
JeÊli dobrze zrozumieliÊmy Autora, Polacy zbyt póêno zabrali si´ do badania tego
problemu, aby z czystym sumieniem stawiaç siebie za wzór innym. I mo˝e szcze-
gólnie Ukraiƒcom, wobec których sporo przecie˝ zawinili. Warto si´ nad tym za-
rzutem zastanowiç (choç nasza uwaga daleka by∏a od kategorycznoÊci przypisy-
wanej nam przez Grelk´). Zdumiewa nas jednak, z jakà ∏atwoÊcià i ukrywanà
Schadenfreude niektórzy niemieccy autorzy – Frank Grelka nie jest tu wypad-
kiem odosobnionym – stawiajà zarzuty wspó∏udzia∏u w zbrodniach innym naro-
dom. Postaw´ Grelki, jak sàdzimy, mo˝na oddaç s∏owami: myÊmy si´ ju˝ rozli-
czyli, teraz kolej na was. Tymczasem ani pisanie o „czarnych kartach” polskiej
historii nie zaczyna si´ od Jedwabnego, ani Niemcy nie piszà jedynie z punktu
widzenia rozliczeniowego. Polski rachunek sumienia rozpocz´li w swoich pra-
cach, ju˝ w okresie PRL, tacy autorzy, jak Jan Józef Lipski czy Bohdan Skaradziƒ-
ski. Warto tu przypomnieç, ˝e dyskusj´ o odpowiedzialnoÊci „zwyk∏ych Niem-
ców” za Holokaust wywo∏a∏ dopiero w latach dziewi´çdziesiàtych Amerykanin
Goldhagen, oraz ile lat trzeba by∏o czekaç na refleksj´ o „zbrodniach Wehrmach-
tu”. Nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e Niemcy odkryjà w swojej historii – podobnie
zresztà jak Polacy i Ukraiƒcy – jeszcze niejednà czarnà plam´. 

Pawe∏ Machcewicz i Grzegorz Motyka 

W odpowiedzi na artyku∏ Roberta Spa∏ka „Gracze” – Komitet
Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz
dokumentach Ministerstwa Spraw Wewn´trznych, „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 2 (4), s. 79–112

W interesujàcym skàdinàd artykule Roberta Spa∏ka pt. „Gracze” – Komitet
Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych, zamieszczonym w „Pami´ci i SprawiedliwoÊci”
(nr 2, 2003), na stronie 102 znalaz∏em swoje nazwisko, umieszczone przez au-
tora w fa∏szywym i uw∏aczajàcym kontekÊcie. Chodzi o nast´pujàce zdania:
„Zaniepokojony tymi przyjazdami [Jacka Kuronia do Gdaƒska – dop. K.W.] by∏
Krzysztof Wyszkowski, organizator i szef bazy poligraficznej Zwiàzku, który
spodziewa∏ si´, ˝e Niezale˝na Oficyna Wydawnicza NOWA mo˝e przejàç kiero-
wanà przez niego sieç [autor umieszcza w tym miejscu przypis do znanego so-
bie dokumentu SB – dop. K.W.]. […] W czasie narady RMP Krzysztof Wy-
szkowski zadzwoni∏ do Tadeusza Mazowieckiego z informacjà, ˝e Kuroƒ
z Borusewiczem przygotowujà zamach stanu. »Ma on polegaç na tym, ˝e Boru-
sewicz przejmie jako dyrektor SolidarnoÊç w Gdaƒsku«, a Kuroƒ zostanie »sze-
fem ogólnopolskim, bo chodzi o to, by korowcy zostali dyrektorami«. To wy-
wo∏a∏o wielkà wÊciek∏oÊç niedosz∏ego »dyrektora«. Publicznie, przy ludziach
z RMP, da∏ temu wyraz. Wyszkowski zareagowa∏ zdziwieniem, a swoje post´po-
wanie t∏umaczy∏ tym, ˝e s∏ysza∏, jak Kuroƒ mówi∏, i˝ »mo˝e Bogdan móg∏by
– z jego organizacyjnym talentem – zostaç szefem komisji zwiàzków zawodo-
wych«” [w tej cz´Êci autor powo∏uje si´ na relacj´ z ksià˝ki Jacka Kuronia p.t.
Gwiezdny czas – dop. K.W.].
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Czytajàc ten fragment artyku∏u, mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e jego autorem nie
jest zawodowy historyk, a jakiÊ koteryjny propagandysta. Otó˝ pragn´ zazna-
czyç, ˝e przywo∏ane powy˝ej cytaty z artyku∏u Roberta Spa∏ka, odnoszàce si´ do
bardzo wa˝nych wydarzeƒ z okresu tworzenia „SolidarnoÊci”, wydarzeƒ, które
mia∏y bardzo powa˝ne konsekwencje dla ca∏ego procesu politycznego nie tylko
lat 1980–1981, ale równie˝ dla okresu 1981–1989, i których konsekwencje
trwajà do dzisiaj, nie odpowiadajà prawdzie, bowiem:

