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Sto sun ki pol sko -au stra lij skie ni gdy nie na le ża ły do prio ry te to wych za rów no dla War -
sza wy, jak i dla Can ber ry – nie tyl ko przed 1989 r., ale tak że póź niej. Nie mniej
oba pań stwa znaj do wa ły się po dwóch stro nach że la znej kur ty ny, a do Au stra lii

w la tach osiem dzie sią tych wy emi gro wa ło po nad 20 000 Po la ków. Po dej mo wa no tu rów -
nież licz ne pro so li dar no ścio we ini cja ty wy.

W cza sie le gal nych dzia łań „So li dar no ści” Au stra lia, tak jak i in ne pań stwa Za cho du,
ostroż nie pod cho dzi ła do sto sun ków z PRL i oba wia ła się ra dziec kich re ak cji. W ce lu
unik nię cia eska la cji kon flik tu w re gio nie wio sną 1981 r. rząd w Can be rze zde cy do wał
się po zy tyw nie od po wie dzieć na proś bę War sza wy o kre dyt żyw no ścio wy umoż li wia ją -
cy za kup au stra lij skiej weł ny i skór1. W paź dzier ni ku 1981 r. na An ty po dach po wo ła no
Au stra lian Na tio nal Com mit tee for Re lief to Po land: „Help Po land Li ve” (na zy wa na też
„Help Po land Li ve Ap pe al”), któ re go ce lem by ła po moc dla Po la ków i „So li dar no ści”.
Pa tro nat nad tą ini cja ty wą ob jął pre mier Mal colm Fra ser, a je go do rad ca Frank Gal l bal -
ly sta nął na cze le ak cji, w ra mach któ rej przez rok uda ło się zgro ma dzić po nad 2 mln do -
la rów (z cze go po ło wę prze ka zał au stra lij ski rząd)2.

Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go Au stra lia wpi sa ła się w dość ogól ni ko wą li nię po -
li tycz ną wy pra co wa ną w ra mach NA TO, do ma ga ją cą się znie sie nia sta nu wo jen ne go, na -
wią za nia po now ne go dia lo gu ze spo łe czeń stwem i Ko ścio łem oraz zwol nie nia
in ter no wa nych. Przy łą czy ła się tak że do boj ko tu dy plo ma tycz ne go władz PRL i stra te gii
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1 Pry wat ne Ar chi wum Se we ry na Ozdow skie go, Mat thew Cio lek do cu ments, Pi smo J.D. An tho -
ny’ego, mi ni stra han dlu i za so bów, do prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Łą cze nia Ro dzin, 6 V 1981 r., b.p.

2 Czter dzie ści lat Po lo nii au stra lij skiej na ła mach „Ty go dni ka Pol skie go”, red. Z. Drzy mul ski,
J. Grot -Kwa śniew ski, L. Pasz kow ski, Mel bo ur ne 1991, s. 177–178; B. Leu ner, Mi gra tion, mul ti cul tu ra -
lism and lan gu age ma in te nan ce in Au stra lia. Po lish mi gra tion to Mel bo ur ne in the 1980s, „Eu ro pe an
Uni ver si ty Stu dies”, Se ries XXII, So cio lo gy, 2007, s. 139, 224; J. Bond, J. Har twell Wil liams, The Pro mi se
of Di ver si ty. The sto ry of Je rzy Zu brzyc ki, ar chi tect of mul ti cul tu ral Au stra lia, To orak 2013, s. 140–142.
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wstrzy ma nia no wych kre dy tów. Dziewiętnastego stycz nia 1982 r. pre mier Mal colm Fraser
stwier dził, że Au stra lia nie bę dzie pro wa dzi ła „bu si ness as usu al” z Pol ską3. W mia rę
upły wu lat sta no wi sko ad mi ni stra cji au stra lij skiej ła god nia ło, po dob nie jak in nych państw
za chod nich4. 

Wy tycz ne po li tycz ne Can ber ry na pol skim grun cie re ali zo wa ło jej war szaw skie przed -
sta wi ciel stwo dy plo ma tycz ne – sto sun ko wo nie wiel kie na tle pla có wek in nych państw
za chod nich. Obu stron ne ofi cjal ne sto sun ki zo sta ły na wią za ne do pie ro w 1972 r. – w do -
dat ku jesz cze przez ca ły na stęp ny rok przed sta wi ciel stwo Au stra lii na Pol skę mia ło sie -
dzi bę w Mo skwie. Am ba sa da do cze ka ła się wła sne go bu dyn ku w War sza wie do pie ro
w 1975 r., choć pierw sze biu ra otwo rzy ła dwa la ta wcze śniej. Pierw szym am ba sa do rem
Au stra lii z sie dzi bą w War sza wie zo stał Fran cis Stu art. W 1980 r. sta no wi sko to ob jął
John Bur gess, re pre zen tu ją cy wcze śniej Can ber rę w Mo skwie (1975–1977). Po opusz -
cze niu War sza wy w 1984 r. Bur gess kie ro wał au stra lij ski mi pla ców ka mi m.in. w Oslo
i Ko pen ha dze (1991–1995), a tak że w Ry dze i Wil nie (1995–1997)5.

