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Kontynuacja czy prze³om?

Obraz PRL i geneza transformacji systemowej

w prasie bia³ostockiej lat 1989–1991

Transformacja systemowa, która rozpoczê³a siê w 1989 roku, przy-

nios³a zmiany ustroju politycznego i systemu gospodarczego pañstwa.

Zakoñczy³a swe istnienie Polska Rzeczpospolita Ludowa, narodzi³a siê

III Rzeczpospolita. Jest to oczywiste z perspektywy roku 2011. Z treœci ar-

tyku³ów zamieszczonych w bia³ostockich dziennikach w latach 1989–1991

wynika, ¿e prze³omowoœæ wydarzeñ roku 1989 nie by³a w tym okresie

oczywista. Wa¿ne w procesie zmian œwiadomoœci spo³eczeñstwa i dzien-

nikarzy, by³a ocena Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W 1989 bia³o-

stockie dzienniki ocenia³y ten okres pozytywnie, w 1991 ta ocena by³a ju¿

z³o¿ona. Ustroju komunistycznego jako ca³oœci nikt ju¿ nie broni³, nie-

którzy przedstawiali go w ciemnych barwach, inni punktowali osi¹gniêcia

i s³aboœci, staraj¹c siê o wywa¿on¹ opiniê. Przedmiotem najwiêkszej dys-

kusji by³ sam ustrój PRL-u, a tak¿e najwa¿niejsze wydarzenia lat osiem-

dziesi¹tych, wielki ruch narodowy, który rozwin¹³ siê pod has³em

„Solidarnoœci”, stan wojenny i kryzys gospodarczy. Stosunek do tych wy-

darzeñ bia³ostockich dzienników jest przedmiotem niniejszej pracy.

W pierwszej po³owie 1989 roku w Bia³ymstoku ukazywa³y siê dwa

dzienniki: „Gazeta Wspó³czesna” (za³o¿ona w 1951 roku jako „Gazeta

Bia³ostocka”) i „Kurier Podlaski” (za³o¿ony w 1984 roku). Dzienniki roz-

prowadzane by³y na terenie trzech ówczesnych województw: bia³ostoc-

kiego, ³om¿yñskiego i suwalskiego. Dzienniki bia³ostockie nale¿¹ce do

grupy prasy regionalnej, do 1989 r. pe³ni³y niezbyt chwalebn¹ rolê oœrod-

ków propagandowych rz¹dz¹cych partii. Redakcje musia³y trzymaæ siê

zarówno wytycznych jej oœrodków centralnych, jak i regionalnych, czyli

przedstawicieli Komitetów Wojewódzkich bia³ostockiego, ³om¿yñskiego

i suwalskiego. W drugiej po³owie 1989 roku kilkunastu dziennikarzy

w Bia³ymstoku, g³ównie z „Kuriera Podlaskiego”, postanowi³o wydawaæ

dziennik niezale¿ny od partii. Pocz¹tkowo próbowali przej¹æ „Kuriera

Podlaskiego”, który nale¿a³ do koncernu RSW „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch”, ale



spotkali siê z oporem w³adz wojewódzkich, partyjnych i zarz¹du samego

koncernu. Dziennikarze zdecydowali siê wydaæ nowe pismo poza struk-

tur¹ koncernu, zrezygnowali z komfortu organizacyjnego, jaki on dawa³.

„Kurier Poranny” by³ drugim niezale¿nym dziennikiem po „Gazecie

Wyborczej”, pierwszym o zasiêgu lokalnym. Numer zerowy ukaza³ siê

21 grudnia 1989 r., pierwszy numer 9 stycznia 1990 r.