1. Nieprawdà jest, ˝e by∏em zaniepokojony przyjazdami Jacka Kuronia do
Gdaƒska.

2. Nieprawdà jest, ˝e obawia∏em si´ przej´cia kierowanej przez mnie sieci.
3. Nieprawdà jest, ˝e bra∏em udzia∏ w jakiejkolwiek naradzie RMP.
4. Nieprawdà jest, ˝e w jakiejkolwiek sprawie telefonowa∏em do Tadeusza

Mazowieckiego1.
5. Nieprawdà jest, ˝e przygotowywany przez Kuronia „zamach stanu” pole-

ga∏ na podanych przez autora drugorz´dnych detalach.
6. Nie odpowiada prawdzie opis – sporzàdzony na podstawie meldunku

agenta SB – przebiegu mojego spotkania z Kuroniem2. 
Podawanie informacji w formie naukowych ustaleƒ, bez dokonania choçby

najmniejszej próby ich weryfikacji, czy to w dost´pnych ju˝ êród∏ach, czy u uczest-
ników opisywanych wydarzeƒ, Êwiadczy nie tylko o braku odpowiedzialnoÊci Ro-
berta Spa∏ka za s∏owo, ale stanowi równie˝ dowód s∏aboÊci jego warsztatu nauko-
wego3. Oto okazuje si´, ˝e historyk mo˝e bezkrytycznie, jako podstaw´ swych
w∏asnych opinii, traktowaç interesownà relacj´ napisanà post factum przez czyn-
nego ówczeÊnie polityka, znanego w dodatku ze swej faktograficznej niedba∏oÊci,
który usi∏owa∏ korzystnie ukszta∏towaç swój wizerunek publiczny4 (pragn´ zazna-

1 Plotka o rzekomym telefonowaniu do Mazowieckiego wzi´∏a si´ stàd, ˝e po 24 godzinach od na-
rady w sprawie puczu, a nie w jej trakcie, po wczeÊniejszym zawiadomieniu Anny Walentynowicz,
˝e rezygnuj´ z udzia∏u we „Frakcji Demokratycznej”, zatelefonowa∏em do Paw∏a Âpiewaka, redak-
tora miesi´cznika „Wi´ê”, z proÊbà, aby przekaza∏ Mazowieckiemu wiadomoÊç, i˝ Kuroƒ przepro-
wadza w MKZ „zamach stanu”. Ró˝nica jest wa˝na nie tylko dlatego, ˝e chcia∏em w ten sposób
uniknàç rozmowy z Tadeuszem Mazowieckim, co mog∏oby mu s∏u˝yç do próby tworzenia jakiejÊ
koalicji, ale g∏ównie dlatego, ˝e Âpiewak Mazowieckiemu tej wiadomoÊci nie przekaza∏, za to po-
wtórzy∏ jà w Êrodowisku Kuronia, co wywo∏a∏o zrozumia∏e poruszenie, objawiajàce si´ np. ˝àda-
niem Andrzeja Celiƒskiego natychmiastowego rozwiàzania KSS „KOR”. 
2 Spotkanie mia∏o miejsce w zat∏oczonej kawiarni w pobli˝u siedziby MKZ, w obecnoÊci niezorien-
towanego w sytuacji Aleksandra Halla oraz, jak nale˝y sàdziç, licznych agentów SB.
3 Ujawnia te˝ naiwnoÊç Spa∏ka, który uwierzy∏ w powierzchownà interpretacj´ konfliktu jako wy-
niku personalnych k∏ótni i ambicji.
4 Niedawno (16 I 2003 r.), udzielajàc wywiadu do ksià˝ki przygotowywanej przez Mieczys∏awa
Szporera (autoryzowanego w maju 2004 r.), w której znajduje si´ równie˝ rozmowa autora m.in. ze
mnà na temat puczu z wrzeÊnia 1980 r., Kuroƒ omawia∏ te sprawy zupe∏nie inaczej, starajàc si´ zrzu-
ciç odpowiedzialnoÊç za spisek na dzia∏aczy WZZ: „Szporer: Because your central role in the sha-
ping of KOR, some affectionately think of you as Solidarity is unfulfilled Lenin? Do you see any hi-
storical parallels? […] Kuroƒ: February Revolution is closer to August for its spontaneity. The
Bolshevik October coup was planned. It wasn’t just a Gdaƒsk August […]. I came up with the idea
of Spanish style commissions but in Gdaƒsk the free trade union idea took; it was easy to grasp.
Wyszkowski came up with the Solidarity slogan, included it in the Gdaƒsk strike bulletin, and it took.
[…] At the time, the organizers of the Free Trade Unions thought Wa∏´sa became too big for his
breeches, forgot his friends, and they had a point. Wa∏´sa was taken by the roles WZZ people wanted
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czyç w tym miejscu, ˝e uwaga ta odnosi si´ nie tyle do pami´tników Jacka Kuro-
nia, ale do post´powania historyków, którzy nierzadko, bez wymaganej ogromnej
ostro˝noÊci, wykorzystujà êród∏a powsta∏e po 1989 r., w szczególnoÊci zaÊ spisa-
ne post factum wspomnienia i relacje, dokonujàc przy tym stronniczej selekcji ma-
teria∏u êród∏owego, uznajàc jedne wspomnienia i relacje (np. Jana Józefa Lipskie-
go, Jacka Kuronia i Adama Michnika) za w pe∏ni wiarygodne, i nie zadajà im
krytycznych pytaƒ, inne natomiast (˝eby wymieniç chocia˝by Antoniego Macie-
rewicza, Andrzeja Gwiazdy czy moje) pomijajàc jako tak ma∏o wiarygodne, ˝e nie
powinno si´ odnotowywaç ich chocia˝by w przypisach.