Pu bli ko wa ne frag men ty wspo mnień am ba sa do ra Joh na Bur ges sa są nie tyl ko świa -
dec twem za chod nie go po li ty ka ob ser wu ją ce go hi sto rycz ne wy da rze nia w Pol sce de ka dy
„So li dar no ści”. To rów nież spoj rze nie czło wie ka ukształ to wa ne go w in nej kul tu rze, dla
któ re go Pol ska by ła rów nie eg zo tycz na, jak dla Po la ków Au stra lia. Je go sło wa da się in -
ter pre to wać nie tyl ko na po zio mie po li tycz nym, lecz tak że so cjo lo gicz nym. Wspo mnie -
nia J. Bur ges sa to cie ka wa glo sa do te ma tu o po strze ga niu rze czy wi sto ści PRL z punk tu
wi dze nia ob co kra jow ców6.
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3 Na tio nal Ar chi ves of Au stra lia, A1 3977/1056, Re ko men da cja mi ni stra spraw za gra nicz nych Bil la
Hay de na dla Ga bi ne tu Pre ze sa Ra dy Mi ni strów do ty czą ca po li ty ki Au stra lii wo bec PRL, 24 VIII 1984 r.,
b.p.

4 Wię cej na ten te mat w: P. Ple skot, Kło po tli wa pan na „S”. Po sta wy po li tycz ne Za cho du wo bec „So -
li dar no ści” na tle sto sun ków z PRL (1980–1989), War sza wa 2013. Zob. też m.in.: A. Chwal ba, Cza sy
„So li dar no ści”. Fran cu scy związ kow cy i NSZZ „So li dar ność” 1980–1990, Kra ków 1997; K. Ge bert,
Ma gia słów. Po li ty ka fran cu ska wo bec Pol ski po 13 grud nia 1981 r., Lon dyn 1991; R.L. Hut chings,
Ame ri can Di plo ma cy and the End of the Cold War, Wa shing ton 1997; D. Kor ger, Die Po len po li tik der
deut schen Bun de sre gie rung 1982–1991, Bonn 1993; K. Ma li now ski, Po li ty ka Re pu bli ki Fe de ral nej Nie -
miec wo bec Pol ski w la tach 1982–1991, Po znań 1997; H. Sjur sen, The Uni ted Sta tes, We stern Eu ro pe
and The Po lish Cri sis. In ter na tio nal Re la tions in the Se cond Cold War, New York 2003.

5 Zob. 40th an ni ver sa ry of di plo ma tic re la tions be twe en Po land and Au stra lia, „Kro ni ka Po lo -
nii” 2012, nr 1, s. 18–19.

6 Pu bli ko wa ne wspo mnie nia zo sta ły prze tłu ma czo ne przez au to ra tej edy cji z ję zy ka an giel skie go.
Do tych czas by ły do stęp ne w ory gi na le ja ko je den z ar ty ku łów spe cjal ne go nu me ru po świę co ne go „So -
li dar no ści” pi sma „Hu ma ni ties Re se arch”. Zob. J. Bur gess, Po land, 1980–1984: a wit ness to hi sto ry,
„Hu ma ni ties Re se arch” 2010, t. XVI, nr 3, s. 13–19.
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John Bur gess, Pol ska 1980–1984: wspo mnie nia świad ka hi sto rii

Fran cis Stu art, pierw szy au stra lij ski am ba sa dor w Pol sce, na pi sał po la tach in te re su -
ją cą książ kę o swo jej dłu giej ka rie rze w służ bie za gra nicz nej. To wards Co ming of Age
zo sta ła wy da na w 1989 r.1, a wśród re flek sji Stu ar ta na te mat je go ostat niej pla ców ki dy -
plo ma tycz nej – w War sza wie, zna la zła się na stę pu ją ca: „Czy stą fan ta zją jest wia ra w to,
że so wiec kie kie row nic two kie dy kol wiek po da w wąt pli wość nie na ru szal ność swo jej ofi -
cjal nej dok try ny, al bo że po luź ni pan cerz zło żo ny z państw sa te lic kich chro nią cych so -
wiec kie gra ni ce… Nie ste ty za tem, Pol ska i po zo sta łe kra je re gio nu nie mo gą ocze ki wać
więk szej wol no ści po nad tę ogra ni czo ną au to no mię, któ rą dys po nu ją obec nie”. W póź -
nych la tach osiem dzie sią tych wie lu mo gło by zgo dzić się z tą opi nią – w rze czy wi sto ści
jed nak to, co Stu art uznał za fan ta zję, mia ło speł nić się w cią gu kil ku krót kich lat. Mia -
łem to szczę ście, że sta łem się świad kiem czę ści tej hi sto rycz nej trans for ma cji.

Przy je cha łem do Pol ski ja ko am ba sa dor 30 wrze śnia 1980 r., mniej wię cej trzy miesią -
ce po wy bu chu pierw szych straj ków i tyl ko mie siąc po pod pi sa niu po ro zu mień sierp nio -
wych mię dzy „So li dar no ścią” a pol skim rzą dem2. Spra wo wa łem tę funk cję do koń ca 1984 r.