Ramy czasowe obserwacji dzienników to lata 1989–1991. Rok 1989

nie budzi w¹tpliwoœci, jako moment prze³omowy w dziejach Polski, koñ-

czy historiê Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zaczyna III Rzeczypo-

spolitej. Obserwacja procesu transformacji systemowej, który zmieni³

oblicze pañstwa i spo³eczeñstwa, w tej pracy widziany jest poprzez pryz-

mat lokalnej prasy codziennej Bia³egostoku, koñczy siê w tej pracy

w 1991 roku. Najwa¿niejszym argumentem za przyjêciem takiej cezury

jest przeprowadzenie pierwszych, w pe³ni wolnych wyborów do parla-

mentu. Znaczenie symboliczne ma fakt, ¿e w 1991 roku rozwi¹zano tak¿e

Uk³ad Warszawski, a tak¿e podpisano porozumienia o wycofaniu wojsk

radzieckich z Polski, chocia¿ ostatnie oddzia³y zosta³y ewakuowane dwa

lata póŸniej. W 1991 roku, po dymisji rz¹du Jana Krzysztofa Bieleckie-

go, funkcje wicepremiera i ministra finansów przesta³ pe³niæ Leszek

Balcerowicz.

Pocz¹tek transformacji oznacza³ koniec systemu komunistycznego

w Polsce. Czy redakcje „Gazety Wspó³czesnej” i „Kuriera Podlaskiego”

mia³y œwiadomoœæ „prze³omowoœci” czasów w omawianym okresie? Czy

z publikacji zamieszczanych na ³amach mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e

ustrój narzucony Polsce po 1945 jest w fazie schy³kowej? Nic na to nie

wskazuje w pierwszej po³owie 1989 roku. W obu bia³ostockich dzienni-

kach ukaza³o siê tylko kilka artyku³ów poœwiêconych w ca³oœci ocenie

historii socjalistycznego pañstwa. Wydrukowano je przy okazji œwi¹t ro-

botniczych i pañstwowych (1 maja i 22 lipca), widaæ w nich rutynê wynie-

sion¹ z poprzednich lat. Odniesienia do historii PRL-u i panuj¹cego

ustroju znaleŸæ mo¿na w wielu wypowiedziach przywódców partyjnych,

zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, a tak¿e w twórczoœci

sta³ych felietonistów. Dominowa³o w nich przekonanie, ¿e Polska Rzecz-

pospolita Ludowa, to „suwerenne, stabilne pañstwo w sprawiedliwych

granicach, daj¹ce poczucie narodowego bezpieczeñstwa”1, co stwierdzi³

w orêdziu noworocznym przewodnicz¹cy Rady Pañstwa, gen. Wojciech
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Jaruzelski. Chwalono tak¿e ustrój pañstwa: „socjalizm zapewni³ Polsce

przez 45 lat stabilnoœæ miêdzynarodow¹ […] przyjazne s¹siedztwo i soli-

darn¹ ochronê naszych wspólnych interesów wobec wszelkich mo¿li-

wych miêdzynarodowych zagro¿eñ”2. Autor tego artyku³u nie widzia³

alternatywy dla socjalistycznej drogi, trudnoœci gospodarcze wynika³y

jego zdaniem z „wypaczeñ i b³êdów” w czasie marszu ku œwietlanej

przysz³oœci. Nie wini³ za te b³êdy konkretnych ludzi, ale z³e idee, np.

„sekciarski dogmatyzm, stalinowski centralizm i zbrodniczy centralizm”.

W 1989 r. spór o ocenê PRL-u przybiera³ na sile, szczególnie w okresie

kampanii wyborczej, która rozpoczê³a siê wkrótce po zakoñczeniu obrad

„okr¹g³ego sto³u”. Dzia³acze „Solidarnoœci” krytykowali system zbudowa-

ny po wojnie, czêsto w ostrych s³owach. Tak post¹pi³ w czasie telewizyj-

nego wyst¹pienia, Andrzej Wielowieyski. Publicysta „Gazety Wspó³czesnej”

