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Stan wojenny w drastyczny sposób wpi-
sał się w historię „Tygodnika Solidarność”. 
ostatnim przygotowanym w PRL nume-
rem naszego tygodnika okazało się wyda-
nie 37., datowane na 11 grudnia 1981 r. Zo-
stał on jednak w części skonfiskowany, ale 
ci, którzy zdążyli go zakupić, mogli prze-
czytać, że w kolejnym „TS” będzie druko-
wana książka Krystyny Kersten „Historia 
polityczna Polski 1944-1956”, a także no-
woroczna szopka polityczna. Tak się jed-
nak nigdy nie stało...

NIE WSZYSTKICH INTERNOWANO

Tadeusz Mazowiecki, redaktor naczelny 
„Tygodnika Solidarność”, materiały do ko-
lejnego nr. 38 „TS” zabrał ze sobą do Gdań-

ska, gdzie odbywało 
się posiedzenie Komisji Krajowej. Pracę nad 
nimi zaplanował na czas pociągowej podró-
ży powrotnej. Niestety nie zdążył usiąść nad 
przygotowanymi przez dziennikarzy ma-
teriałami. Jak możemy przeczytać w jego 
wspomnieniach zamieszczonych w książ-
ce „Tygodnik Solidarność – 35 lat”: „w nocy, 
po Komisji Krajowej, wyprowadzono mnie 
z Grand Hotelu w kajdankach i zawieziono 
na Kartuską do komisariatu. Tłum ludzi stał 
tam na korytarzu, ja niedaleko Wyszkow-
skiego (wtedy sekretarza redakcji «Tygo-
dnika Solidarność» – przyp. red.), ale nie 
pozwolili nam rozmawiać. Milicjant, który 
nas pilnował, coś nieustannie mruczał pod 
nosem, komuś wymyślał. Gdzieś dopiero nad 

ranem nam się wygadał, że jest stan wojen-
ny. Że go zbudzono i dlatego jest zły” – opo-
wiadał Mazowiecki. Naczelny Tysola został 
wezwany na rozmowę z esbekiem jako je-
den z ostatnich. „Nasza rozmowa była bar-
dzo ostra. W pewnym momencie on, strasz-
nie oburzony, mówi: «a pan miał materiały 
przeciw naszemu ministrowi!». Widocznie 
coś w tej szopce było na Kiszczaka, ale nie 
miałem okazji zorientować się, co” – wspo-
minał Mazowiecki. W stanie wojennym in-
ternowano wielu dziennikarzy „TS”: 13 grud-
nia poza Tadeuszem Mazowieckim również 
Waldemara Kuczyńskiego, Krzysztofa Wy

Mateusz Kosiński

ciąg dalszy na ii str.

Historia stanu wojennego 
to nie tylko historia liderów 
Solidarności i czołowych 
działaczy PZPR. To również 
historia naszych małych ojczyzn 
i lokalnych bohaterów. 
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szkowskiego, Jana dworaka i Małgorzatę 
Łukasiewicz. W następnych dniach inter-
nowano jeszcze Wojciecha Brojera, Macie-
ja Cisłę i Wandę falkowską.

Jednak zdecydowana większość pracow-
ników „Tygodnika” pozostała na wolno-
ści i w poniedziałek przyszła do redakcji. 
Tam, ku ich ogromnemu zaskoczeniu, 
okazało się, że w nadmiarze obowiąz-
ków esbecja zapomniała o siedzibie „TS”, 
gdzie nie przeprowadzono żadnej rewizji. 
Zdziwieni pracownicy postanowili z tego 
skorzystać – wynosząc w pierwszej chwi-
li artykuły i papiery, a następnie wszyst-
kie magnetofony i maszyny do pisania. 
Wszystkie urządzenia zniknęły również 
ze spisu wartości trwałych. W dalszej ko-
lejności wyniesiono listy do redakcji, któ-
re były bardzo szczere i często ich autorzy 
otwarcie krytykowali władzę, nie mogły 
więc wpaść w ręce bezpieki. ostatecz-
nie wory trafiły do kościoła św. Michała, 
gdzie zostały wywiezione taksówkami. 
Na koniec przez piwnice wyniesiono bez-
cenny kserograf. W przyszłości miał on 
służyć do powielania „Tygodnika Wojen-
nego”. do rewizji w redakcji doszło dopiero 
w piątek, 18 grudnia, z racji odpowiednie-
go „wyczyszczenia” pomieszczeń była ona 
jednak już zupełnie bezskuteczna. Woj-
skowy komisarz zakazał jednak spotkań 
w siedzibie redakcji, ta więc przeniosła się 
do pobliskiej restauracji – „Zielonej Gęsi”. 
Następnie dziennikarze zadbali o uzyska-
nie zaległych wypłat, również dla interno-
wanych kolegów. Ta część zespołu, która 
pozostała w stanie wojennym na wolno-