Wcze śniej sza pra ca w Mo skwie nie przy go to wa ła mnie do te go, co za sta łem w Pol sce.
Kraj znaj do wał się w sta nie fer men tu. W Mo skwie do by Breż nie wa ob co kra jow cy by li sku -
tecz nie izo lo wa ni od lo kal nych spo łecz no ści, a zdo by wa nie in for ma cji po le ga ło głów nie
na czy ta niu mię dzy wier sza mi ści śle kon tro lo wa nych so wiec kich me diów. W Pol sce w okre -
sie 1980–1981 lo kal na spo łecz ność by ła nie tyl ko do stęp na, lecz tak że po zy tyw nie na sta -
wio na do cu dzo ziem ców i roz bra ja ją co otwar ta. Me dia pod no si ły wie ko i wy pusz cza ły
in for ma cje o tym, co na praw dę dzia ło się w kra ju. We wnętrz ne funk cjo no wa nie i roz ma ite
wa dy sys te mu, któ ry mie nił się ro bot ni czym, sta ły się wi docz ne dla wszyst kich.

Zgod nie z ogól nym za ło że niem dy plo ma ci ob ser wu ją pań stwo, w któ rym gosz czą, ja ko
nie za an ga żo wa ni ob cy, z uprzy wi le jo wa nej i chro nio nej po zy cji. Cza sa mi jed nak mie rzą się
z sy tu acja mi, wo bec któ rych nie mo gą nie zwią zać się z któ rąś ze stron. W mo im przy pad -
ku Pol ska lat 1980–1981 znaj do wa ła się wła śnie w ta kiej sy tu acji. Zde cy do wa na więk szość
Po la ków, za rów no ro bot ni ków, rol ni ków, jak i lu dzi z wy kształ ce niem uni wer sy tec kim, była
w wi docz ny spo sób głę bo ko nie za do wo lo na z ko lej nych ekip rzą do wych zdo mi no wa nych
przez par tię oraz so wiec kich pro tek to rów, w związ ku z czym zjed no czy ła się w de ter mi na -
cji w za pew nie niu so bie lep szej przy szło ści. To nie sta ło się na gle i wy ni ka ło z dłu go trwa -
łych uwa run ko wań trud nej hi sto rii Pol ski ja ko so wiec kie go sa te li ty po II woj nie świa to wej.
Nie mal wszy scy, któ rych tu spo tka łem, wy da wa li się prze nik nię ci hi sto rią, kie ro wa ni przez
nią i in spi ru ją cy się prze szło ścią. Oto na ród bun to wał się prze ciw pań stwu – trud no by ło nie
sta nąć po stro nie tych lu dzi go to wych sta wić czo ła prze ciw no ściom lo su.

Nie przy po mi nam so bie żad nych więk szych kon tro wer sji w tych la tach na te mat tego,
jak ma kształ to wać się po li ty ka au stra lij ska wo bec wy da rzeń w Pol sce – za rów no w samej
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1 F. Stu art, To wards Co ming of Age. A Fo re ign Se rvi ce Od ys sey, Na than 1989.
2 31 VIII 1980 r. za war to po ro zu mie nie mię dzy stro ną rzą do wą, re pre zen to wa ną przez wi ce pre mie -

ra Mie czy sła wa Ja giel skie go, a Mię dzy za kła do wym Ko mi te tem Straj ko wym w Stocz ni Gdań skiej, re -
pre zen to wa nym przez Le cha Wa łę sę. By ło to naj waż niej sze z czte rech po ro zu mień sierp nio wych
(po zo sta łe pod pi sa no: 30 sierp nia w Szcze ci nie, 3 wrze śnia w Ja strzę biu -Zdro ju i 11 wrze śnia w Dą bro -
wie Gór ni czej). Na zwa: „Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy «So li dar ność»” po ja wi ła się
dopiero 17 wrze śnia na zjeź dzie przed sta wi cie li ko mi te tów straj ko wych z ca łe go kra ju.
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Can be rze, jak i po mię dzy Can ber rą a am ba sa dą. Nie przy po mi nam so bie rów nież, by am -
ba sa da otrzy my wa ła ja kieś wy raź ne wy tycz ne dzia ła nia z Can ber ry rzą dzo nej przez ad -
mi ni stra cję Fra se ra3. Spo rzą dza ne przez am ba sa dę ra por ty – ge ne ral nie sym pa ty zu ją ce
ze spra wą „So li dar no ści” – wy da wa ły się być ak cep to wa ne. Uogól nia jąc, Au stra lij czy cy
w za sa dzie in stynk tow nie wy ka zy wa li zro zu mie nie dla wal ki to czo nej przez „So li dar -
ność”. Przy cho dzi mi na myśl tyl ko je den nie spo dzie wa ny wy ją tek od tej re gu ły: pe wien
od wie dza ją cy Pol skę au stra lij ski ma gnat okrę to wy4, któ ry – do świad czo ny la ta mi walk
z ro dzi my mi związ ka mi za wo do wy mi – czuł sym pa tię dla pol skie go rzą du zma ga ją ce go
się ze związ kow ca mi.