postara³ siê wykorzystaæ tê wypowiedŸ, przedstawiaj¹c w³asn¹ wersjê hi-

storii i atakuj¹c personalnie adwersarza: „Walka prowadzona jest na wielu

frontach. Znajduje m.in. wyraz w negowaniu jakiegokolwiek dorobku

Polski Ludowej, w próbach przekonania spo³eczeñstwa, ¿e si³y lewicy na

przestrzeni minionych dziesiêcioleci zrujnowa³y Polskê, polskie miasta

i wsie, ¿e równie¿ w ostatnich latach nie zasz³y u nas ¿adne po¿yteczne re-

formatorskie przemiany. Polska Ludowa, kraj w którym po 1945 roku

z klasy robotniczej i ch³opskiej wysz³o tysi¹ce wybitnych intelektualistów,

naukowców, artystów, lekarzy o œwiatowej s³awie, dzia³aczy pañstwo-

wych i gospodarczych oraz dowódców wojskowych, kraj, w którym mi-

liony ludzi opuœci³o zabiedzone przeludnione cha³upy wiejskie i zasili³o

nasze podniesione z ruin miasta, gdzie zdoby³o wykszta³cenie i zawód,

i wreszcie kraj wielkiego przemys³u, wielu wspania³ych dyrektorów

i techników oraz tysiêcy znakomitych rolników jest dla jednego z herol-

dów opozycji pana Wielowieyskiego, kandydata opozycji na pos³a, „za-

brudzon¹ ciecz¹, w której siedzimy”3. Nastêpnie doda³, ¿e nie budowano

pa³aców, s¹dz¹c, ¿e obci¹¿y Wielowieyskiego pos¹dzeniem o arystokra-

tyczne pochodzenie. W ca³ym omawianym okresie nie ma sk³onnoœci do

kompromisu z obu stron. Postkomuniœci przyznawaæ bêdê, ¿e PRL nie

by³a pañstwem idealnym, ale na pierwszym miejscu stawiaæ bêd¹ rzeczy,

które uznawali za pozytywny dorobek.
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Sierpieñ 1980 i stan wojenny

Z ca³ej historii powojennej, najwiêksze spory wzbudza³ w prasie

bia³ostockiej okres 1980–1989, od powstania „Solidarnoœci” poprzez stan

wojenny i lata stagnacji, czy te¿ kolejnych etapów reform, jak uwa¿ali ko-

muniœci. „Gazeta Wspó³czesna” i „Kurier Podlaski” w pierwszej po³owie

1989 r. trzyma³y siê wytycznych oficjalnej propagandy, wed³ug niej ruch

„Solidarnoœci” wprowadzi³ chaos i anarchiê w pañstwie, porz¹dek przy-

wróci³ gen. Jaruzelski, ratuj¹c kraj przed upadkiem. W ósm¹ rocznicê

wprowadzenia stanu wojennego, obie redakcje zamieœci³y artyku³y oko-

licznoœciowe. W „Gazecie Wspó³czesnej”, w obszernym materiale, wy-

punktowano najwa¿niejsze wydarzenia z lat 1980–19824. Jednym z nich

by³o wprowadzenie stanu wojennego. Jednak pewne ró¿nice do poprzed-

nich miesiêcy mo¿na zauwa¿yæ, przeniesiono bowiem czêœæ odpowie-

dzialnoœci z Jaruzelskiego na WRON i Radê Pañstwa. Pojawi³a siê te¿

informacja o groŸbie obcej interwencji ze wschodu, jako argument prze-

mawiaj¹cy za decyzj¹ genera³a. „Kurier Poranny” mniej oficjalnie obcho-

dzi³ rocznicê5, drukuj¹c wspomnienia ludzi ówczesnej w³adzy i opozycji,

prezentowa³ wiêc racje obu stron. Dzieñ wczeœniej, zamieœci³ jednak

oœwiadczenie podpisane przez w³adze bia³ostockiego KPN i PPS-RD,

mo¿na w nim przeczytaæ: „13 grudnia 1981 roku komunistyczna w³adza

zbrojnie wyst¹pi³a w obronie swego stanu posiadania, w obronie swych

partykularnych interesów. System, by siê broniæ, nie cofn¹³ siê przed u¿y-

ciem si³y. Pola³a siê krew, zape³ni³y siê wiêzienia. Wypowiedziano wojnê

ca³emu spo³eczeñstwu”6. Autorzy listu ¿¹daj¹ ukarania sprawców, m.in.

Jaruzelskiego, Kiszczaka, Rakowskiego, Siwickiego. Redakcja w komen-

tarzu dopisa³a, ¿e zdecydowa³a siê zamieœciæ pismo zgodnie z zasad¹ plu-

ralizmu politycznego, dodaj¹c, ¿e nie zgadza siê z zawart¹ w nim treœci¹.