ści, zintegrowała się jeszcze mocniej niż 
w okresie „karnawału”. Wkrótce znaczna 
część redakcji „Tygodnika” zaczęła pisać 
dla podziemnych tytułów.

dOŚWIAdCZENIE MASOWE

dlaczego w artykule poświęconym sze-
rokiemu kontekstowi stanu wojennego 
zaczynam od szczegółu, pokazując ob-
raz grudnia 1981 r. przez pryzmat historii 
„Tygodnika Solidarność”? Wyżej wymie-
niona historia dotyczy tylko jednego za-
kładu pracy i ośmiu internowanych osób. 
Stan wojenny to pierwsze tak masowe wy-
darzenie natury społeczno-politycznej 
od czasu stalinizmu. Stan wojenny to 10 
tysięcy internowanych w licznych zakła-

dach pracy. To doświadczenie milionów, 
na których życie osobiste wprowadzenie 
stanu wojennego w mniejszy lub większy 
sposób wpłynęło. To cała rzeka historii jak 
ta powyżej. To historie, które działy się 
w całej Polsce – zarówno w dużych mia-
stach, które były centrami przemysłowy-

mi PRL-u, jak i na prowincji. do obozów 
internowania trafili zarówno liderzy So-
lidarności, jak i jej doradcy, związani z nią 
intelektualiści, ale i szeregowi działacze, 
którzy przez długie lata musieli czekać 
na pewną formę docenienia i podzięko-
wania za konspiracyjną pracę.

To właśnie ta powszechność zderzenia 
stanu wojennego z narodem sprawia, 
że 13  grudnia to tak szczególna data w ka-
lendarzu historii PRL. Jak pisze w książce 
„Wojna polsko-jaruzelska” prof. andrzej 
Paczkowski: „wprowadzenie stanu wo-
jennego było jednym z dwóch najbardziej 
dramatycznych doświadczeń narodowych 
od końca drugiej wojny światowej. dla dzie-
siątek tysięcy Polaków – tych, którzy zo-
stali aresztowani w noc 13 grudnia, i tych, 
których brutalnie zaatakowano w zakła-
dach pracy – nawet traumatycznym. Nie 
wiem, czy są uprawnione takie porówna-
nia, ale sądzę, że tylko trwająca przez kil-
ka powojennych lat walka z podziemiem 
– z towarzyszącymi jej pacyfikacjami, ma-
sowymi zbrodniami, przemocą na ogrom-
ną skalę – która przyniosła nieporówny-
walnie większe ofiary, silniej oddziałała 
na polskie społeczeństwo. (…) od czerw-
ca 1956 r. nie brakowało więc w Polsce po-

ważnych wstrząśnień społecznych i dni, 
gdy masowo wyrażano niezgodne z inten-
cjami władzy emocje. ale tylko wprowa-
dzenie stanu wojennego było jednocze-
śnie i bezpośrednio doświadczone przez 
większość społeczeństwa w całym kraju, 
a uczestnikami tego doświadczenia byli 

STaN WoJeNNy To 
10 TySIęCy INTeRNoWaNyCH 
W LICZNyCH ZaKŁadaCH 
PRaCy, To dośWIadCZeNIe 
MILIoNóW.

PoWSZeCHNy ByŁ 
STRaCH, BIeda, NIeMoC 
I BeZSILNość, aLe 
PoWSZeCHNy ByŁ RóWNIeŻ 
oPóR, BoHaTeRSTWo 
I NoNKoNfoRMIZM.
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mieszkańcy wszystkich bodaj miast i aglo-
meracji przemysłowych. To doświadcze-
nie wzmocnił tragiczny obrót wydarzeń 
w wielu miejscach”.

SPOŁECZEŃSTWO ALTERNATYWNE

Co ważne, masowość doświadczenia stanu 
wojennego oznaczała masowość doświad-
czenia odpowiedzi na tę formę wypowie-
dzenia wojny narodowi. Jak piszą autorzy 
książki „Nikczemność i honor. Stan wo-
jenny w stu odsłonach”, wydanej niedawno 
nakładem Wydawnictwa Biały Kruk: „Spo-
łeczeństwo szybko zaczęło tworzyć struk-
tury podziemne, które sprawnie funkcjo-
nowały przez następne lata. W strukturach 
tych zaangażowane były dziesiątki tysięcy 
osób – wydawcy i drukarze gazetek oraz 
książek podziemnych, dziennikarze pra-
sy drugiego obiegu, kolporterzy różnych 
szczebli, osoby udostępniające mieszkania 
i lokale na cele konspiracyjne, podziemni 
bibliotekarze i organizatorzy spotkań sa-
mokształceniowych, skarbnicy zbierający 
składki związkowe w zakładach pracy, oso-
by prowadzące (najczęściej we współpracy 
z Kościołem) prace charytatywne, organi-
zatorzy Radia Solidarność, grupy rozrzu-
cające ulotki i rozklejające plakaty na uli-
cach i inne osoby wspierające podziemie 
na rozmaite sposoby. Lata osiemdziesią-
te ubiegłego stulecia oznaczały powsta-
nie w Polsce społeczeństwa alternatywne-
go, które próbowało, z niezłym skutkiem, 
wypełniać role, których komunistyczne 
państwo spełniać nie chciało, bądź speł-
niać nie było już w stanie”.