War to być mo że pod kre ślić, że na po cząt ku lat osiem dzie sią tych De par ta ment Spraw
Za gra nicz nych5 w wy mia rze in sty tu cjo nal nym nie przy wią zy wał zbyt du żej wa gi do pro -
ble ma ty ki Eu ro py Wschod niej (jak się wte dy mó wi ło). Prze zna cza no na ten re gion nie -
wie le środ ków. Na sze przed sta wi ciel stwa dy plo ma tycz ne by ły tu taj nie wiel kie, włącz nie
z pla ców ką w Mo skwie. Zwią zek Ra dziec ki, mi mo sta tu su su per mo car stwa, nie znaj do -
wał się na szczy cie prio ry te tów de par ta men tu. Mło dzi dy plo ma ci my śle li o bu do wa niu
swo ich ka rier w Azji Po łu dnio wo -Wschod niej i Wschod niej, a nie na wscho dzie Eu ro py.
Cza sa mi za sta na wia łem się, skąd brał się ten nie do koń ca zro zu mia ły brak za in te re so wa -
nia. Prze cież ZSRR na praw dę był su per mo car stwem; co wię cej, w Au stra lii osie dli ły się
licz ne mniej szo ści z te go re gio nu, re gu lar nie za si la ne w wy ni ku ko lej nych kry zy sów
politycz nych6. Te czyn ni ki po win ny wpły wać na więk szą ak tyw ność ze stro ny Au stra lii.
Jed no cze śnie pa no wa ło po wszech ne prze ko na nie, że przy szłość tej czę ści świa ta jest usta -
lo na i nie wie le moż na zro bić, by ją zmie nić. Nikt z nas wte dy nie wie dział, że wcho dzi -
my wła śnie w po czą tek pro ce su jed nej z naj waż niej szych prze mian w XX wie ku.

Na le ży za ra zem wspo mnieć, że rów nież Au stra lia nie spę dza ła Po la kom snu z po -
wiek, za rów no na płasz czyź nie rzą do wej, jak i opi nii spo łecz nej. By ła po strze ga na ja ko
przy ja zne miej sce, po ło żo ne atrak cyj nie da le ko od pol skich uwi kłań geo po li tycz nych;
miej sce, gdzie część pol skiej dia spo ry osią gnę ła ży cio wy suk ces. Cho ciaż po moc Au -
stra lii by ła wi ta na z wdzięcz no ścią, to uwa ża no, że nie jest to kraj, któ ry mógł by ode -
grać więk szą ro lę w pol skiej wal ce.

Am ba sa da Au stra lii na le ża ła do naj bar dziej ak tyw nych pla có wek w War sza wie na
polu na wią zy wa nia kon tak tów z „So li dar no ścią”7. Być mo że co bar dziej ostroż ni po li ty -
cy w Can be rze uwa ża li, że am ba sa da idzie w tych dzia ła niach za da le ko, jed nak żad nych
re pry mend nie pa mię tam. Przy po mi nam so bie za to jed ną ofi cjal ną skar gę zło żo ną przez
pol skie go am ba sa do ra w Can be rze8, bez wąt pie nia wy peł nia ją ce go po le ce nia swo je go
rzą du. Sta ło się to po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Po mię dzy wier sza mi by ła za war -
ta su ge stia, że po świę cam zbyt wie le uwa gi – pa ra fra zu ję – „oso bom, któ re nie spra wu -
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3 Mal colm Fra ser (ur. 1930) – au stra lij ski po li tyk li be ral ny, pre mier Au stra lii (1975–1983).
4 Nie uda ło się usta lić tej oso by.
5 Cho dzi o au stra lij ski MSZ.
6 Bur gess ma na my śli kry zy sy po li tycz ne w blo ku wschod nim (choć nie po da je szcze gó łów), a nie

w Au stra lii.
7 Brak da nych po rów naw czych unie moż li wia we ry fi ka cję tej oce ny. Wy da je się, że w kon tak tach

z człon ka mi „So li dar no ści” przo do wa ła am ba sa da ame ry kań ska. 
8 Cho dzi za pew ne o Ire ne usza Kos sa kow skie go (ur. 1930) – pol skie go dy plo ma tę, am ba sa do ra PRL

w Au stra lii (1983–1987).
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ją żad nych ofi cjal nych funk cji w Pol sce”. Na szczę ście pol ski am ba sa dor zo stał szyb ko
od pra wio ny z De par ta men tu [Spraw Za gra nicz nych].

Kon tak ty z „So li dar no ścią” zo sta ły na wią za ne wcze śnie. Mia łem szczę ście pra co wać
z wy kwa li fi ko wa ną i lo jal ną eki pą pol skich pra cow ni ków, z któ rych nie któ rzy dys po no -
wa li uży tecz ny mi zna jo mo ścia mi. Pierw sze re la cje z dzia ła cza mi „So li dar no ści” na wią -
za li śmy z ich po mo cą. Spo ra część za trud nio nych wte dy Po la ków miesz ka zresz tą dzi siaj
w Au stra lii. W okre sie przed sta nem wo jen nym pra co wa ła u nas tak że na sta no wi -
sku III se kre ta rza przed się bior cza Ka te McGovern, dzi siaj nie ste ty już nie ży ją ca. Współ -
pra co wa ła szcze gól nie bli sko z ko le żan ką z am ba sa dy ka na dyj skiej – Lil lian Thom sen.
Te dwie mło de ko bie ty jeź dzi ły ra zem po ca łej Pol sce, spo ty ka jąc się z naj róż niej szy mi
oso ba mi, w tym dzia ła cza mi „So li dar no ści”, ale tak że z dzia ła cza mi pań stwo wy mi, par -
tyj ny mi i przed sta wi cie la mi Ko ścio ła. Pa mię tam, że wie lu z na po tka nych przez nie Po -
la ków z ga lan te rią nie po zwa la ło pła cić im ra chun ków za po sił ki, ka wę itp., dzię ki cze mu
ich nie wiel kie fun du sze re pre zen ta cyj ne star cza ły na dłu go.