To najsurowsza ocena genera³a Jaruzelskiego i jego najbli¿szych wspó³pra-

cowników, jaka ukaza³a siê na ³amach bia³ostockich dzienników. Krytyka

rz¹dów tej ekipy po stanie wojennym pojawia³a siê w wielu wypowie-

dziach polityków dziennikarzy i osób zwi¹zanych z opozycj¹. Wiêkszoœæ

spo³eczeñstwa uznawa³a te lata za stracone. Jeden z felietonistów „Gazety

Wspó³czesnej” tak walczy³ z tym przekonaniem: „nastolatkom mo¿na

jeszcze opowiadaæ bajki, ale nie wmówi siê doros³emu spo³eczeñstwu, ¿e
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40 minionych lat posz³o na marne i ¿e przez te ostatnie 8, ogromnie trud-

nych, nic nie zrobiliœmy. A te nowe osiedla mieszkaniowe, urz¹dzenia ko-

munalne, szko³y i przychodnie?”7. Móg³ oczywiœcie wskazaæ osiedla

i przechodnie zbudowane w okresie poprzednich rz¹dów, ale ekipie Jaru-

zelskiego trudno by³o przypisaæ konkretne sukcesy.

„Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych w Polsce spo³eczeñstwo obywatel-

skie ujawni³o siê na scenie publicznej po przerwie spowodowanej przez

«realny» socjalizm, ale nie zd¹¿y³o siê ono w pe³ni wykszta³ciæ, gdy¿ pro-

ces jego instytucjonalizacji i konsolidacji zosta³ przerwany wprowadze-

niem stanu wojennego w 1981 roku”8. Wiêksze zainteresowanie tymi

wydarzeniami w bia³ostockich dziennikach wi¹za³o siê z okr¹g³ymi rocz-

nicami, w 1990 r. minê³o 10 lat od porozumieñ sierpniowych, w 1991 r.

tyle samo od pamiêtnego 13 grudnia. Jak wynika z tabelki, artyku³ów po-

œwiêconych tym zagadnieniom, w trzech badanych dziennikach, nie by³o

wiele. Czêsto nawi¹zywali do nich felietoniœci, ale przewa¿nie na margi-

nesie innych omawianych spraw. Przyczyn¹ tego stanu by³ zapewne fakt,

¿e Wojciech Jaruzelski od lipca 1989 do grudnia 1990 roku pe³ni³ urz¹d

prezydenta pañstwa. Po ust¹pieniu wokó³ jego osoby zapad³a cisza.

W dziesi¹t¹ rocznicê w „Gazecie Wspó³czesnej” zamieszczono jednak

tylko dwie notki, krótk¹ relacjê z konferencji prasowej Lecha Wa³esy i in-

formacjê o imprezach kulturalnych zwi¹zanych z obchodami rocznicy.

W roku 1991 „Gazeta Wspó³czesna” sta³a siê w³asnoœci¹ Zarz¹du Regio-

nu Bia³ostockiego NSZZ „Solidarnoœæ”. Wydawa³oby siê, ¿e jedenasta

rocznica podpisania porozumieñ sierpniowych, zostanie szeroko opisana

na ³amach pisma, jednak pojawi³ siê zaskakuj¹cy artyku³. We wstêpie

stwierdzono: „Jedenasta rocznica podpisania Porozumieñ Sierpniowych.

Czas, który prze¿ywamy nie nastraja do rocznicowych obchodów. Za-

miast okazjonalnej laurki proponujemy Pañstwu dyskusje nad artyku³em,

który drukujemy poni¿ej. Autor stawia w nim tezê, i¿ «pozytywna dla kra-

ju rola ‘Solidarnoœci’ zakoñczy³a siê». Czy Pañstwo zgadzacie siê z t¹

tez¹? Czekamy na listy, artyku³y, telefony”9. Zamieszczony tekst to bez-

pardonowy atak na „Solidarnoœæ”. Autor m.in. stwierdza, ¿e PZPR „od-

szed³ do historii” nie z powodu nacisku zwi¹zku zawodowego, tylko
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na mocy rozs¹dnej decyzji w³asnego kierownictwa. Nastêpnie zarzuca

w³adzom „Solidarnoœci” konserwowanie starego systemu, tworzenie no-

wej nomenklatury, hamowanie reform, utrudnianie nap³ywu kapita³u,

nadu¿ywanie prawa do strajku, udzia³ w licznych aferach gospodarczych.

