
 

Dywersyfikacja ideowo-programowa Solidarności w latach 1986-88 

 

Fragment znajdującej się w druku książki: Krzysztof Brzechczyn, Umysł 

solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej 

„Solidarności” w latach 1980–1989 
 

Solidarność wobec kompromisu 

 

2.1. Dyskusje wokół linii programowej Związku 

 

Zmiana polityki władz PRL wobec opozycji, która nastąpiła na przełomie lata i jesieni 

1986 r., ponownie ożywiła dyskusję programową w Związku. Punktem wyjściowym było 

określenie znaczenia wrześniowej amnestii: czy był to przełom w polityce władz i wstęp do 

zawarcia kompromisu czy jedynie nowy etap walki z opozycją. Przykładowo według Jana 

Lityńskiego wrześniowa amnestia miała być bezprecedensowym wydarzeniem w historii 

realnego socjalizmu, gdyż „okazało się, że czołową silą polityczną w kraju jest policja”1, a 

przesłuchania w więzieniach i aresztach oraz rozmowy z Kiszczakiem i jego podwładnymi 

nie były rutynowymi działaniami aparatu represji, lecz negocjacjami politycznymi. 

Wrześniowa amnestia, według Lityńskiego, miała stworzyć nową sytuację polityczną, w 

której nie do końca wiadomo, jakie są intencje władzy. Pozna się je dopiero wtedy, gdy różne 

grupy społeczne i środowiska zaczną realizować swoje postulaty. Do takich Lityński zaliczył 

reformę systemu prawnego, rejestrację fundacji pomocy dla rolnictwa indywidualnego, 

przestrzeganie ustawy o cenzurze, reaktywowanie rozwiązanych związków twórczych czy 

przywrócenie „pluralizmu związkowego”2.  

Natomiast w oświadczeniu zespołu „Głosu” i Grupy Politycznej „Wola” nie przeceniano 

znaczenia uwolnienia większości więźniów politycznych i innych dokonanych przez władzę 

ustępstw, podkreślając, iż: „obietnice stworzenia rad konsultacyjnych, praktyczna tolerancja 

jawnych działań poszczególnych postaci niezależnego życia społecznego mają stworzyć 

wrażenie, że dokonała się zasadnicza zmiana sytuacji, iż znaleźliśmy się u progu ugody 

społecznej i narodowego porozumienia. Niewiele jednak na to wskazuje”3. Kroki władzy 

interpretowano jako wciąganie niezależnych grup i jednostek w orbitę jej oddziaływania. Z 

                                                 
1 J. Lityński, W nowym układzie politycznym, „Tygodnik Mazowsze” 1986, nr 181, s. 1. 
2 Ibidem. 
3 Zespół „Głosu”, Grupy Polityczne „Wola”, Nasze stanowisko, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ 

»Solidarność« Region Mazowsze” 1986, nr 213, s. 1. 



tego względu popierano stanowisko TKK i Lecha Wałęsy w kwestii utrzymania tajnych 

struktur Związku „do czasu zalegalizowania zasady pluralizmu związkowego”4. W podobny 

sposób sytuację polityczną oceniły w wydanym oświadczeniu Międzyzakładowy Komitet 

Koordynacyjny, Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarność” i Komitet 

Wykonawczy SW stwierdzając, że:  

 

Zwolnienie więźniów politycznych i próby jawnej działalności związkowej stworzyły 

nową sytuację polityczną. Uważamy, że obecnie najważniejszym naszym zadaniem jest 

umocnienie struktur konspiracyjnych – zdolnych do kontynuowania działalności 

zarówno związkowej, w zakładach pracy, jak i politycznej5 

 

Stanowisko Solidarności Walczącej wobec dokonującej się zmiany politycznej było 

rozwijane w oświadczeniach SW i artykułach publikowanych na łamach jej prasy. 

Morawiecki i Kołodziej uznając powstanie TRS NSZZ „Solidarność” „za odważną 

manifestację obecności „Solidarności”6 podkreślali jednocześnie konieczność prowadzenia 

działalności konspiracyjnej i w taki sposób wspieranie walki o przywrócenie Związku, które 

jest jednym z celów politycznych SW.  Morawiecki konieczność kontynuacji konspiracji 

uzasadniał potrzebą stworzenia swoistej osłony dla jawnej działalności związkowej oraz 

celami programowymi SW którymi jest obalenie komunizmu i budowa Rzeczypospolitej 

Solidarnej7.  

Po wrześniu 1986 r. dyskusja wokół linii programowej Związku koncentrowała się 

wokół następujących kwestii: 

1. modelu działania: jawnego (legalnego bądź półlegalnego) lub konspiracyjnego; 

2. formuły „Solidarności”: związek zawodowy czy ruch społeczny; 

3. sposobu przywrócenia „Solidarności”; 

                                                 
4 Ibidem. 

5 MKK, MRK „S”, KW SW, Pozostajemy w podziemiu, „Solidarność Walcząca” 1986, nr 140, s .1. 
6 K. Morawiecki, A. Kołodziej, Nasze stanowisko, „Solidarność Walcząca” 1986, nr 139, s. 2. Krytyczne 

akcenty wobec TRS pojawiły kilka miesięcy później się w wywiadzie z Morawieckim, który na pytanie o sposób 

powoływanie jawnych struktur Związku opowiadał się za prowadzeniem działań w sferze jawnej i 

konspiracyjnej „Należało próbować, ale poważniej i konsekwentniej. W oświadczeniach Wałęsy i i powołanej 

przez niego TRS zabrakło zachęty a nawet polecenia tworzenia jawnych struktur w regionach  i zabrakło 

stwierdzenia o potrzebie konspiracji. A pierwsze wywiady Lecha wręcz taką potrzebę negowały. Potem przyszło 

opamiętanie” Wciąż trzeba iść. Wywiad z Kornelem Morawieckim, „Solidarność Walcząca” 1987, nr 145, s. 2.   
7 K. Morawiecki, Jawnie i w podziemiu, „Solidarność Walcząca”1986, nr 141, s. 1-2.    



4. zasad i warunków zawarcia spodziewanego kompromisu z władzą8. 