Wy da je mi się, że po raz pierw szy spo tka łem się z Le chem Wa łę są w lu tym 1981 r.
Za aran żo wa li śmy spo tka nie z nim za po śred nic twem ks. Hen ry ka Jan kow skie go9, ka to -
lic kie go du chow ne go bli skie go wte dy przy wód cy „So li dar no ści”, zna ne go za chod nim
ko re spon den tom pra so wym ja ko „krysz ta ło wy ksiądz” z ra cji swo je go upodo ba nia do wy -
god ne go ży cia. Bar dzo do brze pa mię tam to pierw sze spo tka nie z Wa łę są w dwu - lub trzy -
pię tro wym bu dyn ku w Gdań sku – ów cze snej sie dzi bie „So li dar no ści”10. Krzep cy
ro bot ni cy wciąż bie ga li po wą skich scho dach. Na sza roz mo wa by ła wie lo krot nie prze ry -
wa na, kie dy lu dzie Wa łę sy wpa da li do ma łe go po ko ju z naj now szy mi in for ma cja mi, al -
bo kie dy chcie li uzy skać na coś je go zgo dę. Nie je stem już pe wien, o czym do kład nie
roz ma wia li śmy, przy po mi nam jed nak so bie sto sun ko wo drob ną syl wet kę Wa łę sy, z nie -
zdro wą ce rą i w nie co za tłusz czo nym swe trze, wy glą da ją ce go na praw dzi we go ro bot ni -
ka, któ rym prze cież był – zu peł nie ina czej niż ja ko pre zy dent w 1990 r. Cho ciaż był
po waż ny w pró bach od po wie dzi na mo je py ta nia, po zwa lał so bie tak że na za baw ne dygre -
sje, któ re śmie szy ły je go to wa rzy szy. By ło ja sne, że ci lu dzie wsłu chi wa li się w każ de
je go sło wo. Pa mię tam mo ją myśl z tam tej chwi li – choć by ło to dziw ne sko ja rze nie – że
gdy by ktoś był świad kiem po by tu Le ni na w In sty tu cie Smol nym11 w Pio tro gro dzie w paź -
dzier ni ku 1917 r., mu siał by po czuć ta ką po dob ną at mos fe rę do tej, ja ka pa no wa ła w Gdań -
sku w 1981 r.

Cho ciaż wy da rze nia w cią gu 1981 r. zmie rza ły do punk tu, w któ rym coś mu sia ło się
stać, nikt z mo ich roz mów ców nie był w sta nie prze wi dzieć, jak to wszyst ko się skoń czy.
Je stem pe wien, że gdy by ktoś wte dy stwier dził, że w cią gu dzie się ciu lat doj dzie do
wolnych wy bo rów12, a Wa łę sa zo sta nie pre zy den tem, zo stał by od pra wio ny ze śmie chem.
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9 Hen ryk Jan kow ski (1936–2010) – ka pe lan „So li dar no ści”, wie lo let ni pro boszcz pa ra fii pw. św.
Bry gi dy w Gdań sku (1976–2004), ka pe lan ho no ro wy pa pie ża Ja na Paw ła II, w sta nie wo jen nym in wi gi -
lo wa ny przez SB, szka lo wa ny w ofi cjal nej pra sie. Opis po sta wy ks. Jan kow skie go jest su biek tyw ną opi -
nią Bur ges sa.

10 Cho dzi o bu dy nek przy ul. Grun waldz kiej 103.
11 Od lip ca 1917 r. In sty tut Smol ny był sie dzi bą Pio tro grodz kiej Ra dy De le ga tów Ro bot ni czych i Żoł -

nier skich. W paź dzier ni ku te go ro ku bu dy nek prze jął bol sze wic ki Ko mi tet Woj sko wo -Re wo lu cyj ny.
12 W isto cie wy bo ry z czerw ca 1989 r. mia ły je dy nie czę ścio wo de mo kra tycz ny cha rak ter: wol nym