I właśnie ta powszechność doświadczeń 
stanu wojennego jest kluczowa. Bo po-
wszechny był strach, powszechna była bie-
da, która do końca lat 80. dotykała Polaków, 
powszechna była niemoc i bezsilność wy-
nikająca z brutalnego przerwania karna-
wału solidarnościowego, ale powszechny 
był również opór, bohaterstwo i nonkon-
formizm. W kilku pierwszych akapitach 
opisałem doświadczenia stanu wojennego 
widziane z perspektywy wspomnień ludzi, 
którzy w tym czasie pracowali w moim 

zakładzie pracy, 
ale każdy z czy-
telników w swo-
im otoczeniu może odnaleźć bohaterów 
okresu stanu wojennego. Często są to lu-
dzie z naszych rodzin lub z wiodących 
zakładów pracy w regionie. Część z nich 
świetnie odnalazła się w rzeczywisto-
ści po 1989 r., ale wielu pozostaje w za-
pomnieniu. Najpiękniejsze w fenomenie 
bohaterów okresu solidarnościowej wal-
ki, w tym walki w okresie stanu wojen-
nego, jest to, że tworzyli go ludzie z całej 

Polski – od morza 
do Tatr, od Suwałk 
po Wałbrzych, 

od Szczecina po Rzeszów. Ludzie o róż-
nym pochodzeniu, często o różnych po-
glądach i kolejach losu. Ludzie, których 
łączyła odwaga, solidaryzm i miłość do oj-
czyzny. Wielka historia przeplata się z hi-
storią lokalną i jest na wyciągnięcie ręki 
– wystarczy tylko odważyć się po nią 
sięgnąć. a warto, bo jesteśmy to winni 
tym, dzięki którym możemy żyć w wol-
nej Polsce. 

 

37. numer „tygodnika solidarność” z datą 
wydawniczą 11 grudnia 1981 r., dwa dni 

przed wprowadzeniem stanu wojennego
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CHCeMy, ŻeBy NoWy PRZedMIoT 
HISToRIa I TeRaźNIeJSZość 
ZoSTaŁ WPRoWadZoNy od RoKU 
SZKoLNeGo 2022/2023 W KLaSIe 
I SZKoŁy PoNadPodSTaWoWeJ.

„S” znajdzie właściwe miejsce  
w programie nowego przedmiotu

O wprowadzeniu nowego przedmiotu w szkołach pn. historia i teraźniejszość 
z przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki,  

rozmawia Mateusz Kosiński.

– Panie Ministrze, kiedy nowy 
przedmiot – historia i teraźniej-
szość trafi do polskich szkół? 
W jakich szkołach będzie realizo-
wany?
– Chcemy, żeby nowy przedmiot 
historia i teraźniejszość został wpro-
wadzony od roku szkolnego 2022/2023 
w klasie I szkoły ponadpodstawowej. 
Zastąpi on wiedzę o społeczeństwie 
realizowaną obowiązkowo w zakre-
sie podstawowym. Uczniowie pozo-
stałych klas, którzy są już w cyklu 
kształcenia, będą mieć w dalszym 
ciągu wiedzę o społeczeństwie.

– Kolejne pokolenia uczniów 
narzekały, że program jest tak 
skonstruowany, że w związku 
z natężeniem materiału często 
brakowało czasu na naukę historii 
najnowszej. Czy teraz ten problem 
zostanie rozwiązany?
– Chcemy wprowadzić ten przedmiot 
głównie po to, żeby zwiększyć obec-
ność historii najnowszej w edukacji 
historycznej uczniów szkół ponad-
podstawowych. Co istotne, zachowu-
jemy obowiązkowy, chronologiczny, 
pełny kurs historii dla każdego 
ucznia. Młodzież będzie poznawać 
także zasady życia społecznego, 
w tym fundamenty państwa i prawa.

Zmiany są potrzebne przede 
wszystkim w odniesieniu do histo-
rii najnowszej, tej powojennej. Jej 
nauczanie w szkołach, szczególnie 
ponadpodstawowych, napotyka 
obecnie na różne trudności. Wynika-

ją one m.in. z omawiania zagadnień 
historii najnowszej w ostatniej klasie. 
Praktyka pokazuje, że uczniowie 
liceum i technikum skupiają się wte-
dy na tych przedmiotach, z których 
przystępują do egzaminu maturalne-
go czy egzaminów zawodowych.