Taki artyku³ w rocznicê wielkiego zwyciêstwa „Solidarnoœci” powinien

wzbudziæ protesty lub polemiki, ale nie ma ich œladu w nastêpnych nume-

rach „GW”.

W 1990 roku „Kurier Podlaski”10 komunikat Zarz¹du Regionu NSZZ

„Solidarnoœæ” o uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami zamieœci³ na

drugiej stronie. W nastêpnym numerze pojawi³o siê sprawozdanie z czêœci

sportowej, z kulturalnej ju¿ nie. Rok póŸniej do rocznicy nawi¹zywa³ arty-

ku³ Farbowane lisy11, zawieraj¹cy materia³y zgromadzone przez SB dla

Komitetu Centralnego PZPR, dotycz¹ce g³ównych postaci „Solidarno-

œci”. W przedmowie tego specyficznego dokumentu znajduje siê zdanie:

„Autorytet «Solidarnoœci» zmniejsza siê, jawi siê ona obecnie jako si³a

destruktywna”. Chocia¿ redakcja stwierdza, ¿e tekst pochodzi sprzed

11 lat, wyraŸnie widaæ nawi¹zanie do sytuacji wspó³czesnej. „Kurier Po-

ranny” podkreœli³ wagê wydarzenia powa¿nym artyku³em na pierwszej

stronie pt. „Solidarnoœæ” po 10 latach12. W materiale znalaz³y siê wypo-

wiedzi Mazowieckiego i Wa³êsy, informacje o obchodach w Bia³ymstoku

i £om¿y oraz okolicznoœciowy wywiad z przewodnicz¹cym Zarz¹du Re-

gionu Bia³ostockiego NSZZ „Solidarnoœæ” Stanis³awem Marczukiem.

„Kurier Poranny” w 1991 r. rocznicy porozumieñ sierpniowych nie za-

uwa¿y³.

W 1991 roku trzy bia³ostockie gazety obchodzi³y rocznicê 13 grudnia.

Na ³amach „Gazety Wspó³czesnej” ukaza³y siê dwa du¿e artyku³y, pierwszy

mówi¹cy o dzia³aniach S³u¿by Bezpieczeñstwa i losach kilku aresztowa-

nych dzia³aczy „Solidarnoœci”. W zakoñczeniu autorka napisa³a: „Ci¹gle

jeszcze trwa o ni¹ spór: czy uratowa³a nas od bezpoœredniej ingerencji

wojsk radzieckich, czy by³a prób¹ zdobycia nieograniczonej w³adzy przez

podupadaj¹cy ju¿ wówczas system. Byæ mo¿e noc ta wróci, jeszcze raz

– tym razem na wokandê s¹dow¹, czego dziœ domaga siê grupa pos³ów

polskiego Sejmu”13. Drugi tekst zawiera wspomnienia kilku dzia³aczy„So-

lidarnoœci” z okresu po wprowadzeniu stanu wojennego. Pe³en goryczy
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artyku³, opowiada o jednym z przywódców zwi¹zku zawodowego, nazy-

wanym „bossem”, który wykorzysta³ kilku prostych ludzi, by zrobiæ karie-

rê, a nastêpnie wykaza³ siê brakiem wdziêcznoœci. Jest to faktycznie atak na

ówczesnych przywódców Polski. W „Kurierze Podlaskim” w 1990 roku,

13 grudnia nawi¹zano do pamiêtnych wydarzeñ materia³em p.t. Dwie

rocznice14, który zawiera³ tekst sk³adaj¹cy siê z trzech zdañ i dwa zdjêcia.

W dziesi¹t¹ rocznicê „Kurier Podlaski”15 na pierwszej stronie zamieœci³

wielkie zdjêcie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, z przemówienia telewizyj-

nego, w którym og³asza³ „stan wyj¹tkowy”. W numerze pojawi³y siê dwa

materia³y odnosz¹ce siê do wydarzeñ grudniowych. Pierwszy zawiera³

fragmenty tekstu Dionizego Sidorskiego pt. Dzieñ wœród internowanych,

opublikowane przez „Gazetê Wspó³czesn¹” 2–4 kwietnia 1982 roku. Opi-

sany w nim zosta³ Oœrodek Odosobnienia w Go³dapi, w którym przeby-

wa³o 186 kobiet. Autor podzieli³ je na: „kobiety obarczone rodzinami”,

„stare panny” i „rozwódki”, stwierdzi³, ¿e ani jedna z nich nie by³a ³adna.