Wydaje si´, ˝e Robert Spa∏ek, choç jest raczej poczàtkujàcym, m∏odym bada-
czem, ju˝ teraz nale˝y do czo∏owych przedstawicieli tego kierunku polskiej historio-
grafii. Przypomn´, i˝ wydarzenia, do których nawiàzuje w swoim tekÊcie Spa∏ek,
opisa∏em ogólnie w artykule Duch leninizmu panuje w Warszawie, zamieszczonym
w tygodniku „G∏os” z 11 paêdziernika 2003 r. Jednak pe∏ny przebieg wydarzeƒ
z poczàtku wrzeÊnia 1980 r. wart jest dok∏adnego omówienia i zbadania przez za-
wodowych historyków. W tym miejscu pragn´ przypomnieç, ˝e Jacek Kuroƒ przy-
jecha∏ do Gdaƒska z planem dokonania puczu wewnàtrz rodzàcego si´ ruchu. War-
to te˝ wiedzieç, ˝e w naradzie, podczas której Kuroƒ przedstawi∏ plan puczu,
uczestniczyli: Bogdan Borusewicz, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, Lech
Kaczyƒski, Jerzy Kmiecik, Andrzej Ko∏odziej, Bogdan Lis, Helena ¸uczywo, Jerzy
Sikorski, Anna Walentynowicz, B∏a˝ej Wyszkowski i Krzysztof Wyszkowski.

Plan puczu wyglàda∏, najogólniej bioràc, nast´pujàco:
1. Og∏oszenie Lecha Wa∏´sy agentem SB i usuni´cie go z funkcji przewodni-

czàcego MKZ.
2. OdejÊcie wszystkich cz∏onków Prezydium MKZ do pracy zawodowej.
3. Przekazanie kierowania zwiàzkiem aparatowi z∏o˝onemu z dzia∏aczy ze Êro-

dowiska Kuronia (np. Bogdan Borusewicz mia∏ zostaç dyrektorem biura MKZ,
Helena ¸uczywo redaktorem naczelnym pisma „SolidarnoÊç”, a Jacek Kuroƒ ofi-
cjalnie mia∏ pozostaç przy zdobytej za sprawà zr´cznej mistyfikacji5 funkcji cz∏on-
ka zespo∏u doradców, ja natomiast mia∏em pozostaç szefem wydawnictw).