Propozycje programowe przedstawiane przez Jacka Kuronia i pozostałych, głównie 

warszawskich, działaczy i doradców „Solidarności”, popularyzowane na łamach „Tygodnika 

Mazowsze”, wywoływały ożywioną dyskusję i polemikę. Zaprezentuję alternatywne – wobec 

dominującego w Solidarności nurtu – pomysły programowe Zbigniewa Romaszewskiego, 

publicystykę prezentowaną w piśmie „Wiadomości”, stanowisko Grupy Roboczej KK NSZZ 

„Solidarność” oraz koncepcje Leszka Moczulskiego. 

 

Krajobraz po bitwie Jacka Kuronia 

 

Systematycznej diagnozy nowej sytuacji społeczno-politycznej podjął się Jacek Kuroń, 

który w następujący sposób charakteryzował sytuację w opozycji i miejsce w niej 

„Solidarności”: 

 

Na jednym biegunie są ci, którzy chcą szukać formuły współdziałania z władzami. Opowiadają 

się oni wyłącznie za legalizmem, w zasadzie nie uznając innych form działania. Większość tego 

nurtu lokuje się poza związkiem, ale przyjmowany przez nich punkt widzenia jest podzielany 

przez pewną część ludzi w „Solidarności”. Na przeciwnym biegunie są ci, którzy kładą nacisk 

na cel perspektywiczny – niepodległość i w zasadzie nie interesują ich warunki życia w systemie 

komunistycznym. Opowiadają się za działaniem konspiracyjnym, współpracę z władzą 

uważając za zdradę, a jawne formy działania budzą ich niepokój. W tym przypadku także 

większość nurtu znajduje się poza „S”, ale taki punkt widzenia w olbrzymim stopniu 

przyjmowany jest zwłaszcza w podziemnych strukturach Związku. Między tymi dwoma 

biegunami mieszczą się ci, którzy opowiadają się za działalnością niezależną tak jawną, jak 

konspiracyjną. Uznają oni za cel perspektywiczny niepodległość, ale chcą go realizować 

poprzez tworzenie inicjatyw społecznych nastawianych na urzeczywistnienie aspiracji 

społeczeństwa tu i teraz9. 

 

Pogłębieniem analiz Kuronia była opublikowana jesienią 1987 r. broszura Krajobraz po 

bitwie10, w której autor odnotowywał impas, w jakim miał się znaleźć ruch Solidarności. 

                                                 
8 Charakterystyka koncepcji politycznych w opozycji lat 1985–1986 zob. J. Skórzyński, 

„Solidarność” w drodze do Okrągłego Stołu. Strategia polityczna opozycji 1985–1989 [w:] Polska 

1986–1989: koniec systemu, t. 1, s. 59–73; idem, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 82–98. 
9 J. Kuroń, Tej szansy nie wolno nam zmarnować, „Tygodnik Mazowsze” 1986, nr 182, s. 4. 
10 Broszura została opublikowana również w formie artykułu: idem, Krajobraz po bitwie, „Aneks. 

Kwartalnik Polityczny” 1987, nr 48, s. 3–13. 



Zdaniem Kuronia Związek wprawdzie trwał nadal, ale już nie odnosił sukcesów, a jego baza 

społeczna odczuwalnie malała. Wynikało to z inercji struktur organizacyjnych, które 

ukształtowały się w pierwszych miesiącach stanu wojennego, a teraz miały być „czynnikiem 

hamującym ruch”11. Ponieważ – zauważał Kuroń – życie społeczne nie znosi pustki, pojawiły 

nowe formy aktywności ideowo-organizacyjnej, do których zaliczył „neoliberałów” i 

„neonarodowców”. Według niego w obecnej sytuacji trzeba zatem „szukać nowych form 

działania metodą prób i błędów, więc przynajmniej na początek potrzeba bardzo wielu 

inicjatyw i to na wszelkich możliwych polach”12. Kuroń przewidywał stopniowe zmniejszanie 

się sfery tajnej działalności, a konspiracja miała się stawać aktywnością coraz bardziej 

elitarną. Zdaniem autora: 

 

zasadnicze znaczenie ma obecnie sfera oficjalna i półoficjalna – wszelkie spółdzielnie, spółki, 

samorządy, zwłaszcza lokalne, stowarzyszenia niezależne, oficjalnie uznane wydawnictwa. Tu 

ruch ma szansę odzyskać swój masowy charakter. Ludzie szczerze przywiązani do Solidarności, 

lecz obawiający się nielegalności i wszelkiego niepokoju mogą włączyć się do działań 

oficjalnych a przez nas popieranych. Co równie ważne, w ten sposób można radykalnie 

zwiększać podmiotowość społeczeństwa – podjąć realnie budowę od podstaw ładu 

demokratycznego. Myślę, że struktury „S” powinny pełnić wobec tego typu działań funkcje 

usługowe. Inicjować, organizować pomoc fachową, zaplecze wydawnicze i różnego rodzaju 

akcje nacisku na władze. W zakładach pracy w działaniach rewindykacyjnych należy 

wykorzystywać wszelkie dostępne środki oficjalne, od narad po neozwiązki13. 

 

Kuroń opowiadał się zatem jednoznacznie za przekształceniem „Solidarności” w ruch 

społeczny. 

Ponadto doradca Związku przewidywał rosnące rozwarstwienie majątkowe, i co za tym 

idzie – kulturowe, społeczeństwa. Rozkład gospodarki nakazowo-rozdzielczej i rosnący 

rozziew pomiędzy powstającym sektorem prywatnym (racjonalizującymi się i 

usamodzielniającymi dziedzinami gospodarki) a dziedzinami opanowanymi przez 

nomenklaturę spowoduje spadek dochodów. Według Kuronia nie należy spodziewać się 

ponownego wybuchu strajków: 

 

                                                 
11 Ibidem, s. 4. 
12 Ibidem, s. 11. 
13 Ibidem, s. 12. 



Wielu działaczy „Solidarności”, i to często zakładowych, spodziewa się w nieodległej 

przyszłości gwałtownych wystąpień robotniczych. Wydaje się na to wskazywać zapowiadana 

przez władze polityka równoważenia rynku, która długo jeszcze będzie polegać na 

podwyższaniu cen i blokowaniu płac. Z drugiej strony nie sprzyja radykalnym wystąpieniom 

opisana wyżej sytuacja, pragnienie spokoju i niechęć do ryzyka, a także możliwości zarobku dla 

bardziej dynamicznych jednostek. […] Wreszcie fakt, że zubożenie mniej dotyka załogi 

wielkich zakładów, które mogą być zarzewiem buntu; biednieją w pierwszym rzędzie 

pracownicy małych zakładów, rodziny wielodzietne, emeryci, a nie jest to siła wybuchu 

społecznego14. 