Założenie nowego przedmiotu 
jest takie, że treści z zakresu wiedzy 
o społeczeństwie będą wkomponowa-
ne w kontekst historyczny. Umoż-
liwi to uczniom lepsze zrozumienie 
złożonych procesów historycznych 
i społeczno-politycznych.

– Na jakim etapie są prace nad 
programem nowego przedmiotu?
– Na początku października po-
wołałem zespół ekspertów. Zna-
lazły się w nim osoby, które mają 
doświadczenie akademickie oraz 
doświadczenie w nauczaniu historii 
i wiedzy o społeczeństwie w szkołach 
ponadpodstawowych, są autorami 
książek i publikacji historycznych 
oraz podręczników szkolnych. Za-
daniem zespołu było opracowanie 

projektu podstawy programowej 
przedmiotu historia i teraźniejszość. 
Zakres prac ekspertów uwzględ-
niał również stworzenie propozycji 
zmian w podstawie programowej 
przedmiotu historia w zakresie 
podstawowym i rozszerzonym oraz 
przedmiotu wiedza o społeczeństwie 
w zakresie w rozszerzonym dla szkół 
ponadpodstawowych.

Jeszcze w tym miesiącu prze-
każemy do konsultacji publicznych 
i uzgodnień międzyresortowych 
projekty nowelizacji rozporządzeń 

w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego oraz w sprawie 
ramowych planów nauczania dla szkół 
publicznych. Będą one zawierały pro-
pozycje zmian. Zakładamy, że zmiany 
te wejdą w życie od 1 września 2022 r. 
i będą wdrażane sukcesywnie.

– Jak wyglądać będzie korelacja 
między historią i teraźniejszością 
a historią i wiedzą o społeczeń-
stwie?
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– Historia i teraźniejszość zastąpi 
przedmiot wiedza o społeczeństwie 
realizowany w liceum, technikum 
oraz szkołach branżowych w zakresie 
podstawowym. Wiedza o społeczeń-
stwie w zakresie rozszerzonym dla 

uczniów technikum i liceum pozosta-
je bez zmian.

Można powiedzieć, że histo-
ria i teraźniejszość to uzupełniona 
i poszerzona kontynuacja kursu 
historii najnowszej i wiedzy o spo-
łeczeństwie realizowanego w klasie 
VIII szkoły podstawowej. Będzie też 
zapewniona korelacja z podstawą 
programową historii w szkołach 
ponadpodstawowych, 
aby treści z zakresu 
historii najnowszej 
powtarzały się jedy-
nie na tyle, na ile jest 
to konieczne.

Treści z dotych-
czasowego przedmio-
tu wiedza o społe-
czeństwie w zakresie 
podstawowym zosta-
ną wkomponowane 
w kontekst histo-
ryczny, co umożli-
wi uczniom lepsze zrozumienie 
złożonych procesów historycznych 
i społeczno-politycznych.

– Jaką rolę w programie odegra 
dziedzictwo Solidarności?
– Upamiętnianie i promowanie 
dziedzictwa historycznego Solidar-

ności – jako ruchu społecznego oraz 
opozycji antykomunistycznej – jest 
niezwykle ważne dla kształtowania 
postaw patriotycznych przyszłych 
pokoleń. Dokonania Solidarności 
stanowią niesłabnącą inspirację 

dla tych wszystkich, dla których 
wolność, suwerenność i demokra-
cja to prawdziwe wartości. Jestem 
przekonany, że wiedza i pamięć 
o Solidarności znajdą właściwe miej-
sce w programie nauczania nowego 
przedmiotu.

– Czy jest szansa, że uczniowie 
poznają na lekcjach historię 

„Tygodnika Solidarność”, pierw-
szego niezależnego tytułu pra-
sowego po tej stronie żelaznej 
kurtyny?
– Historia „Tygodnika Solidarność” 
to nieodłączna część historii Soli-
darności. Wierzę, że nauczyciele, 
dostrzegając jego ważną rolę w roz-

woju niezależnej prasy i walki o wol-
ność słowa, uwzględnią ją podczas 
realizacji zajęć lekcyjnych, do czego 
serdecznie zachęcam.

– Czy w programie znajdą się 
wydarzenia z XXI wieku?
– Historia i teraźniejszość obejmie 
zagadnienia z obecnej podstawy 
programowej wiedzy o społeczeństwie 
w zakresie podstawowym oraz zagad-
nienia z historii najnowszej – dzieje 
powojenne od 1945 r. do 2015 r. Nowy 
przedmiot będzie obejmował wyda-
rzania z historii Polski oraz wybrane 
wydarzenia z historii powszechnej.