wy bo rom zo sta ło pod da ne 35 proc. man da tów w sej mie oraz 100 proc. man da tów w se na cie.
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Nie bę dzie chy ba nad uży ciem stwier dze nie, że więk szość opi nii mo ich ko le gów za kła -
da ła, że Zwią zek So wiec ki lub Układ War szaw ski zde cy du je się wy słać woj ska do Pol -
ski w ce lu zdła wie nia „So li dar no ści”. Cho ciaż i ja nie by łem w sta nie prze wi dzieć
przy szło ści, sta łem na sta no wi sku, że ta ka opcja by ła ma ło praw do po dob na. W mo im
prze ko na niu So wie ci zda wa li so bie spra wę, że w ów cze snej sy tu acji w Pol sce in ter wen -
cja zbroj na mo gła by oka zać się trud nym i krwa wym przed się wzię ciem. W mo ich pro -
gno zach – opie ra ją cych się na świa do mo ści gorz kiej hi sto rii Po la ków i Ro sjan – du ża
część spo łe czeń stwa, w od róż nie niu od wy da rzeń w Cze cho sło wa cji w 1968 r.13, rzu ci -
ła by się do wal ki. To wła śnie na tym po lu do szło do je dy ne go chy ba przy pad ku, kie dy
Can ber ra nie zgo dzi ła się z mo imi ana li za mi. Cen tra la da wa ła mi mię dzy wier sza mi
do zro zu mie nia, że dzię ki szer sze mu do stę po wi do źró deł in for ma cji (czy taj: ma te ria łów
ame ry kań skich i bry tyj skich) w Can be rze uwa ża no in ter wen cję ZSRR lub Ukła du War -
szaw skie go – ma ją cą na ce lu zdu sić pol skie po wsta nie – za bar dzo praw do po dob ną14.

Nie za leż nie od mo ich od mien nych przy pusz czeń trze ba by ło przy go to wać się na naj -
gor sze. Spę dzi li śmy w am ba sa dzie du żo cza su, ob my śla jąc plan awa ryj ny na wy pa dek
dłuż sze go okre su kon flik tu w War sza wie i za wie sze nia funk cjo no wa nia służb pu blicz -
nych. Mia łem upraw nie nia do ewa ku acji per so ne lu am ba sa dy, gdy bym uznał to za ko -
niecz ne, ale tak na praw dę nie zda rzy ło się, bym mu siał na se rio roz wa żać tę ewen tu al ność.
Miesz ka nia na szych trzy na stu (al bo coś ko ło te go) pra cow ni ków au stra lij skich, re kru tu -
ją cych się z De par ta men tu Spraw Za gra nicz nych, Han dlu, Imi gra cji i Au stra lij skiej Po -
li cji Fe de ral nej, by ły roz sia ne po mie ście po obu stro nach Wi sły, co utrud nia ło pla no wa nie
ewa ku acji. Wy ty po wa li śmy trzy miej sca zbiór ki, gdzie mie li śmy się spo tkać w ra zie trud -
no ści: kan ce la rię am ba sa dy, mo ją re zy den cję (znaj du ją cą się na Sa skiej Kę pie po wschod -
niej stro nie rze ki) oraz dom ofi ce ra imi gra cyj ne go znaj du ją cy się na dru gim brze gu Wi sły.
Prze te sto wa li śmy spo sób ko mu ni ka cji mię dzy ty mi punk ta mi z wy ko rzy sta niem krót ko -
fa ló wek (w erze przed te le fo na mi ko mór ko wy mi), wy po sa ży li śmy je [te miejsca] też
w pro duk ty i urzą dze nia spro wa dzo ne z Ber li na Za chod nie go, w tym w nie za leż ne urzą -
dze nia grzew cze na wy pa dek cięż kiej zi my. Ob my śli li śmy po nad to pro ce du rę szyb kie go
znisz cze nia wszel kich ma te ria łów, któ re mo gły by oka zać się kło po tli we dla nas lub dla
in nych. Osta tecz nie ża den z tych sce na riu szy nie mu siał być wcie lo ny w ży cie.

W li sto pa dzie 1981 r., nie dłu go przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go, do szło
do pierw szej w hi sto rii wi zy ty au stra lij skie go mi ni stra spraw za gra nicz nych w Pol sce.
Tak póź ne na wią za nie kon tak tów świad czy o sto sun ko wo nie wiel kiej wa dze, ja ką do tej
po ry mia ły dla Au stra lii sto sun ki z Pol ską. Mi ni ster To ny Stre et15 przy był na cze le ofi -
cjal nej de le ga cji na kil ka dni. Spo tkał się za rów no z pre mie rem Woj cie chem Ja ru zel skim,
jak i pry ma sem Jó ze fem Glem pem oraz Le chem Wa łę są – to by ło ostat nie ta kie spo tka -
nie za aran żo wa ne w mo jej re zy den cji, ma ją ce pry wat ny sta tus, ale przy wie dzy czyn ni -
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13 W no cy z 20 na 21 VIII 1968 r. woj ska więk szo ści państw Ukła du War szaw skie go do ko na ły in -
wa zji na Cze cho sło wa cję, kła dąc kres trwa ją cej od kil ku na stu mie się cy pra skiej wio śnie – okre so wi stop -
nio wej li be ra li za cji sys te mu ko mu ni stycz ne go w tym pań stwie.

14 W czasie tzw. pol skie go kry zy su pań stwa NA TO dzie li ły się z Au stra lią i No wą Ze lan dią ana li za mi
do ty czą cy mi Pol ski. Więk szość z pro gnoz opra co wa nych przed 13 XII 1981 r. uzna wa ła bez po śred nią
in ge ren cję mi li tar ną Mo skwy w Pol sce za praw do po dob ną. Zob. P. Ple skot, op. cit., s. 36, 178.