 

Czekanie na rozwój wydarzeń i to, co się zdarzy w Związku Sowieckim, jest zatem, 

zdaniem Kuronia, błędem i trzeba już myśleć, „jak mają się przekształcić poszczególne 

struktury »S«, aby przystosować się do nowych zadań”15. 

Tezy Kuronia zyskały wsparcie w oświadczeniach Regionalnej Komisji Wykonawczej 

NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze i wypowiedziach jej głównych działaczy. 

Deklarowano w nich, że „Solidarność”, wyrzekając się walki o władzę, zamierza być jedynie 

ruchem nacisku na władzę, który prowadzić ma do jej przekształcenia i reformy. Związek ma 

być tylko jednym z elementów ruchu na rzecz upodmiotowienia społeczeństwa, który 

obejmować winien takie działania, jak samorządy zakładowe i terytorialne, towarzystwa 

gospodarcze, kluby polityczne i wszelkie inicjatywy obywatelskie. Przedsięwzięcia te miały 

stać się podstawą przyszłego paktu antykryzysowego. 

W dokumentach programowych RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze i 

wypowiedziach poszczególnych działaczy żądanie przywrócenia Związku nie było już 

definiowane jako cel główny ruchu i warunek wstępny zawarcia kompromisu z władzą: 

 

Walcząc o odebrane nam wolności związkowe nie będziemy się uchylać od udziału w 

samorządzie lokalnym, gdy przyjdzie czas wyborów. Żądając konstytucyjnej wolności zrzeszeń 

tworzymy ruch klubów i stowarzyszeń lokalnych, który potrafi rozpisać wielkie zadanie 

przebudowy systemu na program działań sprzyjających ewolucji16. 

 

Kuroń zaś argumentował w tej kwestii następująco: 

 

                                                 
14 Ibidem, s. 13. 
15 Ibidem, s. 11. 
16 Nowa strategia „S”, „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 232, s. 4. 



czy w naszych postulatach mamy eksponować przywrócenie legalnej „S” czy pluralizmu 

związkowego. Postulaty powinny być realistyczne. Żądanie legalizacji tego wymogu nie 

spełnia. Natomiast od pluralizmu do reaktywowania „S” droga jest względnie krótka17. 

 

Zmianie ulegała również postawa wobec wyborów do rad narodowych, które miały się 

odbyć w 1988 r. Zbigniew Bujak był przekonany, że samo ogłoszenie bojkotu nie zostanie 

poparte przez aktywistów i szeregowych członków związku. Jego myśl konkretyzował Jan 

Lityński: „Może potrzebna będzie elastyczna taktyka: w jednych okręgach bojkot, w innych – 

nie. Może Związek będzie zmuszony do ogłoszenia całkowitego bojkotu, ale musi być jasne, 

z jakiego powodu. Nie dlatego, że tak mu się czerwoni nie podobają, tylko dlatego, że 

ordynacja czy ustawa o radach narodowych nie pozwalają na wprowadzenie żadnych 

pozytywnych zmian”18. Lider mazowieckiej „Solidarności” doprecyzowywał wypowiedź 

Lityńskiego w następujący sposób: „Dla mnie sprawa wyborów do rad narodowych o tyle nie 

jest kontrowersyjna, że czas wyborów chcę traktować jako czas angażowania się »S« w 

problemy terytorialne bez względu na to, jaka będzie ordynacja”19. Bujak wyjaśniał, że jeżeli 

ordynacja będzie dawała możliwości wprowadzania kandydatów „Solidarności” na listy 

wyborcze, to należy z tej szansy skorzystać. Jeżeli natomiast nie będzie to możliwe, to należy 

powołać komitety regionalne, które przygotowują programy w zakresie budownictwa 

mieszkaniowego, ekologii, edukacji czy ochrony zdrowia. Po sformułowaniu takiego 

programu, zapewniał przewodniczący RKW Mazowsze: „Komitet może naciskać na władzę, 

aby ten właśnie program realizowała. Nie wyobrażam sobie, żeby rada narodowa mogła to 

pominąć”20. 

Ogłoszona ordynacja wyborcza do rad narodowych nie stwarzała jednak możliwości 

rejestracji niezależnych kandydatów. W oświadczeniu KKW NSZZ „Solidarność” 

podkreślano: „Zamiast zwrotu należnych praw zaproponowano nam udział w widowisku, 

gdzie zewnętrzne pozory (tajne głosowanie, trzech kandydatów na miejsce) ukrywają tę samą 

co dawniej praktykę, polegającą na decydowaniu za obywateli, kto może ich 

                                                 
17 J. Kuroń, Wypowiedź [w:] „Solidarność” w krajobrazie po bitwie. Dyskusja na spotkaniu TR 

„S”, „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 220, s. 2. 
18 O „Solidarności” inaczej. Rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem i Janem Lityńskim, „Tygodnik 

Mazowsze” 1988, nr 235, s. 3. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, s. 20. 



reprezentować”21. KKW wezwała zatem członków „Solidarności” do bojkotu wyborów, który 

miał być sprzeciwem wobec pozbawiania praw i dążeniem do odzyskania „społecznej 

suwerenności”22. 

Prezentowane głównie na łamach „Tygodnika Mazowsze” i popularyzowana głównie 

przez warszawskich doradców Związku linia programowa preferowała jawny model 

działania, lecz podkreślano w nich, że logistyka nadal ma pozostawać w ukryciu. Opowiadano 

się za przekształceniem „Solidarności” w ruch społeczny. Ponadto na łamach „Tygodnika 

Mazowsze” propagowany był pomysł zastąpienia hasła przywrócenia NSZZ „Solidarność” 

postulatem wprowadzenia pluralizmu związkowego na podstawie ustawy o związkach 

zawodowych z 1982 r., która dopuszczała w jednym zakładzie pracy działalność jednej 

organizacji związkowej. Dawało to możliwość zakładania – tam, gdzie nie powstały komisje 

zakładowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Komisji Zakładowych 

NSZZ „Solidarność”. Wreszcie proponowano władzy zawarcie paktu antykryzysowego w 

zamian za wprowadzenie pluralizmu stowarzyszeń i zgody na przywrócenie działalności 

NSZZ „Solidarność” na bazie ustawy z 1982 r. 