– Jakie najważniejsze umiejętno-
ści i wartości wyniosą uczniowie 
z nowego przedmiotu?
– Edukacja historyczna w szkole nie 
może skupiać się wyłącznie na prze-
szłości. Jej zadaniem powinno być 
przede wszystkim wyposażanie 
uczniów w wiedzę i umiejętności, 
które pomogą im w funkcjonowa-
niu we współczesnym świecie, czyli 
analizowanie, wnioskowanie czy 
samodzielne ocenianie wydarzeń.

Świadomość 
historyczna oraz 
umiejętności roz-
wijane na lekcjach 
historii umożliwiają 
młodym ludziom do-
strzeganie związków 
między współcze-
snością a przeszło-
ścią, kształtowanie 
szlachetnych postaw, 
w tym tych o charak-
terze patriotycznym, 
racjonalne ocenianie 

wydarzeń, jak również kształtowa-
nie postawy szacunku wobec innych 
kultur lub narodów. Z tych wzglę-
dów edukacja historyczna wymaga 
odpowiednich zmian, które będą 
sprzyjać osiąganiu tych celów. Od-
powiedzią jest HiT, który realizuje 
te założenia. 

HISToRIa „TyGodNIKa 
SoLIdaRNość” To NIeodŁąCZNa 
CZęść HISToRII SoLIdaRNośCI. 
WIeRZę, Że NaUCZyCIeLe 
doSTRZeGaJą JeGo WaŻNą RoLę.

doKoNaNIa SoLIdaRNośCI 
STaNoWIą NIeSŁaBNąCą 
INSPIRaCJę dLa TyCH, 
dLa KTóRyCH WoLNość, 
SUWeReNNość I deMoKRaCJa 
To PRaWdZIWe WaRTośCI.

DODaTEK SPECjaLNY



nr 50 | 14 grudnia 2021

 

do 100 ZNaKóW

do 95 ZNaKóW

VII

 

Głosem historyka

Dr Piotr Łysakowski
– Czy jest możliwe wpisanie dzie-
dzictwa Solidarności do kształ-
towania postaw patriotycznych 
młodych Polaków?
– Pytanie, jak historia uczy i czy 
uczy skutecznie patriotyzmu, posta-
wione dzisiaj jest wyjątkowo trudne. 
Z mojego punktu widzenia najpro-
ściej można napisać (powiedzieć), 
że powinna i należy zrobić wszystko, 
aby tak się stało.  Problem w tym, 
że pojęcie patriotyzmu w dzisiej-
szych „rozchwianych” czasach bę-
dzie dla części „szerokiej publiczno-
ści” nieostre. Po 1989 roku „czysty” 
obraz funkcjonujący w obiegowej 
świadomości społecznej tego, co się 
działo, zastąpiono (przyczyn może-
my się domyślać) celową ucieczką 
od precyzyjnych ocen przeszłości. 
Zło przestało być złem, dobro oka-
zało się jednym z odcieni szarości, 
a bandyci mordujący ludzi z przy-
czyn ideologicznych stali się z dnia 
na dzień „ludźmi honoru” i tak długo 
wmawiano ludziom, że „…wszy-
scy byliśmy umoczeni…”, że część 
w to uwierzyła i wierzy nadal, co wi-
dać podczas publicznych dyskusji. 
Pytanie postawione na wstępie 
zmieniłbym na twierdzenie, że ko-
nieczne jest wpisanie dziedzictwa 
Solidarności w nasz kod kulturowy 
i kanon wiedzy o niedalekiej przecież 
przeszłości, tak mocno wpływającej 
na nasze „dziś”. W trudnych i skom-
plikowanych czasach, w obliczu bu-
dujących na nowo (niejednokrotnie 
na manipulacji i kłamstwie) swoją 
tożsamość historyczną sąsiadów 
jest to w mojej opinii konieczność. 
Od razu musimy też stwierdzić, 
że nie będzie to zadanie ani proste, 
ani łatwe. Problem w tym, by zacząć 
działać natychmiast i bez komplek-
sów biurokratycznych. Mamy bo-
wiem do czynienia z „deficytem cza-

su” – dla ułatwienia 
dodam, że to pojęcie 
z zakresu sportu 
spadochronowego.