4. Zrzeczenie si´ przez zwiàzek swych statutowych uprawnieƒ na rzecz plano-
wanych „zgodnie z rozwiàzaniami przyjmowanymi w pierwszych latach powojen-
nych”6 rad zak∏adowych, a sam Kuroƒ mia∏ zajàç si´ „ocenà nowych stanowisk

to make Andrzej Gwiazda head, only that by then for the million of Solidarity people throughout
Poland the leader was Wa∏´sa, and you couldn’t change that” (fragmenty wywiadu z rozdzia∏u Oj-
ciec chrzestny opozycji opublikowa∏ Szporer w Internecie 17 VI 2004 r., o godz. 10.32 [w dniu
Êmierci J. Kuronia], zob.: http://users.erols.com/mietek/. Ksià˝ka ma si´ ukazaç niebawem w Sta-
nach Zjednoczonych, a w przysz∏ym roku w Polsce).
5 Kuroƒ zawiadomi∏ prezydium MKZ, ˝e nestor KSS „KOR” prof. Edward Lipiƒski chce zostaç do-
radcà MKZ, ale – nie mogàc byç cz∏onkiem zespo∏u Tadeusza Mazowieckiego – prosi o powo∏anie
nowego zespo∏u. W jego sk∏ad wszed∏ Kuroƒ i Lech Kaczyƒski. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e Kuroƒ dzia-
∏a∏ bez woli, zgody i wiedzy Lipiƒskiego, który jednak nie chcia∏ ujawniaç publicznie tego faktu, by
Kuronia nie skompromitowaç.
6 Aktualny program dzia∏ania Niezale˝nych Zwiàzków Zawodowych (projekt), dokument ze zbio-
rów autora, zosta∏ przygotowany w zasadniczej cz´Êci przez Jacka Kuronia (w cz´Êci odnoszàcej si´
do prawa pracy zosta∏ poprawiony przez Lecha Kaczyƒskiego). Dokument ten, sygnowany przez
MKZ NSZZ w Gdaƒsku, by∏ drukowany i kolportowany w okresie od 5 do oko∏o 15 IX 1980 r.

Recenzje i polemiki

403

17_Recenzje_polemiki  2/12/04  12:44  Page 403



pracy […] dla stwierdzenia, czy spe∏niajà one wymogi bezpieczeƒstwa i higieny,
[…] [˝àdaniem] takich zmian w prawie pracy, aby przywróciç równorz´dnoÊç
pozycji pracownika i pracodawcy”7.

5. Zrzeczenie si´ przez Zwiàzek na rzecz rad zak∏adowych równie˝ prawa do
strajku, które mia∏o rzekomo stanowiç wielkie niebezpieczeƒstwo anarchizacji
produkcji oraz niekontrolowanych konfliktów z w∏adzami8.

Jacek Kuroƒ chcia∏, by zebrani przyj´li jego plan i nast´pnego dnia, korzysta-
jàc z posiadania wi´kszoÊci g∏osów w Prezydium MKZ Gdaƒsk, zacz´li go reali-
zowaç. Jestem dumny z tego, ˝e stawiajàc Kuroniowi opór przez ca∏y czas noc-
nej narady, ju˝ nad ranem dostrzeg∏em wreszcie prawdziwy cel jego dà˝eƒ
i rzuci∏em mu w twarz oskar˝enie, ˝e mówi o dobru robotników, ale chodzi mu
tylko o w∏adz´. Kuroƒ zapad∏ si´ w fotelu i nic nie odpowiedzia∏9. Z tekstu Spa∏-
ka natomiast dowiedzia∏em si´, ˝e zamiast rezygnacji z puczu zaplanowa∏ zemst´:
„Kuroƒ i Bogdan Borusewicz postanowili wydaliç Wyszkowskiego z NSZZ”10.

Przez lata uwa˝a∏em, ˝e sprawa puczu nie powinna zostaç ujawniona, naiwnie
sàdzàc, ˝e w∏adze (SB) nic o niej nie wiedzà i, kierujàc si´ obawà o mo˝liwoÊç wy-
korzystania tych brudów przez propagand´ komunistycznà, nie mówi∏em o niej
publicznie11. Dzisiaj natomiast, po prawie çwierçwieczu od wydarzeƒ z wrzeÊnia
1980 r., powinno si´ je nale˝ycie zbadaç i wyjaÊniç. Uczestnicy narady milczeli
w trakcie omawiania spisku i milczà a˝ do dzisiaj. To wieloletnie milczenie robi∏o
wra˝enie zmowy i Jacek Kuroƒ móg∏ myÊleç, ˝e nikt nie b´dzie chcia∏ mojej rela-
cji potwierdziç. Dzisiaj jestem przekonany, ̋ e historycy IPN, dysponujàc wiarygod-
nymi dokumentami i majàc mo˝noÊç prowadzenia rozmów, sà w stanie dok∏adnie
spraw´ przebadaç i wykazaç prawd´. Dlatego przekazuj´ swoje wyjaÊnienia do
sprawdzenia badaczom IPN i ich profesjonalnemu warsztatowi. Swoim czynem nie
chwali∏em si´ publicznie, ale te˝ nigdy mi przez myÊl nie przesz∏o, ˝e znajdzie si´
polski historyk, który b´dzie pot´pia∏ mnie za to, z czego jestem dumny. 