15 An tho ny A. Stre et (ur. 1926) – au stra lij ski po li tyk li be ral ny, mi ni ster spraw za gra nicz nych Au stra -
lii (1980–1983), czło nek Izby Re pre zen tan tów (1966–1984).
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ków rzą do wych. W tym cza sie te trzy oso by by ły naj waż niej szy mi po sta cia mi w kra ju,
to od nich za le ża ła je go przy szłość. Oczy wi ście na żad nym z tych spo tkań nie pa dła
sugestia, że kil ka ty go dni póź niej w Pol sce sy tu acja cał ko wi cie się zmie ni.

Wpro wa dze nie 13 grud nia 1981 r. sta nu wo jen ne go od by ło się w bar dzo sku tecz ny
spo sób. Jed ną z naj bar dziej za dzi wia ją cych rze czy by ło to, że Ja ru zel skie mu uda ło się
za sko czyć nie mal wszyst kich, mi mo że szcze gó ło we pla ny ta kiej ope ra cji mu sia ły być
przy go to wy wa ne od daw na. Ty sią ce dzia ła czy „So li dar no ści”, w tym więk szość kie row -
nic twa, zo sta ła bły ska wicz nie za trzy ma na. Z po wo du te go za sko cze nia nie spo dzie wa ną
ak cją żoł nie rzy – ubra nych w do dat ku w pol skie mun du ry – oby ło się bez więk sze go roz -
le wu krwi.

W no cy z 12 na 13 grud nia 1981 r. prze by wa łem w So snow cu, nie da le ko po łu dnio -
wej gra ni cy PRL. By łem za sko czo ny tak sa mo jak in ni; pa mię tam, że am ba sa dor ame ry -
kań ski znaj do wał się aku rat po za Pol ską. Wraz z żo ną i czwór ką ma łych dzie ci
no co wa li śmy aku rat w ho te lu, w dro dze na dłu go wy cze ki wa ny urlop na nar tach w Au -
strii. O szó stej ra no, kie dy jesz cze by li śmy w łóż kach, usły sze li śmy wie ści na BBC. Kie -
dy zsze dłem na dół do ho te lo we go ho lu, de kla ra cja Ja ru zel skie go o wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go by ła nada wa na na okrą gło. W ho lu znaj do wa ło się spo ro lu dzi, jed nak – jak
pa mię tam – wszy scy za cho wy wa li się spo koj nie, z za sko cze niem słu cha jąc na gra nia.
Nie któ rzy pła ka li. Mam ży wy ob raz tej sce ny przed ocza mi. Te go ran ka wró ci li śmy sa -
mo cho dem do War sza wy. Oba wia li śmy się ja kichś pro ble mów na dro dze, ale uda ło nam
się do trzeć do sto li cy bez żad nych prze szkód. Nie by ło żad nych blo kad, do strze gli śmy
tyl ko po kil ka czoł gów za par ko wa nych tu i ów dzie.

Ży cie w War sza wie pod czas sta nu wo jen ne go by ło dziw nym do świad cze niem. Mia -
sto by ło w uści sku sro giej zi my. Przy po mi nam so bie cięż ki szron na na gich drze wach
i kok sow ni ki na za śnie żo nych skrzy żo wa niach, ogrze wa ją ce żoł nie rzy na służ bie. Mię -
dzy 22.00 a 6.00 obo wią zy wa ła go dzi na po li cyj na. Sys tem te le fo nicz ny zo stał pod da ny
jaw ne mu pod słu chi wa niu. Trud no by ło umó wić się z kimś na spo tka nie – czę sto trze ba
by ło po szu ki wać oso bę, z któ rą chcia ło się spo tkać. Nie mie li śmy wie lu in for ma cji o tym,
co dzie je się po za mia stem.

Tak się szczę śli wie zło ży ło, że w mie sią cach przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go
Can ber ra wy po sa ży ła am ba sa dę w nie za leż ny sys tem ko mu ni ka cji umoż li wia ją cy prze -
ka zy wa nie krót kich in for ma cji mię dzy na mi a cen tra lą. Pierw sze, co zro bi li śmy, to po in -
for mo wa li śmy ro dzi ny na szych pra cow ni ków, że są bez piecz ni i nic im się nie sta ło.

Pra co wa łem w Pol sce jesz cze peł ne trzy la ta po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, spo -
dzie wa jąc się, że w każ dej chwi li mo gę stać się świad kiem ko lej ne go wy bu chu spo łecz -
ne go, któ ry wy da wał się tyl ko kwe stią cza su. W tym okre sie do szło do du żych
an ty rzą do wych de mon stra cji, or ga ni zo wa nych z oka zji zna czą cych pol skich rocz nic, któ -
re do pro wa dzi ły do starć z si ła mi bez pie czeń stwa. Szcze gó ło wa kro ni ka tych wy da rzeń
prze kra cza za mie rze nia tych wspo mnień.