– Solidarność 
od początku wy-
rastała z patrioty-
zmu. Co kształto-
wało patriotyzm 
pokolenia Solidar-
ności w państwie 
zniewolonym 
politycznie i ide-
ologicznie?
– Oprócz tradycji 
patriotycznej wynie-
sionej z domu ist-
nienie niezależnych 
od władzy ośrod-
ków „wolnej myśli” 
i niepokorny charakter Polaków, 
którym faktycznie trudno narzucić 
zdefiniowany odgórnie sposób my-
ślenia i tym samym widzenia świata. 
Głębokie zakorzenienie w prawdach 
wiary i przywiązanie do Kościoła 
katolickiego – tu szczególnie zwró-
ciłbym uwagę na rolę wielkiej osobo-
wości Prymasa Tysiąclecia i fenomen 
wyboru Karola Wojtyły na stolicę 
Piotrową. Są to postaci i zdarzenia, 
bez których trudno sobie wyobrazić 
„cud” Solidarności. Piszę to (jako 
obserwator tych zdarzeń) z pełną 
odpowiedzialnością i wbrew tym, 
którzy często starają się dziś te kwe-
stie marginalizować. Ci sami ludzie 
odbierający dzisiaj zasługi Kościoło-
wi korzystali zresztą często (w czasie 
np. stanu wojennego i wcześniej) 
z parasola ochronnego roztaczanego 
nad nimi przez Kościół.

– Solidarność to bezkrwawa re-
wolucja – odważna walka ze znie-
woleniem bez czynu zbrojnego. 

Czy wzorce „walki bez oręża” 
są dziś zrozumiałe, warte naśla-
dowania?
Nie potrafię na nie dziś jednoznacznie 
odpowiedzieć. Jeśli przyjmiemy, że ży-
cie ludzkie jest ponad wszystko (a ta-
kie założenie trzeba przyjąć), musimy 
uznać, że w latach 80. nie było innej 
drogi i należałoby tę drogę (gdyby 
przyszło raz jeszcze nią iść) powtó-
rzyć. Kolejne doświadczenia społeczne 
lat 1944/45, 1956, 1965, 1968, 1970, 1976, 
1980 pokazały, że wobec bezwzględnej 
przemocy stosowanej przez władze 
wobec społeczeństwa używanie siły 
i gwałtu staje się w walce o wolność, 
prawdę i podmiotowość Polaków 
kontraproduktywne i siłą rzeczy 
przynosi nieobliczalne straty i skutki 
w wymiarze fizycznym, społecznym, 
a także intelektualnym. Postanowiono 
więc, chroniąc substancję narodową, 
przyjąć w latach 80. postawę, w której 
unikano konfrontacji.
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TYGODNIK SOLIDARNOŚĆxIV

Głosem historyka

Prof. dr hab. 
jan Żaryn 

Prof. dr hab. Jan Żaryn przeżywał 
czas komuny boleśnie. Doświadczył, 
co znaczy rewizja, aresztowanie, 
oskarżenie, rozprawa sądowa 
i więzienie. Obecnie, jako ceniony 
historyk i wykładowca akademicki, 
pielęgnuje pamięć historyczną

– Historia uczyła i uczy patrioty-
zmu, pytanie: jak uczy i czy uczy 
skutecznie. W II Rzeczypospolitej 
wychowanie patriotyczne odwołu-
jące się szczególnie do dziedzictwa 
zbrojnych powstań narodowych 
ukształtowało patriotyzm młodego 
pokolenia Polaków, które podjęło 
dramatyczną walkę o niepodle-
głość w latach II wojny światowej. 
Czy obecnie jest możliwe wpisanie 
dziedzictwa Solidarności do kształ-
towania postaw patriotycznych 
młodych Polaków?
– Jest możliwe, ponieważ dziedzictwo 
Solidarności jest trwale związane 
z polskim patriotyzmem. Współcze-
śnie ten patriotyzm jest zróżnico-
wany. To patriotyzm insurekcyjny, 
wyrastający z doświadczenia kolej-
nych pokoleń walczących o przywró-
cenie na mapę świata Niepodległej. 
Z mocnym 
zabarwieniem 
antyrosyjskim, 
bo rosyjski 
imperializm 
– i carski, 
i sowiecki 
– to do dziś 
największe 
zagrożenie 
polskości. 
W tradycji patriotyzmu insurekcyj-
nego obracali się najwięksi polscy 
stratedzy polityczni: Adam Jerzy 

Czartoryski, Józef Piłsudski i Lech 
Kaczyński.

To patriotyzm republikański, 
niemal zapomniany, 
a wyrastający z najlep-
szych obywatelskich 
tradycji I Rzeczypospo-
litej w XVI i pierwszej 
połowie XVII wieku, 
kiedy rycerze, szlachta, 
prymasi, kaznodzieje 
i twórcy, a pod koniec 
I Rzeczypospolitej 
także mieszczaństwo, 

czuli się aktywnie odpowiedzialni 
za państwo. I trzeci wymiar patrio-
tyzmu – narodowo-demokratyczny. 