Wed³ug jego oceny wszystkie mieszka³y w warunkach lepszych, ni¿ „or-

bisowski hotel w Warszawie (600 z³ za dobê)”, otrzymywa³y smaczne

i obfite posi³ki. Przedmiotem zazdroœci zwyczajnego obywatela mog³y

byæ paczki przychodz¹ce z Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a,

w których znajdowa³y siê towary powszechnie po¿¹dane, ale niedostêpne

na rynku. Specyficzna wed³ug Sidorskiego by³a msza, podczas której

ksi¹dz mówi³ o zniszczeniu i œmierci, a nie o mi³oœci bliŸniego i mi³osier-

dziu, a twarze uczestniczek by³y rozognione, „nawiedzone”, pe³ne niena-

wiœci do „czerwonych”. W tym samym numerze ukaza³ siê materia³

przygotowany przez historyka, Adam Dobroñskiego. W nim znalaz³y siê

okolicznoœciowe zdjêcia, a w tekœcie s³owa: „Przemoc fizyczna nie mog³a

st³amsiæ si³y ducha, marzeñ narodowych, rozprawiæ siê ze s³owem, które

nie podda³o siê dyktatowi”. Pierwszy materia³ wyra¿a³ opiniê redakcji,

drugi niezale¿nego historyka i publicysty.

„Kurier Poranny” w dziewi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojenne-

go zamieœci³ artyku³ Jak ¿artowano w stanie wojennym, czyli wst¹p do

ZOMO, zawieraj¹cy stare kawa³y „po raz pierwszy w druku”16. Dziesi¹t¹

rocznicê potraktowano powa¿niej. Na pierwszej stronie numeru17 znalaz³

siê artyku³: 13 grudnia – mniejsze z³o? W tekœcie przedstawiano na pierw-
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szym miejscu racje gen. Jaruzelskiego, na drugim wyniki sonda¿u prze-

prowadzonego na zlecenie „Gazety Wyborczej”. Wynika³o z niego, ¿e

wiêcej Polaków pozytywnie ocenia³o gen. Jaruzelskiego, uwa¿aj¹c, ¿e

chcia³ ratowaæ Polskê, a tylko 13%, ¿e pragn¹³ utrzymaæ w³adzê wraz z in-

nymi komunistami. Na stronach 6 i 7 tego samego numeru „Kuriera Po-

rannego” zamieszczono trzy wielkie artyku³y o stanie wojennym, m.in.

dramatyczn¹ relacjê z pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Kryzys polityczny i gospodarczy pañstwa

Informacje o stanie gospodarki, tak w „Gazecie Wspó³czesnej”, jak

i w „Kurierze Podlaskim”, podawane by³y w specyficznej formie. W pu-

blikacjach tuszowano rozmiary zapaœci gospodarczej i szukano na si³ê po-

zytywnych wiadomoœci. Ze streszczenia raportu GUS o stanie gospodarki

w styczniu 1989 r. dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e „nast¹pi³ znaczny wzrost pro-

dukcji przemys³owej, w stosunku do stycznia ubieg³ego roku”18. Ale tylko

uwa¿ny czytelnik móg³ zauwa¿yæ, ¿e wyniki te otrzymano na podstawie

wystawionych przez przedsiêbiorstwa faktur, bez uwzglêdnienia wyso-

kiej inflacji. Kuriozalnie wygl¹daj¹ dalsze dane: „budownictwo praco-

wa³o na poziomie, do którego nas przyzwyczai³o”, „staliœmy siê bogatsi

w banknoty, ale o mniejszej wartoœci”. Humorystycznie brzmi podsumo-

wanie raportu „Niestety styczeñ nie zapocz¹tkowa³ poprawy równowagi

rynkowej, a przeciwnie, do³o¿y³ siê do jej pogorszenia. W sumie – sytua-

cja gospodarcza jest bardzo skomplikowana. Styczeñ nie przyniós³ ¿adne-

go prze³omu na najtrudniejszych odcinkach gospodarki, wiêcej – pog³êbi³

stopieñ ich skomplikowania”. Wynika z tego, ¿e odpowiedzialny za kry-

zys jest po prostu styczeñ. Nie brakowa³o w tym czasie jednak artyku³ów

mówi¹cych o fatalnym stanie gospodarki. W „Gazecie Wspó³czesnej”