War to jed nak za sta no wić się z per spek ty wy pra wie trzy dzie stu lat, czy de cy zję gen.
Ja ru zel skie go moż na in ter pre to wać ja ko słu żą cą ów cze sne mu in te re so wi Pol ski. Oczy wi -
ście, chciał on przede wszyst kim ra to wać wła sną wła dzę, ale do pusz czał bym moż li wość,
że w swo ich oczach Ja ru zel ski dzia łał w in te re sie kra ju. W 1981 r. za brzmia ło by to dla
mnie bar dzo nie smacz nie, ale te raz mo gę zro zu mieć, że ge ne rał uwa żał tę „au to in wa zję”
za naj lep szy z moż li wych sce na riu szy. Rzecz ja sna de cy zja Ja ru zel skie go znacz nie zy ska ła
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na tym, że nie wie le póź niej w nie spo dzie wa ny spo sób roz padł się Zwią zek So wiec ki,
a w Pol sce do szło do ko rzyst nych zmian. W pew nej re tro spek cji mo że my wręcz stwier -
dzić, że wy raź na nie chęć ZSRR do si ło we go stłu mie nia „So li dar no ści” w Pol sce by ła
pierw szą prze słan ką utra ty de ter mi na cji w bro nie niu przez Mo skwę swo je go im pe rium.

Za miast pod su mo wa nia chciał bym wy mie nić kil ka ob ra zów, któ re utkwi ły mi w pa -
mię ci z cza su po by tu w Pol sce.

No tat ka na skraw ku pa pie ru, ja ką otrzy ma łem na po cząt ku 1982 r. od by łe go rzecz -
ni ka pra so we go „So li dar no ści” Ja nu sza Onysz kie wi cza w od po wie dzi na list, ja ki wy -
sła łem do nie go do wię zie nia z py ta niem, czy cze goś nie po trze bu je. Je śli do brze
pa mię tam, od po wie dział tak: „Pusz ka ty to niu Three Nuns, bu tel ka John ny Wal ke ra i plan -
szo wa gra wo jen na”. Wszyst ko bez wy jąt ku do star czy łem. Wie le lat póź niej, pod czas wi -
zy ty w Pol sce, spo tka łem się z nim już ja ko wi ce mi ni strem obro ny na ro do wej.

Szcze ry i otwar ty mło dy ks. Je rzy Po pie łusz ko, opie ra ją cy się o ską pa ny w słoń cu
mu rek, bry lu ją cy w to wa rzy stwie na spo tka niu w re zy den cji am ba sa dy. W paź dzier ni -
ku 1984 r. zo stał bru tal nie za mor do wa ny przez funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa.

Po dróż sa mo cho dem na po łu dnio wy wschód od Prze my śla przez po kry tą śnie giem
kra inę na spo tka nie z bp. Igna cym To kar czu kiem. Bi skup z du mą po ka zy wał nam swo je
al bu my ze zdję cia mi, na któ rych znaj do wa ły się wi do ki zbu do wa nych przez nie go koś -
cio łów. To kar czuk z tro ską opo wia dał o lo sie Po la ków miesz ka ją cych po dru giej stro nie
gra ni cy, na Ukra inie.

Pe wien ksiądz pra cu ją cy w wiel kim, no wo cze snym ko ście le w No wej Hu cie ko ło
Kra ko wa, z gor li wo ścią opi su ją cy ten ko ściół ja ko „ar kę na mo rzu czer wo nym”16.

Mój pol ski są siad, któ ry pew ne go dnia póź nym wie czo rem przy szedł do mnie i wrę -
czył do ku men ta cję do ty czą cą wy kształ ce nia uni wer sy tec kie go je go cór ki. W mo men cie
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go prze by wa ła ona w Chi nach, skon tak to wa ła się z au stra -
lij ską am ba sa dą w Pe ki nie i za mie rza ła osie dlić się w Au stra lii.

Wśród mo ich spo tkań z wie lo ma fa scy nu ją cy mi ludź mi wy róż nia się kon takt z prof.
Je rzym Zu brzyc kim17, z któ rym roz ma wia łem za rów no w Can be rze, jak i War sza wie.
Był on pierw szą oso bą, któ rą po pro si łem o zaj rze nie do tych no ta tek.
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16 W 1977 r. wła dze nie wy ra zi ły zgo dy na bu do wę ko ścio ła w No wej Hu cie – w za ło że niu sztan da -
ro wym pro duk cie so cja li zmu, gdzie nie mia ło być miej sca dla obiek tów sa kral nych. De cy zja ta zmo bi -
li zo wa ła miej sco wych ka to li ków, gro ma dzą cych się w ko lej nych mie sią cach pod krzy żem po sta wio nym
w miej scu pla no wa nej bu do wy. Po piel grzym ce Ja na Paw ła II do Pol ski w 1979 r. wła dze osta tecz nie
udzie li ły ze zwo le nia na po wsta nie ko ścio ła.

17 Je rzy Zu brzyc ki (1920–2009) – so cjo log, w 1956 r. osiadł w Au stra lii, je den z twór ców kon cep -
cji au stra lij skiej po li ty ki wie lo kul tu ro wo ści, w la tach 1970–1986 kie ro wał Wy dzia łem So cjo lo gii na Au -
stra lian Na tio nal Uni ver si ty, je den z do rad ców pre mie ra Mal col ma Fra se ra.
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