I choç sà to sprawy ma∏o znane, to jednak by∏y ju˝ sygnalizowane w dotych-
czasowej literaturze. Ju˝ w 1990 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka Grzegorza Nawrockiego

7 W tym czasie Kuroƒ nie zdecydowa∏ si´ jeszcze na ujawnienie, ˝e dà˝y do przekszta∏cenia nowe-
go ruchu w znany z roku 1956 ruch rad (komisji) robotniczych, zajmujàcych si´ wspó∏zarzàdzaniem
zak∏adami pracy (znany jako Konferencja Samorzàdu Robotniczego). Cel swoich ówczesnych dzia-
∏aƒ ujawni∏ dopiero w rozmowie z Janinà Jankowskà w czerwcu 1986 r., zob. J. Jankowska, Portre-
ty niedokoƒczone, Warszawa 2003, s. 226–227.
8 Na skutek mojej gwa∏townej obrony prawa do strajku Kuroƒ ustàpi∏ o tyle, ˝e zwiàzek mia∏ po-
zostawiç sobie prawo do strajku w przypadku „stwierdzenia represji za dzia∏alnoÊç zwiàzkowà lub
przekonania”, ale tylko „po wyczerpaniu innych dost´pnych mo˝liwoÊci”. 
9 Wi´cej informacji na temat relacji pomi´dzy KSS „KOR” a WZZ Wybrze˝a zawar∏em w moim ar-
tykule Oblicze ideowe WZZ, który uka˝e si´ w materia∏ach pokonferencyjnych IPN. Przygotowy-
wana przez oddzia∏ gdaƒski IPN ksià˝ka jest plonem konferencji zorganizowanej 19–20 X 2003 r.
w Gdaƒsku w 25. rocznic´ utworzenia WZZ Wybrze˝a.
10 By∏a to akcja czysto polityczna, bo ˝aden z nich nie by∏ cz∏onkiem ˝adnych w∏adz statutowych,
a ja nie nale˝a∏em nawet do zwiàzku.
11 Z pewnoÊcià w zwiàzku z puczem, rano 6 IX 1980 r. SB zorganizowa∏a „filmowà” akcj´ z zatrzy-
maniem tramwaju i przekazaniem mi karteczki z ostrze˝eniem: „Grozi Panu Êmiertelne niebezpie-
czeƒstwo. Prosz´ natychmiast zatelefonowaç pod numer 41…!” (niestety, dziÊ pami´tam tylko dwie
pierwsze cyfry wskazanego numeru telefonu). Po przyjeêdzie do MKZ opowiedzia∏em ca∏à histori´
Antoniemu Macierewiczowi, który tego dnia przyjecha∏ do Gdaƒska.
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Polak z Polakiem, gdzie w rozdziale „Zamach stanu” znalaz∏ si´ opis – aczkol-
wiek równie˝ nie wolny od b∏´dów – wydarzeƒ z wrzeÊnia 1980 r.12 Nawrocki
nie zadba∏ o autoryzacj´ swoich notatek z rozmów, co doprowadzi∏o do pomie-
szania wypowiedzi ró˝nych ludzi i powa˝nie zniekszta∏ci∏o prawd´, zmuszajàc
mnie do opublikowania wyjaÊnieƒ na ∏amach „Tygodnika SolidarnoÊç”13.
W 1993 r., przepraszajàc mnie za krzywdzàce nieÊcis∏oÊci, Nawrocki napisa∏
w dedykacji na egzemplarzu swojej ksià˝ki: „Krzysztofowi, który pierwszy poru-
szy∏ temat »zamachu stanu«”. 

