorskie.
Uroczystość odsłonięcia tablicy (w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 19) zorga
nizowana wspólnie przez OddziałGdański Zrzeszenia i Towarzystwo Przyjaciół
Sopotu odbyła się 12 czerwca br. Zebranych uczestników powitał prezes Oddz.
Gdańskiego Józef Borzyszkowski, sylwetkę posła Janty Połczyńskiego przypom
niał Józef Adamczyk z TPS a aktu odsłonięcia tablicy dokonał syn posła —
Roman Janta Połczyński (junior). Prezydium ZG Zrzeszenia reprezentował
Wojciech Kiedrowski.
Po odsłonięciu rodzina i pozostali
uczestnicy uroczystości udali się do
dworku Sierakowskich, obecnej sie
dziby Towarzystwa Przyjaciół Sopotu,
gdzie Roman Janta Połczyński wspominajqc ojca powiedział m. in.:
„Jako dziecko i młodzieniec mia
łem sposobność podziwiać sumien
ność i zawziętość, z jakq przez blisko
ćwierć wieku ojciec mój poświęcał
się pracy społecznej i to zupełnie
beziniersownie. Bo w owych czasach
posłowie do parlamentu niemieckiego
nie pobierali za swe posłowanie żad
nego wynagrodzenia. Przysługiwał im
tylko wolny przejazd kolejq z Berlina
do ich miejsca zamieszkania. Dopiero
później otrzymali za każdy dzień po
bytu w parlamencie, udokumentowany
podpisem na liście obecności, po 20
marek.
Dużq część swych dochodów oso
bistych przeznaczał ojciec mój na ce
le społeczne. Przez długie lata finanso
wał „Gazetę Gdańskg", aż do prze
jęcia jej przez redaktora Kwiatkow
skiego. Był nie tylko jej mecenasem,
ale również bezpłatnym korespon
dentem z Berlina. (...) Również roz
wojem Kółek Rolniczych swego rejonu
poselskiego zajmował się mój ojciec.
Gdy byłem kiedyś na inspekcji Stacji
Hodowli Roślin w Sławotówku — w
charakterze Naczelnego Hodowcy —
zgłosił się do mnie ojciec tamtejszego
gospodarza, były sołtys Józef Sonnberg z prośbę o informację, czy je
stem krewnym byłego posła Połczyń
skiego, którego znał osobiście. Opo
wiedział mi wówczas szczegółowo,
jak pewnej niedzieli przyjechał mój
ojciec na zebranie Kółka Rolniczego
do Pucka i odradzał gospodarzom, by
nie siali zdegenerowanego żyta o bar
dzo słabej plenności. Chcqc ich za
chęcić do nowo wyhodowanego plen
nego żyta Petkuskiego ofiarował na
rzecz kółka 10 centarów tego żyta,
które rozlosowano pomiędzy 10 gos
podarzy. Jemu przypadł jeden z
szczęśliwych losów. Plon z tych 10
centnarów młóconych pod sqsiedzkq
kontrolę miał służyć innym członkom
Kółka jako materiał siewny w roku na
stępnym. Gospodarzowi, który się naj
lepszym plonem wykaże obiecał mój
ojciec nagrodę w postaci drzewka
owocowego dobrej odmiany. Son-