Strategia taka – w interpretacji nie tylko oponentów politycznych, lecz i działaczy 

związkowych średniego szczebla – groziła swoistym „rozmyciem” Solidarności w całej 

palecie ruchów i oddolnych stowarzyszeń obywatelskich, wobec których struktury 

dotychczasowego Związku pełniłyby rolę swoistego parasola i zaplecza logistycznego23. 

 

Rozdroża Solidarności według Zbigniewa Romaszewskiego 

 

                                                 
21 Stanowisko Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” wobec wyborów do rad 

narodowych [30 V 1988] [w:] Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, red. J. Olaszek, 

Warszawa 2010, s. 300. 
22 Ibidem. 
23 W taki sposób odczytywali wypowiedzi przywódców i doradców Związku poszczególni autorzy 

oraz działacze skupieni w Grupie Roboczej KK. Przykładowo autor posługujący się pseudonimem 

Jakub Stoliczny pisał: „Najwyższe władze Związku (w postaci Bujaka) i najwyższe gremium doradcze 

tegoż Związku (Jacek Kuroń) reprezentują instytucję, w której istnienie nie wierzą. Bujak oświadcza 

wprost, że »Solidarności« właściwie nie ma” („Jakub Stoliczny”, Solidarnościowy Belweder, 

„Kontakt. Miesięcznik Redagowany przez Członków i Sympatyków Solidarności” 1988, nr 3, s. 13. W 

oświadczeniu GR KK z 25 II 1989 r. można przeczytać: „Na jesieni 1987 r., a nawet jeszcze wiosną 

1988 r. (przed wybuchem strajków kwietniowo-majowych), czołowi przedstawiciele wspomnianej 

orientacji politycznej, Jacek Kuroń (zob. np. Krajobraz po bitwie…) i Andrzej Celiński (zob. wywiad 

dla „Newsweeka” z 23 XI 1987), wyraźnie stwierdzili, że historię »Solidarności: jako związku 

zawodowego uważają za zakończoną” (Grupa Robocza KK NSZZ „Solidarność”, Oświadczenie w 

sprawie „relegalizacji” i „legalizacji” NSZZ „Solidarność” [25 II 1989] [w:] Polska 1986–1989: 

koniec systemu, t. 3: Dokumenty, red. A. Dudek, A. Friszke, Warszawa 2002, s. 263). 



Romaszewski opowiadał się za działalnością jawną, choć logistyka ruchu – sieć drukarń 

i kolportażu oraz redakcje niezależnych czasopism – winna pozostać w konspiracji, gdyż w 

innym przypadku zostanie zlikwidowana. Jednakże działacze występujący i podejmujący 

decyzje w imieniu Związku winni działać jawnie, przede wszystkim z tego powodu, 

argumentował Romaszewski, że w działalności tajnej większość czasu przeznaczona jest na 

ukrywanie się. Ponadto działalność konspiracyjna wydłuża czas reagowania na bieżące 

wydarzenia24. 

Romaszewski zastanawiał się również, czym ówcześnie była „Solidarność”. Według 

niego: 

 

Najprostszy pomysł, tzn. że „Solidarność” to związek zawodowy posiadający określony statut, 

program i władze statutowe, znajduje chyba najmniej zwolenników. […] Nie twierdzę ani, że to 

dobrze, ani że to źle, ale po prostu tak jest, i jeśli się uważa, że struktura organizacyjna związku, 

jego program i władze to historia, to trzeba mieć odwagę jasno to wypowiedzieć i złożyć 

propozycję, co wobec tego nazywać związkiem, jakie elementy są istotne, a jakie nie25. 

 

Zdaniem Romaszewskiego po 13 grudnia 1981 r. aktywność związkową zdominowały 

grupy zaangażowanych osób, które działały jednak w innych niż związkowe sferach. Autor 

pisał: 

 

odrodzenie „Solidarności” jako związku zawodowego może nastąpić tylko w zakładach pracy i 

dlatego uważam, że problematyka zakładowa powinna stanowić dominujący element polityki 

„Solidarności”. Problemy polityki gospodarczej, ekologii, kultury czy praworządności powinny 

zostać przesunięte w sferę niezależnych inicjatyw wspieranych przez związek26. 

 

Romaszewski za najważniejsze obszary w najbliższym czasie uznawał walkę o 

pluralizm związkowy na poziomie zakładów pracy i wypracowanie metod obrony 

szeregowych członków Związku przed represjami. 

Działacz „Solidarności”, zauważając zarysowujące się pole kompromisu z władzą, 

zastanawiał się nad jego granicami. Według niego nieprzekraczalną barierą winien być 

                                                 
24 Z. Romaszewski, Rozdroża Solidarności, „Kultura. Szkice, Opowiadania, Sprawozdania” 1987, 

nr 1–2, s. 21 (artykuł został ukończony 25 XI 1986 r.); zob. też idem, Jak Polak z Polakiem, „Kultura. 

Szkice, Opowiadania, Sprawozdania” 1987, nr 11, s. 26 (artykuł został ukończony we wrześniu 1987 

r.). 
25 Idem, Rozdroża Solidarności, s. 23. 
26 Ibidem, s. 25. 



postulat reaktywowania „Solidarności”, jeżeli nie w skali ogólnopolskiej, to na poziomie 

zakładu pracy. Romaszewski dopuszczał tylko takie ingerencje władz w wewnętrzne sprawy 

Związku, które nie godzą w jego tożsamość. Warunkiem jej zachowania i trwania jest 

akceptacja wszelkich zmian w Związku przez demokratycznie wybrane ciała, głównie 

Komisję Krajową powołaną na I KZD NSZZ „Solidarność”. Romaszewski rozważał wariant 

likwidacji „Solidarności” w zamian za przywrócenie pluralizmu związkowego. Choć, jak 

pisał, „praktycznie dziś tylko ta opcja może być brana pod uwagę”, to jej skutki oceniał 

następująco: 

 

Niewątpliwie prowadzi ona do rozszerzenia społecznej aktywności i otworzenia przed nią 

nowych dróg rozwoju. Ale cena za to jest bardzo wysoka. Po pierwsze, moralna dwuznaczność. 