Na przełomie XIX i XX wieku sku-
tecznie opierający się imperializmowi 
protestancko-niemieckiemu i prawo-
sławno-carskiemu. Wywodzący się 
z nauki społecznej Kościoła. Skrót „Po-
lak-katolik” prymas Stefan Wyszyński 
wyprowadzał z warunków bytowania 
Kościoła w udręczonym narodzie. Dziś 
te trzy nurty jawią się powiązane, 
także w dziedzictwie i w obecnych 
działaniach Solidarności.

– Jedną z motywacji Solidarności 
jest patriotyzm. Jakie czynniki go 
kształtowały w państwie zniewolo-
nym, pozbawionym suwerenności 
przez Rosję Sowiecką?
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– Mieliśmy otwarte i masowe sprze-
ciwy wobec komunizmu, najczęściej 
spontaniczne. W skrócie: był Poznań 
1956, Marzec 1968, Wybrzeże 1970, 
Radom/Ursus 
1976. Zniewolo-
ne społeczeń-
stwo znalazło 
przestrzeń 
wolności 
w Kościele. 
Rozumianą 
podwójnie. 
Jako świątynie, 
miejsca modli-
twy i naucza-
nia. A także 
jako przestrzeń 
wolności duchowej, gdzie swobodnie 
kształtowała się samoświadomość 
społeczeństwa. Świadomość strat po-
niesionych przez Polskę od roku 1939, 
pamięć skutków wydarzeń grożących 
samolikwidacją narodu. Poprzez hie-
rarchów Kościół generalnie powstrzy-
mywał emocje narodu grożące tragedią 
na wielką skalę.

Ogromna większość Polaków 
ze wszystkich warstw i grup społecz-
nych odrzucała komunizm. W pierw-
szych latach najczęściej spontanicznie 
i emocjonalnie. Często w postaci nega-
tywnego stosunku do pracy, pijaństwa, 
postaw patologicznych. Kościół nauczał 
– także praktycznie – że odrzucanie 
systemu komunistycznego musi mieć 
podstawy etyczne zamiast form prowa-
dzących do powszechnej demoralizacji. 
Kościół oddziaływał m.in. poprzez 
upamiętnianie wielkich wydarzeń, jak 
Tysiąclecie Chrztu Polski, a także przez 
codzienną pracę na poziomie parafii, 
przygarniał wątpiących, obejmując 
duszpasterstwem rodziny, młodzież, 
środowiska pracownicze.

Gdy powstała robotnicza Solidar-
ność, okazała się ruchem, który coraz 
skuteczniej zaczął demontować struk-
tury sformowane i narzucone przez 
komunistów w latach 40. i 50. Struk-
tury, które miały być na wieczność. 

Robotnicza Solidarność rozpoczęła 
ogromny proces powstawania alter-
natywnych struktur w społeczeństwie 
– pojawiły się Solidarność rolnicza, 

organizacje 
rzemieślników, 
Niezależny 
Związek Stu-
dentów. To było 
odzyskiwanie 
przestrzeni 
publicznej 
dla środowisk 
zawodowych, 
twórczych, 
naukowych, 
samorządów. 
Odbieranie 

komunistom takich organizacji jak 
Związek Literatów Polskich czy Zwią-
zek Dziennikarzy Polskich. To były 
powszechne i silne nurty z otwarciem 
na samorządną Rzeczypospolitą. Coraz 
silniejszy ruch, narastający pomimo 
zagrożeń, wdzierający się nawet w sze-
regi partyjne.

– W Solidarności nowością było 
coś bardzo szczególnego – walka 
ze zniewoleniem bez czynu zbrojne-
go (choć była 
pewna tęskno-
ta za tym czy-
nem). Przemoc 
siłową stoso-
wał wróg. Gdy 
doszło w sta-
nie wojennym 
do bezpośred-
niej konfron-
tacji z siłami 
komunistycz-
nymi – reakcją 
był bohaterski 
opór „bez orę-
ża”. Czy takie 
wzorce są dziś zrozumiałe, warte 
naśladowania?
– Wydaje się, że w ciągu 16 miesięcy 
ogromna większość należycie zrozu-
miała potrzebę „samoograniczania 

solidarnościowej rewolucji”. Były dwa 
istotne powody. Pierwszy – realna oce-
na ówczesnej sytuacji międzynarodo-
wej. Drugi – „ekonomia krwi”, minima-
lizacja strat, czyli ofiar w ludziach. Stan 
wojenny przyniósł w kilku miejscach 
takie bolesne straty. Z wydarzeń 
po jego – bezprawnym – wprowa-
dzeniu widać, jak blisko był moment 
„obrony czynnej”, do której doszło 
przede wszystkim w kopalni „Wujek”. 
W kilku innych przypadkach górnicy 
w kopalniach na Śląsku byli na krawę-
dzi takiej obrony. W skali całego kraju 
jednak przeważył opór „bez oręża”. 
Społeczeństwo przesunęło się w ob-
szary alternatywne, w dużym stopniu 
zaoferowane przez Kościół. Zostało 
w różnych formach zakonserwowane 
prawo Polaków do samostanowienia. 
Powstały pola aktywności społecznej, 
która w pewnym stopniu zastąpiła 
działalność Solidarności. Masowe było 
uczestnictwo w życiu Kościoła, or-
ganizowane w całym kraju tygodnie 
społeczne i kultury chrześcijańskiej, 
spotkania, wykłady. Pielgrzymka Ojca 
Świętego Jana Pawła II była znaczącym 
wzmocnieniem moralnym społeczeń-
stwa zdruzgotanego wprowadzeniem 