Roztrzàsajàc spory ideowe, opisujàc histori´ KOR i proces powstawania ru-
chu „SolidarnoÊci”, sumienny badacz powinien si´gnàç równie˝ po t´ ksià˝k´,
tym bardziej ˝e wykorzystujà jà inni badacze dziejów ruchów niezale˝nych
w PRL, ˝eby wymieniç chocia˝by prof. Andrzeja Friszke, którzy w swojej Opo-
zycji politycznej w PRL 1945–1980 (Londyn 1994) odwo∏uje si´ do niej wielo-
krotnie. Oprócz archiwów SB, warszawski historyk Robert Spa∏ek móg∏ popro-
siç o relacj´ osoby zaanga˝owane w proces tworzenia zwiàzku, a przebywajàce
we wrzeÊniu 1980 r. w Gdaƒsku. Mam tu na myÊli np. Tadeusza Kowalika14, któ-
ry w 1981 r. tak pisa∏ do mnie w liÊcie (z Ameryki): „Przypomnia∏em sobie, co
mi w Twoim pokoju opowiada∏eÊ o poczàtku sporu nt. Wolne Z[wiàzki] Z[awo-
dowe] czy Komisje Robotnicze. Przypomnia∏em sobie tak˝e fragmenty mego spo-
ru z Jackiem. […] Czy móg∏byÊ odtworzyç Twoje merytoryczne spory w liÊcie,
albo najlepiej na ∏amach?”15.

Braki warsztatowe i nierzetelnoÊç badawcza to jednak nie wszystko, co mo˝-
na zarzuciç autorowi „Graczy”…16 BezpoÊrednio po opisie moich rzekomych za-
chowaƒ umieÊci∏ nast´pujàcy komentarz: „Konsekwencje pomówienia (nieporo-
zumienia) by∏y znaczàce. Gdy wiadomoÊç o przygotowywanym »zamachu« na
kierownictwo NSZZ »SolidarnoÊç« dotar∏a do Mazowieckiego, narobi∏a szkód
wi´kszych ni˝ wczeÊniejsze spory o poszerzenie grona ekspertów. Wzajemny
kontakt jeszcze si´ pogorszy∏. Co wi´cej, usztywni∏ si´ tak˝e Wa∏´sa. »Od tej po-
ry – pisze Kuroƒ – zacz´∏a w Lechu narastaç nieufnoÊç wobec mnie«. Konflikty
wewnàtrz opozycji by∏y wygranà w∏adz. Praca S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w znacz-
nej mierze nastawiona by∏a na to, by »wykorzystywaç i pog∏´biaç istniejàce roz-
bie˝noÊci pomi´dzy poszczególnymi grupami antysocjalistycznymi, operacyjnie
inspirowaç rywalizacj´ poszczególnych grup o dominacj´ wp∏ywów na NSZZ
[…]« (Spa∏ek cytuje w tym miejscu dokument SB – przyp. K.W.)”17.

12 G. Nawrocki, Polak z Polakiem, Warszawa 1990. Jacek Kuroƒ zna∏ ksià˝k´ Nawrockiego, ale ni-
gdy, o ile mi wiadomo, nie odniós∏ si´ do jej treÊci. Zna∏ równie˝ mój artyku∏ z „G∏osu”, w którym
opisa∏em program puczu.
13 K. Wyszkowski, Polak Polakowi k∏amie, „Tygodnik SolidarnoÊç”, nr 37, 14 IX 1990.
14 Tadeusz Kowalik by∏ cz∏onkiem strajkowego zespo∏u ekspertów i jako jedyny z tej grupy pozo-
sta∏ w Gdaƒsku po zakoƒczeniu strajku. 5 IX 1980 r. przekaza∏em mu szczegó∏y planu Kuronia, któ-
re z pewnoÊcià powtórzy∏ Mazowieckiemu. OsobiÊcie nigdy na ten temat z Mazowieckim nie roz-
mawia∏em. 
15 Chodzi∏o o ∏amy „Tygodnika SolidarnoÊç”, w którym wówczas pracowa∏em jako sekretarz redakcji. 
16 Nie jestem historykiem, ale ra˝à mnie tak szkolne b∏´dy, jak np. mówienie o NSZZ „SolidarnoÊç”
w odniesieniu do faktów sprzed 17 IX 1980 r., czyli dnia, kiedy przyj´ta zosta∏a ogólnopolska struk-
tura zwiàzku i nazwa „SolidarnoÊç”. 
17 R. Spa∏ek, „Gracze”…, s. 103.
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Uwagi o dezintegracyjnych celach SB, sàsiadujàce z wczeÊniejszym opisem czy
wr´cz wynikajàce z niego, mogà sugerowaç esbeckie inspiracje w moich dzia∏a-
niach. Umieszczajàc taki komentarz, Spa∏ek zachowa∏ si´ nie jak historyk pracu-
jàcy w szanowanej instytucji, ale jak felietonista brukowej gazety. Ten wybryk ob-
cià˝a równie˝, niestety, redakcj´ „Pami´ci i SprawiedliwoÊci”. Z takimi sugestiami
nie powinno si´ polemizowaç i ja nie b´d´ tego czyni∏. Pozostawiam takie zacho-
wanie sàdowi sumienia autora artyku∏u, wspomo˝onego troskà jego prze∏o˝onych
i naukowych opiekunów. Spa∏ek powinien by∏ sprawdziç i zweryfikowaç informa-
cje uzyskane w wyniku kwerendy archiwalnej. Czy˝ nie o to apeluje nieustannie
prof. Jerzy Eisler, którego wychowankiem jest Robert Spa∏ek? Kilkakrotnie s∏y-
sza∏em publiczne przestrogi prof. Eislera, by zbyt pochopnie nie zachwycaç si´
materia∏ami SB i poddawaç je krytyce êród∏owej. Có˝ wi´c sta∏o na przeszkodzie,
by zrobiç tak przy okazji pisania artyku∏u o KOR? èle to rokuje Robertowi Spa∏-
kowi, który – jak dowiedzia∏em si´ z tekstu prof. Eislera w „Gazecie Polskiej”
– przygotowuje w dodatku rozpraw´ doktorskà o KOR. Przy tak zastosowanej
metodzie badawczej nie by∏aby to rzetelna i prawdziwa rozprawa. 