Kto niby miałby moralne prawo o tym decydować? Lech Wałęsa, Bujak, Frasyniuk? A dlaczego 

nie Jurczyk, Gwiazda, Seweryn Jaworski czy jeszcze parę tysięcy osób, które przesiedziały się 

w więzieniu za „Solidarności”27. 

 

Choć zdaniem Romaszewskiego każdy z historycznych przywódców „Solidarności” ma 

prawo do rezygnacji z działania w niej i rozpoczynania działalności na własny rachunek, to 

nie ma prawa samowolnie rozwiązywać Związku i rozpoczynać czegoś nowego. Nawet w 

tym pierwszym przypadku skuteczność takich działań byłaby ograniczona, gdyż 

„Solidarność” przetrwałaby i w takiej szczątkowej postaci, jak prognozował Romaszewski: 

 

w najbliższym czasie „Solidarność” pozostanie jeszcze ciągle ośrodkiem (szkoda, że 

słabnącym) najsilniej przemawiającym do społeczeństwa, najlepiej wyrażającym jego aspiracje. 

Być może nie widać tego z perspektywy Nowego Światu, ale może właśnie dlatego, aby to 

stwierdzić, warto czasem wyjechać i zobaczyć, jaka jest Polska28. 

 

Reasumując, Romaszewski był zdecydowanym zwolennikiem (1) działalności jawnej 

jako bardziej efektywnej, przy czym konspiracja miałaby być ograniczona do logistyki ruchu. 

W odróżnieniu jednak od poglądów wyrażanych na łamach „Tygodnika Mazowsze” 

opowiadał się za (2) prymatem działalności związkowej nad społeczną. Według niego 

zakorzenienie w zakładach pracy miało być decydującym argumentem na rzecz przywrócenia 

Solidarności. Ponadto Romaszewski był (3) przeciwny rezygnacji z postulatu przywrócenia 

Solidarności, w którym odwoływano się do porozumień sierpniowych. Według niego 

                                                 
27 Idem, Jak Polak z Polakiem, s. 21. 
28 Ibidem, s. 22. 



odwoływanie się do zasady „pluralizmu związkowego” oznaczałoby akceptację stanu 

prawnego wprowadzonego ustawą o związkach zawodowych z 1982 r. Ponadto, jak uważał, 

(4) zawarcie kompromisu z władzą nie powinno naruszać tożsamości Związku. 

 

W oczekiwaniu na drugi Sierpień. Publicystyka polityczna „Wiadomości” 

 

Redakcja „Wiadomości” jednoznacznie opowiadała się za kontynuacją działalności 

podziemnej. Zespół redakcyjny argumentował, że po „ujawnieniu zakładowych ogniw 

Związku będą one zdane na łaskę i niełaskę policji, a ich powrót do działalności tajnej nie 

będzie możliwy”29. Konkludowano zatem, że „ujawnienie zakładowych organizacji, dziś, gdy 

wciąż odmawia się »S« legalizacji, to ryzyko likwidacji Związku”. 

Postawa redakcji pośrednio wynikała z odmiennego punktu widzenia w sprawie 

spodziewanego wybuchu społecznego niezadowolenia. Publicysta posługujący się 

pseudonimem „ZM”, powołując się na wywiad z Jerzym Giedroyciem, argumentował, że 

„program oparty na oczekiwaniu wybuchu nie jest […] wcale absurdalny”30. Po pierwsze, 

wszystkie przełomy społeczne w historii PRL były poprzedzone społecznymi protestami. Po 

drugie, ówcześnie czynnikiem sprzyjającym społecznym protestom był rozwój sytuacji w 

Związku Sowieckim. W podobny sposób na możliwość wybuchu dalszych protestów 

społecznych – po strajkach w kwietniu i maju 1988 r. – zapatrywał się Macierewicz, który za 

główną przyczynę strajków w pierwszej połowie 1988 r. uznawał wywołany podwyżką cen 

spadek poziomu życia. Ponieważ ten czynnik nie znikł, Macierewicz przewidywał, że 

„oznacza to po prostu, iż przeżyliśmy pierwszą, a nie ostatnią fazę wydarzeń polskich 1988 

roku”31. 

Z tego powodu publikujący na łamach „Wiadomości” autorzy byli przeciwni 

przekształcaniu się „Solidarności” w ruch społeczny. Aleksander Wołyński z niepokojem 

odnotowywał „postępującą utratę związkowego charakteru opozycji” 32. Autor posługujący 

się pseudonimem „W” zauważał, że „lewicowy-socjaldemokratyczny nurt przejął na siebie 

                                                 
29 Redakcja „Wiadomości”, Nasze stanowisko, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« 

Region Mazowsze” 1986, nr 212, s. 2. 
30 „ZM”, Spory o program, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” 

1988, nr 272, s. 1. 
31 A. Macierewicz, Pierwsze wnioski, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region 

Mazowsze” 1988, nr 283, s. 1. 
32 A. Wołyński, Opozycyjne bezdroża i źródła nadziei, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ 

»Solidarność« Region Mazowsze” 1987, nr 245, s. 1. 



odpowiedzialność za dalsze losy Związku”33. Fakt ten oceniał negatywnie, gdyż „Siła 

Związku opiera się na […] strukturach podziemnych i na powszechnym wsparciu 

społecznym. Nie sposób też przecenić roli Kościoła zarówno jako autorytetu moralnego i 

potężnego czynnika politycznego nieustannie wspierającego dotąd sprawę Solidarności”34. 