stanu wojenne-
go. Skutki tego 
zdruzgotania 
pozostają do dziś 
i objawiają się 
w różny sposób. 
W warunkach 
współczesnych 
zagrożeń dla 
Polski, wobec 
których mało 
jest prawdopo-
dobne zastoso-
wanie „obrony 
czynnej”, choć 
nie można tego 

wykluczyć. Historia uczy nas, że szansą 
bywa walka „bez oręża” i takiego pa-
triotyzmu trzeba uczyć młodzież.

Ogromna większość Polaków 
ze wszystkich warstw i grup 
społecznych odrzucała 
komunizm. W pierwszych 
latach najczęściej 
spontanicznie i emocjonalnie.

W kopalni „Wujek” doszło 
do „obrony czynnej”. 
W skali całego kraju jednak 
przeważył opór „bez oręża”. 
Społeczeństwo przesunęło 
się w obszary alternatywne, 
w dużym stopniu 
zaoferowane przez Kościół.

rozmawiała teresa Wójcik 
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– Czy jest możliwe wpisa-
nie dziedzictwa Solidarności 
do kształtowania postaw pa-
triotycznych młodych Polaków?
– To jest możliwe i bardzo po-
trzebne, zważywszy, że to czasy 
nam współczesne. Ludzie, którzy 
pamiętają tamte czasy, są bohate-
rami i mogą pokazywać młodemu 
pokoleniu, jak wielką ofiarę można 
ponosić w imię wartości wyższych 
i pokazywać męstwo na trudne 
czasy. O Solidarności nie możemy 
nie mówić, bo to od niej zaczęło 
się kruszenie totalitarnego syste-
mu, który zalał pół Europy i sporą 
część świata. Fenomen Solidarności 
objawił się światu w trudnym mo-
mencie historii i proszę zobaczyć, 
jaki ten ruch był płodny w skrajnie 
trudnych warunkach, w których 
przyszło mu funkcjonować. Dzi-
siaj szukamy nie tylko wzorców 
osobowych, ale również wydarzeń 
czy sytuacji, które będę dobrym 
fundamentem moralnym dla kolej-
nych pokoleń Polaków. Solidarność 
jest tutaj nieodzowna, możemy być 
z niej dumni.

– Solidarność od początku wyra-
stała z patriotyzmu. Co kształ-
towało patriotyzm pokolenia 
„S” w państwie zniewolonym 
politycznie i ideologicznie?
– Tutaj fundamentalną rolę ode-
grał prymas Wyszyński i jego wiel-
kie obchody milenijne, a później 
Jan Paweł II swoją pielgrzymką 
do ojczyzny w 1979 roku. W tym 
sensie mamy do czynienia z bar-
dzo silnym oddziaływaniem tych 
dwóch wielkich postaci. Widać 

to w symbolice, którą się posługi-
wano podczas strajków, podczas 
Mszy Świętych odprawianych dla 
ludzi pracy, posługi duszpaster-
skiej księży wśród robotników. 
Związek zawodowy Solidarność 
był w warstwie społecznej ruchem 
katolicko-narodowym.

– Solidarność to bezkrwawa 
rewolucja – odważna walka 
ze zniewoleniem bez czynu 
zbrojnego. Czy wzorce „walki 
bez oręża” są dziś zrozumiałe, 
warte naśladowania?
– Tak, wielkie procesy kulturowe 
często dokonują się bez narzędzi 

militarnych, również te negatyw-
ne. Proszę zobaczyć, że wielka 
rewolucja marksistowska dokonała 
się w sposób bezkrwawy, a jednak 
rujnujący całe życie społeczne. 
Wielka odbudowa życia religijnego 
i narodowego w czasie Wielkiego 
Millenium też odbywała się po-
kojowo, a jednak niosła w sobie 
wielki ładunek społeczny. Wielkie 
zmagania nie muszą się przekładać 
na militaria. Walka zbrojna, użycie 
siły jest tylko jednym z przejawów 
zmagań, z którymi mamy do czy-
nienia w świecie polityki.

rozmawiał Jakub pacan 