Pragn´ jednoczeÊnie zaznaczyç w tym miejscu, i˝ nie uwa˝am – jak wielu hi-
storyków, niestety równie˝ z IPN – êróde∏ proweniencji esbeckiej za mniej wia-
rygodne od akt partyjnych oraz wspomnieƒ czy relacji dzia∏aczy ruchu oporu.
Wr´cz przeciwnie – dokumentacja wytworzona przez peerelowski aparat bezpie-
czeƒstwa mo˝e si´ staç prawdziwym kluczem w weryfikacji pewnych mitów i le-
gend o Polsce Ludowej, naros∏ych w wyniku przywiàzywania zbyt wielkiej wagi
do tzw. informacji z pierwszej r´ki. Rzetelny badacz dysponuje wystarczajàcym
instrumentarium warsztatowym koniecznym do weryfikacji ka˝dego rodzaju
êróde∏ i pozwalajàcym zbli˝yç si´ do prawdy. 

Niedawno prof. Andrzej Friszke surowo i publicznie skarci∏ m∏odych history-
ków z IPN – Bogus∏awa Kopk´ i Grzegorza Majchrzaka – którzy z dokumentu
SB zacytowali rzekomà wypowiedê Tadeusza Mazowieckiego. Szkoda wyrzàdzo-
na wówczas Mazowieckiemu by∏a drobnostkà wobec pomówienia, które mnie
spotka∏o. Choç Spa∏ek pos∏u˝y∏ si´ w swym wywodzie cytatami, to jednak g∏ów-
ny ci´˝ar zarzutu – rzekome sprowokowanie przeze mnie konfliktu, za którym
sta∏a w istocie SB – jest w ca∏oÊci jego autorstwa i tylko on za niego odpowiada.
W swojej krytyce b´d´ bardziej litoÊciwy ni˝ prof. Friszke i zamiast wskazania:
„mniej pisaç, wi´cej czytaç”, proponuj´ w∏aÊnie wi´cej pisaç, nie rezygnujàc jed-
nak˝e z myÊlenia. Jestem przekonany, ˝e ujawnianie nowych dokumentów SB
oraz ich krytyczna analiza doprowadzi do przedstawienia spo∏eczeƒstwu prawdy
o najnowszej historii Polski. Jestem stale do dyspozycji historyków IPN z ca∏à
swojà wiedzà o antykomunistycznym ruchu oporu i jestem przekonany, ˝e po-
dobne pragnienie z∏o˝enia relacji majà inni uczestnicy tych wydarzeƒ. 