Ten sam autor popierał powstawanie partii politycznych, lecz krytycznie odnosił się do 

przekształcania samego Związku w ruch społeczny lub partię. Według niego pojęcie ruchu 

społecznego jest niejasne i nieokreślone, natomiast przekształcanie Związku w partię, 

pomimo pozorów radykalizmu, „prowadzi jedynie do niejasnych konszachtów i 

kompromitujących decyzji”35. Za takie publicysta uznawał wysunięcie przez KKW idei 

„paktu antykryzysowego” w obliczu podwyżek cen czy zapowiedź udziału w wyborach do 

rad narodowych w 1988 r. Na łamach pisma propagowano korektę linii programowej 

Związku, uznając, że formuła Samorządnej Rzeczypospolitej nie przystaje do nowych 

warunków społeczno-gospodarczych. Zamiast bowiem, po raz kolejny, reformować 

państwową gospodarkę, należy odbudować własność prywatną. Według jednego z autorów 

„Wiadomości”: „W naszych warunkach odbudowa kraju może odbywać się tylko poprzez 

przejęcie na własność prywatną, spółdzielczą, samorządową (np. samorządu terytorialnego 

czy miejskiego) już nie tylko rolnictwa, ale i przemysłu. Jak długo bowiem istnieje państwo 

komunistyczne, tak długo własność państwowa będzie mu podporządkowana”36. 

Reasumując, na łamach pisma popierano kontynuowanie działalności podziemnej i 

prowadzenie działalności związkowej. Z tego powodu krytycznie odnoszono się do 

przekształcenia „Solidarności” w ruch społeczny i zawarcia paktu antykryzysowego. 

Środowisko „Wiadomości” popierało natomiast odbudowę – na bazie społecznej nauki 

Kościoła – własności prywatnej, która powinna być podstawą przeprowadzenia reform 

gospodarczych. 

 

W obronie związkowego legalizmu. Koncepcje programowe Grupy Roboczej 

Komisji Krajowej 

 

                                                 
33 „W”, Nasz komentarz, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” 1986, 

nr 209, s. 1. 
34 Ibidem. 
35 „W”, Związek czy partia? „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” 

1988, nr 268, s. 1. 
36 „X”, Co i za co? „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” 1986, nr 

217, s. 1. 



Grupa Robocza Komisji Krajowej stała się znana jesienią 1987 r. za sprawą 

skierowanego do Lecha Wałęsy listu kilkudziesięciu działaczy NSZZ „Solidarność”, w której 

domagano się zwołania posiedzenia statutowych władz Związku. W wydawanych 

oświadczeniach opowiadano się za kontynuacją działalności podziemnej, którą nadal winna 

koordynować Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”37. Z tego powodu 

Grupa Robocza krytycznie przyjęła likwidację przez Wałęsę TKK i powołanie w jej miejsce 

Krajowej Komisji Wykonawczej. Argumentowano, że Związek z powodu podjęcia takiej 

decyzji nie odniósł żadnych politycznych korzyści, a TKK nie spełniła swojej obietnicy 

koordynowania podziemnej aktywności „do chwili powstania warunków dla wznowienia 

statutowej działalności Związku”38 i przekazania władzy „demokratycznie wybranym, 

statutowym władzom NSZZ »Solidarność«, a zwłaszcza Komisji Krajowej”39. Krytycznie 

oceniano utworzenie KKW, argumentując, że ciało to: 

 

Pomimo dowolnie przyjętej nazwy nie jest Komisją Krajową ani jej nie zastępuje. Jest zespołem 

ludzi o dużym autorytecie osobistym i grupą powołaną do istnienia w sposób pozastatutowy, bez 

dołożenia choćby minimum starań, by skonsultować jej skład, funkcję lub choćby samą 

celowość utworzenia z obecnymi w kraju i prowadzącymi działalność związkową członkami 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jej utworzenie budzi uzasadnione obawy co do 

tożsamości Związku, sposób powołania narusza elementarne zasady demokracji 

wewnątrzzwiązkowej, zaś skład nie odzwierciedla pluralizmu politycznego i 

światopoglądowego NSZZ „Solidarność”40. 

 

W wydawanych dokumentach programowych podkreślano, że Związek winien 

zajmować się przede wszystkim obroną interesów pracowniczych, a nie brać 

współodpowiedzialności za takie reformowanie systemu, którego koszty ponosić będą przede 

wszystkim ludzie pracy. Ostrzegano zatem przed zaniedbywaniem „problematyki socjalno-

bytowej”41, co może prowadzić do zatarcia „wyraźnie określonej linii programowej”42 i utraty 

tożsamości Związku. Działacze z Regionu Łódzkiego już jesienią 1986 r. powołali Ośrodek 

                                                 
37 List do przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”…, s. 92. 
38 Oświadczenie w sprawie likwidacji TKK, Łódź–Gdańsk 21 listopada 1987, „Wiadomości. 

Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” 1987, nr 261, s. 1–2. 
39 Ibidem, s. 2. 
40 Oświadczenie w sprawie naczelnych władz NSZZ „Solidarność” [21 XI 1987] [w:] Pęknięty 

dzban…, s. 108–109. 
41 List do przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”…, s. 92. 
42 Ibidem. 



Badań Społeczno-Zawodowych, który działając pod egidą GR, przygotowywał ekspertyzy 

dotyczące m.in. pracy kobiet i minimum socjalnego. 

Grupa Robocza, stojąc na stanowisku legalizmu, krytycznie odnosiła się do 

powstawania komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność”, przyjmując, że organizacja 

związkowa „istnieje nadal w sposób legalny i co najwyżej została pozbawiona osobowości 

prawnej”43. Powoływanie komitetów założycielskich prowadzi – pomimo stosowania nazwy 

Solidarność – do zakładania nowego związku. W oświadczeniu stwierdzano: 

 

Ci, którzy pragną przywrócenia jawnego działania NSZZ „Solidarność” i gotowi są narazić się 

na ryzyko represji, powinni raczej tworzyć Tymczasowe Komisje Zakładowe lub wznawiać 

(gdzie to możliwe) działanie wybranych Komisji Zakładowych i powiadamiać Dyrekcje 

zakładów o wznowieniu jawnej działalności NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu. W ten 

sposób rzeczywiście i bezpośrednio walczyć będą nie tylko o pluralizm związkowy w PRL, ale 

również o prawo NSZZ „Solidarność” do jawnego działania44. 

 

Jednocześnie działacze GR popierali zakładanie nowych partii i ruchów politycznych, 

deklarując, że nie uznają i nie będą „uznawać kierowniczej roli PZPR ani jakiejkolwiek innej 

partii politycznej”45. Proces powstawania nowych partii politycznych postrzegano korzystnie, 

gdyż miał zdjąć z Solidarności obowiązek wypowiadania się w każdej sprawie i umożliwić 

skoncentrowanie się na działalności związkowej. 