nbergowi udało się uzyskać najwyższy
plon, wobec czego przypadła mu tak
że premia. Pokazał mi tę jabłonkę.
Rośnie do dziś w Sławotówku.
Pamięć o moim ojcu trwała jesz
cze długo wśród ludności kaszubskiej.
Stwierdziliśmy to z żonq, gdy po woj
nie po powrocie z Generalnej Gu
berni do Sopotu wędrowaliśmy często
pieszo przez pięknq krainę kaszubskq.
Wszędzie gdzie dowiadywano się o
naszym pokrewieństwie z byłym po
słem mile nas witano. Były to dla
mnie niezmiernie cenne dowody uz
nania".
Kończgc Roman Janta Połczyński po
nowił wyrazy wdzięczności dla inicja
torów i organizatorów tej uroczysto
ści.
(wk)
FERDINAND NEUREITER
W GDAŃSKU
10 czerwca — w ramach Studium
Wiedzy o Pomorzu — odbyło się w
Ratuszu Staromiejskim spotkanie z
Austriakiem Ferdinandem Neureiterem,
autorem aintołogri poezji kaszubskiej i
historii literatury kaszubskiej. Neure;ter podziej ił się wspomni ein i om i i ref
leksjami dotyczęcymi jego zaintereso
wań kaszubszczyiznę. Na zakończenie
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kul
tury — Jerzy K edrowski i wiceprezes
Oddziału Gdańskiego ZK-P — Szcze
pan Lewina wręczyli F. Neureitorowi
pamiętkowe medale. Spotkanie prowa
dził red. Tadeusz Bolduan.
(s. j.)
STUDIUM WIEDZY
O POMORZU NA PÓŁMETKU
12 czerwca spotkaniem z red. Ta
deuszem Bolduanem zakończono cykl
wykładów w Studium Wiedzy o Po
morzu przed wakacjami.
Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek
Kulitury i ZG Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, raz jeszcze zapraszaję
wszystkich chętnych do uczestnictwa
w wykładach studium, które będę kon
tynuowane od października br. w Ra
tusza Staromiejskim.
(jot-ka)

ODDZIAŁ ZK-P W RUMI

Dnia 2 czerwca 1981 r. w Miejskim
Domu Kultury w Rumi odbyło się ze
branie reaktywujęce działalność Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w tym
mieście. Członek Prezydium ZG ZK-P
Jerzy Kiedrowski przedstawił zarys hi'
storyczny ruchu regionalnego ma Ka
szubach i omówił aktualny stan na
szej organizacji. Przedstawił także kie
runki i propozycje działalności w obec
nym okresie i na najbliższe lata.
W dyskusji przedstawiono wstępne
propozycje pracy oddziału zgodnie z
miejscowymi potrzebami.
Wybrano władze, które ukonstytuo
wały się następujęco: zarzqd —
prezes — Franciszek Ptach, v-ce pre
zes — Bazyli Przybylski, sekretarz —
Jerzy .Hoppe, skarbnik — Teofil Na
stały, członkowie — Andrzej Socha,
Zbigniew Kończyński, Kazimierz Ludwiczak,
Tadeusz
Gołuchowski;
Komisja Rewizyjna — przewodniczęcy — Stanisław Stencel, członkowie
— Melania Blum i Henryk Kluk.
(jot-ka)
WIZYTA W URZĘDZIE
WOJEWÓDZKIM W SŁUPSKU
6 czerwca 1981 r. delegacja Prezy
dium Zarzędu Głównego ZK-P w skła
dzie: I. Trojanowska, J. Kiedrowski,
L. Będkowski i Zarzędu Oddziału ZK-P
w Słupsku: Z. Talewski i Z. Męka
spotkali się z wicewojewodę słupskim
— St. Lewandowskim i dyrektorem
Wydziału Kultury i Sztuki UW w Słup
sku M. Jaroszewiczem.
Członkowie Prezydium poinformowa
li wojewodę o celach i zadaniach na
szego stowarzyszenia, dokonaniach w
zakresie kultury, o istotnych aktual
nych zadaniach organizacyjnych, kon
kursie architektonicznym, obchodach
700-lecia układu w Kępnie i 100-lecia
śmierci Floriana Ceynowy oraz progra
mie wydawniczym.
Prezes Oddziału Słupskiego przedsta
wił stan organizacyjny oddziału oraz
zarys programu na najbliższe lata, a
także program rozwoju organizacji w
takich gminach, jak Lipienice, Czarna
Dębrówka, Borzytuchom, Kołczygłowy,
Bytów, Tuchomia, Parchowo i Studzie
nice oraz klubu inteligencji kaszub
skiej „Pomorania". Omówił także po
trzeby Zrzeszenia w Słupsku, m. in.
stworzenia warunków lokalowych.
Przedstawiony program i plan dzia
łania oddziału uzyskały poparcie go-_
spodarzy województwa. Wojewoda wy
raził poględ, że autentyczny ruch spo
łeczny
kaszubsko-pomorski
będzie
wspierany przez całe społeczeństwo
i władzę. Wicewojewoda i dyrektor
Wydzidłu Kultury i Sztuki zadeklaro
wali pomoc.
(jot-ka)