Wielu problemów, uproszczeƒ i zwyk∏ych przek∏amaƒ uda∏oby si´ zapewne
uniknàç, gdyby archiwum IPN, realizujàce wnioski tzw. pokrzywdzonych, udo-
st´pnia∏o zainteresowanym wszystkie dokumenty dotyczàce ich aktywnoÊci poli-
tycznej w PRL. Niestety z ˝alem musz´ zaznaczyç, ˝e materia∏y, na które powo-
∏uje si´ Robert Spa∏ek, a które odnoszà si´ do mnie, nie zosta∏y mi udost´pnione
w ramach realizacji mojego wniosku przez Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania
i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdaƒsku. Jeszcze raz dowiedzia∏em si´ o so-
bie wi´cej z publikacji historyków IPN ani˝eli z udost´pnionej mi „teczki”. W tej
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sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak zaapelowaç do BUiAD IPN o przepro-
wadzanie bardziej rzetelnych kwerend archiwalnych, zaÊ do niektórych pracow-
ników Biura Edukacji Publicznej o sumiennoÊç badaƒ. Konfrontujcie nas z mate-
ria∏em esbeckim, wi´cej pytajcie i piszcie.

Krzysztof Wyszkowski

W odpowiedzi Krzysztofowi Wyszkowskiemu

Piszàc artyku∏ „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL,
stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewn´trznych, zamieszczony
w „Pami´ci i SprawiedliwoÊci” 2003, nr 2(4), zdawa∏em sobie spraw´, ˝e poru-
szam delikatnà kwesti´, wywo∏ujàcà do dziÊ ˝ywe emocje. Dlatego te˝ poprzedzi-
∏em go szerokim – istotnym dla kontekstu ca∏oÊci tekstu – wst´pem, w którym
przedstawi∏em swój poglàd na temat specyfiki dokumentów MSW. Napisa∏em
w nim m.in., „˝e jest to materia∏ posiadajàcy »skaz´ immanentnà«, wyst´pujàcà na
ka˝dej stronie maszynopisu, r´kopisu, a nawet pokwitowania czy rachunku. Twór-
com i odbiorcom tych dokumentów przyÊwieca∏ bowiem strategiczny cel, którym
zawsze by∏a walka z opisywanym podmiotem. Takie »zorientowanie na cel« wypa-
cza∏o opis i przyczynia∏o si´ do u∏omnego widzenia Êwiata” (s. 79). Nie uchyli∏em
si´ w tym wst´pie od sformu∏owania, ˝e „ocena wiarygodnoÊci tych êróde∏ pozo-
staje kwestià spornà”. I dalej: „Z jednej strony – i tu wartoÊç raportów, relacji, opi-
sów jest bezcenna – sà one kronikà wydarzeƒ prawdziwych, i co najwa˝niejsze,
cz´sto kronikà odnotowujàcà podstawowe fakty proste. Z drugiej strony fakty te
przypominajà troch´ klocki, które funkcjonariusze SB mieli mo˝liwoÊç przek∏adaç,
wyrzucaç i uzupe∏niaç wedle woli. Korzystajàc z w∏asnej licentia poetica, wp∏ywa-
li na ostateczny kszta∏t dokumentów” (s. 80–81). Ca∏oÊç rozwa˝aƒ na temat fak-
tograficznej wiarygodnoÊci êróde∏ MSW i niebezpieczeƒstw, jakie czekajà na histo-
ryków piszàcych o tym fragmencie najnowszej historii Polski, zakoƒczy∏em
nast´pujàco: „Materia∏y pozosta∏e po sprawie o kryptonimie operacyjnym »Gra-
cze« – b´dàce zapisem tzw. rozpracowania dzia∏alnoÊci Komitetu Obrony Robot-
ników – w du˝ej cz´Êci dotyczà ludzi nadal ˝yjàcych i niejednokrotnie obecnych
w ˝yciu publicznym Polski. Granica oddzielajàca wspó∏czesnoÊç od historii jest
wi´c w tym wypadku cienka. Pisanie o ich dzia∏alnoÊci dysydenckiej sprzed lat na
podstawie dokumentów MSW pozostaje zaj´ciem ryzykownym” (s. 81).

Sàdzàc po reakcji zarówno Krzysztofa Wyszkowskiego, jak i wczeÊniejszych
g∏osach Antoniego Macierewicza (przedstawionych w osobnym liÊcie do Biura
Udost´pniania i Archiwizacji IPN oraz telewizyjnym programie Czarny pies czy
bia∏y kot), jedno z tych ostatnich zdaƒ nabiera szczególnie wa˝nego znaczenia:
granica oddzielajàca wspó∏czesnoÊç od opisanego przeze mnie fragmentu histo-
rii najnowszej zdaje si´ jeszcze nie istnieç. Dzieje si´ tak, mimo i˝, jak mi si´
zdawa∏o, podszed∏em do tematu z wystarczajàcym dystansem emocjonalnym
i w sposób mo˝liwie obiektywny.
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