W swoich oświadczeniach GR domagała się likwidacji nomenklatury w gospodarce, 

zniesienia ograniczeń w aktywności samorządów pracowniczych i prowadzeniu prywatnej 

działalności gospodarczej. Oznaczało to odrzucenie koncepcji paktu antykryzysowego i 

przerzucania kosztów reformy gospodarczej na pracowników państwowych przedsiębiorstw. 

Z tego względu domagano się „utworzenia autentycznej społecznej instytucji, która w sposób 

skuteczny mogłaby sprawować nadzór nad procesem reformy”46. 

                                                 
43 Oświadczenie (w sprawie rejestracji komitetów założycielskich) [21 XI 1987] [w:] Pęknięty 

dzban…, s. 115. 
44 Ibidem; zob. też stanowisko Jerzego Kropiwnickiego na ten temat: „W świetle statutu »S«, tego 

zresztą wymaga ustawa, nie można być członkiem dwóch związków jednocześnie. Tworzenie 

komitetów założycielskich i ich ewentualna rejestracja oznaczałaby wystąpienie z NSZZ »S«” (Co się 

dzieje w NSZZ Solidarność? Rozmowa z Jerzym Kropiwnickim, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ 

»Solidarność« Region Mazowsze” 1987, nr 264, s. 3). 
45 Oświadczenie w sprawie stosunku do partii politycznych [19 XII 1987] [w:] Pęknięty dzban…, s. 

119. 
46 Stanowisko Grupy Roboczej, „Wiadomości. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” 

1987, nr 259, s. 2. 



Reasumując, Grupa Robocza w swoich oświadczeniach programowych opowiadała się 

przede wszystkim za kontynuacją działalności konspiracyjnej i prowadzeniem – jeżeli będą 

takie możliwości – działalności jawnej. Związek w swojej działalności winien koncentrować 

się głównie na obronie interesów pracowniczych, a nie spełniać funkcje ruchu społecznego. 

Działacze Grupy Roboczej opowiadali się za relegalizacją NSZZ „Solidarność” w kształcie 

sprzed 13 grudnia 1981 r., a nie za jego ponowną legalizacją na podstawie ustawy o 

związkach zawodowych z 1982 r. czy powoływaniem komitetów założycielskich NSZZ 

„Solidarność”. Wobec postawionej przez Kuronia i działaczy RKW NSZZ „Solidarność” 

Regionu Mazowsze alternatywy: walka o pluralizm związkowy albo walka o przywrócenie 

NSZZ „Solidarność”, opowiadali się zatem jednoznacznie za drugim jej członem. 

Przywrócenie „Solidarności” w kształcie sprzed stanu wojennego miało też być warunkiem 

wstępnym zawarcia kompromisu z władzą komunistyczną, lecz jego ceną nie powinna być 

zgoda na obniżenie poziomu życia pracowników zatrudnionych w państwowych zakładach i 

instytucjach, pojmowanego jako koszt reformowania gospodarki i wychodzenia z kryzysu 

społeczno-ekonomicznego. 

 

Krajobraz przed bitwą Leszka Moczulskiego 

 

Moczulski nie odnosił się do spraw wewnątrzzwiązkowych, lecz do diagnozy sytuacji 

społecznej przedstawionej przez Kuronia i formułowanych przez niego propozycji 

programowych. Przywódca KPN bardziej optymistycznie niż doradca „Solidarności” oceniał 

poziom poparcia społecznego dla Związku. Według niego trwanie społeczeństwa w oporze 

spowodowało, że cele stanu wojennego nie zostały zrealizowane. Moczulski diagnozował, że 

ok. 20 proc. społeczeństwa opowiada się za władzą (biegun zachowawczy), lecz również ok. 

20 proc. opowiada się za opozycją (biegun zmiany). Sytuacja nie jest jednak stabilna, gdyż 

nie wiadomo, jak zachowa się milcząca większość społeczeństwa. Moczulski prognozował: 

 

ponieważ jest mało prawdopodobne, aby obecnie niezaangażowane siły społeczne zaczęły nagle 

masowo skupiać się wokół władzy, proces polaryzacji zostanie sprowadzony do masowego 

ruchu w stronę bieguna zmiany. Rozległość strefy pośredniej powoduje, że nabierze on 

charakteru masowego i lawinowego. […] Wówczas, jeśli władza nie cofnie się na czas i 

spróbuje stawić mu tamę – dojdzie do eksplozji społecznej; jedyną skuteczną metodą 



powstrzymania wybuchu są szybkie ustępstwa. Władze PRL zaczynają to czynić. Trudno dziwić 

się, że obawiają się, iż te ustępstwa mogą je zaprowadzić zbyt daleko47. 

 

Według Moczulskiego celem nie tylko Konfederacji Polski Niepodległej, ale i całego 

społeczeństwa, winna być odbudowa NSZZ „Solidarność” metodą faktów dokonanych, 

poprzez tworzenie jawnych struktur na poziomie najpierw centralnym, potem regionalnym, a 

następnie – zakładowym. W tym zakresie krytyka Moczulskiego przypominała zastrzeżenia 

Morawieckiego. Według przywódcy KPN odbudowa Związku poprzez zakładanie 

tymczasowych rad „Solidarności” była zbyt minimalistyczna: „nie przedstawiono wtedy 

szerzej koncepcji odbudowy całego związku. Mogło więc wyglądać, że jawne kierownictwa 

powstają tylko po to, aby przejąć władzę nad niejawnym związkiem. To musiało budzić 

obawy”48. Moczulski dystansował się od sporów pomiędzy Wałęsą a Grupą Roboczą KK, 

uznając że prawo do reprezentowania „Solidarności” ma jej przewodniczący, powołana przez 

niego Krajowa Komisja Wykonawcza i formalnie istniejąca Komisja Krajowa49. 

 

Podsumowanie. Dygresja metodologiczna 

 

Różnice pomiędzy poszczególnymi środowiskami NSZZ „Solidarność” (z wyłączeniem 

KPN) można zaprezentować w postaci następującej tabeli 5. 

 

Tabela 5. Różnice pomiędzy środowiskami tworzącymi NSZZ „Solidarność” 

Autor/środowisko Model działania Formuła 

Sposób 

przywrócenia 

Związku 

Warunki 

kompromisu z 

władzą 

RKW NSZZ 

„Solidarność” 

Regionu 

Mazowsze, 

„Tygodnik 

Mazowsze”  

jawny ruch społeczny na podstawie 

ustawy o 

związkach 

zawodowych z 

1982 r.  

pakt 

antykryzysowy 

Zbigniew 

Romaszewski 

jawny związek 

zawodowy  

nieokreślony, lecz 

zaakceptowany 

przez wszystkich 

historycznych 

przywódców i 

legalnie wybrane 

władze Związku  

 

                                                 
47 L. Moczulski, Krajobraz przed bitwą, Warszawa 1987, s. 5. Publikacja to zapis wywiadu, 

którego Moczulski udzielił „Gazecie Polskiej” w końcu listopada 1987 r. 
48 Ibidem, s. 12–13. 
49 Ibidem, s. 15.  



„Wiadomości”  Mieszany (w 

zależności od 

warunków: 

kontynuacja 

działalności 

konspiracyjnej 

lub/i prowadzenie 

działalności 

jawnej)  

związek 

zawodowy, z 

jednoczesnym 

poparciem 

zakładania partii 

politycznych  

przywrócenie w 

kształcie sprzed 

13 grudnia 1981 r. 

Odbudowa w 

oparciu o 

katolicką naukę 

społeczną 

własności 

prywatnej  

Grupa Robocza 

KK NSZZ 

„Solidarność” 

konspiracyjny związek 

zawodowy  

przywrócenie w 

kształcie sprzed 

13 grudnia 1981 r. 

Odrzucenie paktu 

antykryzysowego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Warto w tym miejscu poczynić pewną dygresję metodologiczną. Analizowane tutaj 

źródła są źródłami adresowanymi, zawierającymi rozbudowaną warstwę argumentatywno-

retoryczną. Wspomniane wyżej kryteria dywersyfikacji programowej, pociągające wybór 

jednej z możliwości politycznych, w interpretowanych przeze mnie dokumentach nigdzie nie 

zostały w pełni wyrażone explicite. Jednakże intencję komunikacyjną można odnaleźć już w 

samych tytułach analizowanych tekstów. Tytuł broszury Kuronia Krajobraz po bitwie 

sugerował liczenie strat, skłaniające do korekty dotychczas przyjętej linii programowej50. Z 

kolei tytuł wywiadu z Moczulskim Krajobraz przed bitwą pełnił funkcje mobilizacyjne przed 

ostateczną walką o odzyskanie niepodległości. Tytuł eseju Romaszewskiego Rozdroża 

Solidarności zachęcał z kolei do wysiłków poszukiwania adekwatnej linii programowej 

Związku w zmienionej sytuacji społeczno-politycznej. 

Również sam opis sytuacji społeczno-politycznej, czyli wymiar diagnostyczno-

deskryptywny źródła, pełnił funkcję argumentacyjną na rzecz określonej korekty linii 

programowej. Przykładowo określenie wrześniowej amnestii mianem „przełomu” powiązane 

z niską (krytyczną) oceną stopnia poparcia dla Solidarności wiązało się na ogół z rezygnacją 

bądź poważnym ograniczeniem działalności konspiracyjnej, poparciem formuły ruchu 

społecznego i polityki kompromisu. Z kolei uznanie wrześniowej amnestii za niewiele 

znaczące ustępstwo władz wymuszone mobilizacją społeczną było argumentem na rzecz 

kontynuacji działalności konspiracyjnej i intensyfikacji niezależnej aktywności społecznej. 

Inną strategią argumentacyjną było sprowadzanie programowych sporów, np. pomiędzy 

Grupą Roboczą KK a KKW NSZZ „Solidarność”, do sporów personalnych pomiędzy 

                                                 
50 Zob. komentarz Kuronia: „Zatytułowałem swój szkic: »Krajobraz po bitwie«: społeczeństwo ma 

poczucie, że poniosło klęskę, i nie wierzy, że cokolwiek można zrobić. Nie widzi sukcesu, jaki 

odniosło, nie widzi szans” (J. Kuroń, Krajobraz po bitwie. Wywiad, „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 

219, s. 2). 



historycznymi przywódcami „Solidarności” i frustracji poszczególnych działaczy. Zastosował 

ją Janusz Onyszkiewicz, pisząc, że Grupa Robocza to: 

 

grupa legalistów, według których mandat uzyskany w 1981 r. jest wciąż ważny. Nie 

biorą oni pod uwagę, że nie ma nawet quorum KK. Część członków wyemigrowała, 

kilku w stanie wojennym przed kamerami TV odżegnało się od Związku. Myślę, że 

główną rolę grają tu względy ambicjonalne: ludzie, którzy nie umieli znaleźć dla siebie 

pola działania w nowej sytuacji, chcą je teraz wywalczyć nie poprzez aktywność, tylko z 

tytułu mandatu51. 

 

Oczywiście, w danym źródle nie muszą występować explicite wszystkie wyróżnione 

przeze mnie jego cztery warstwy jednocześnie, lecz uwzględnienie tej hipotezy 

interpretacyjnej pozwala, jak sądzę, na pogłębioną analizę toczonej dyskusji ideowo-

programowej. 

 

 

                                                 
51 Ze spotkania rzecznika prasowego „S” Janusza Onyszkiewicza z redakcjami pism niezależnych 

[9 X 1987], „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 223, s. 2. Po latach wspomnianą strategię argumentacyjną 

Lech Kaczyński określił mianem mitologizowania przeciwnika: „Ja sądzę, że było to z jednej i z 

drugiej strony, bo Grupa Robocza posądzała nas, chociaż moje nazwisko akurat nie padło, o bardzo 

złe intencje. Myśmy z kolei też, w tym i ja niestety, posądzaliśmy o nie najlepsze intencje Grupę 

Roboczą. Sądzę, że następowała wzajemna mitologizacja. Krótko mówiąc uważaliśmy, że jest to 

grupa walcząca przede wszystkim o władzę” (L. Kaczyński, Wypowiedź [w:] Polska 1986–1989: 

koniec systemu, t. 2: Dyskusja, red. A. Paczkowski, Warszawa 2002, s. 85). 