przyznano, ¿e „Narasta niezadowolenie, wymykaj¹ siê nie tyle spod kon-

troli, ile z zasiêgu granic rozs¹dku i ceny i p³ace”19. Ale to co dla spe-

cjalistów i polityków opozycji by³o „katastrof¹”, przez rz¹dz¹cych,

i podleg³ych im dziennikarzy, nazywane by³o „kryzysem”. Sytuacja zmie-

ni³a siê po przejêciu rz¹du przez „Solidarnoœæ”. Drastycznie wzros³a

iloœæ informacji o strajkach, ¿¹daniach p³acowych, protestach i demon-

stracjach. Do czerwca by³y pojedyncze strajki, w lipcu jest to ju¿ „Fala
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18 „Gazeta Wspó³czesna”, nr 39, 15.02.1989, s. 1, 3.
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strajków”20. Niedawny kryzys, sta³ siê w opinii obu redakcji katastrof¹ go-

spodarcz¹, a kraj znalaz³ siê na krawêdzi upadku. Z dnia na dzieñ, coraz

wiêcej zdarza³o siê publikacji, w których win¹ za fataln¹ sytuacjê gospo-

darcz¹, obwiniano tak¿e now¹ ekipê rz¹dow¹. W „Gazecie Wspó³cze-

snej” ju¿ w paŸdzierniku pad³o pytanie: „Ceny rosn¹, ludziom ¿yje siê

gorzej, a rz¹d wasz. Co wy na to?”21.

W 1989 roku potrzeba zmian by³a oczywista dla zdecydowanej wiêk-

szoœci spo³eczeñstwa. „Gazeta Wspó³czesna” i „Kurier Poranny” ukazy-

wa³y ró¿ne jego przejawy, pisa³y o zmêczeniu spo³eczeñstwa, ale domaga³y

siê nie wprowadzenia nowego systemu, tylko skutecznych reform starego.

„Socjalizm nie jest ustrojem bez szans, z góry skazanym na nies³awne zej-

œcie z areny dziejów. Potrzeba tylko, by logikê stalinowskiej fikcji i dykta-

turê biurokracji zast¹pi³a logika swobodnego, demokratycznego dzia³ania,

logika twórczej i w³aœciwie docenianej pracy. Socjalizm ma byæ socjaliz-

mem – a nie w³asn¹, ob³udn¹ karykatur¹. Do tego d¹¿ymy od IX Nad-

zwyczajnego Zjazdu, ale d¹¿ymy za wolno, za ma³o konsekwentnie, za

lêkliwie”22. Ocena sytuacji rzutowa³a na szukanie sposobów wyjœcia z sy-

tuacji. Jeœli to by³ kryzys, przesad¹ by³oby postulowanie zmian systemo-

wych. Jeœli katastrofa gospodarcza, zasadnicze zmiany zasadne stawa³y

siê naturalnym lekarstwem na uzdrowienie sytuacji. Na pocz¹tku roku

1989 redaktor „Gazety Wspó³czesnej” stwierdzi³: „Wprowadzenie kla-

sycznej gospodarki kapitalistycznej w Polsce i innych krajach socjali-

stycznych jest ju¿ dzisiaj nierealne i zwyczajnie niepotrzebne. Zbyt wiele

chaosu mog³oby to przynieœæ. Wyjœcie natomiast wydaje siê byæ jedno

– kapitalizm w sferze produkcji, socjalizm w sferze podzia³u”23. Na koñcu

roku cytowano na ³amach tej samej gazety pos³a PZPR, Henryka Gabry-

sia, który z trybuny sejmowej mówi³: „Istota kwestii kryje siê chyba

w tym, […] ¿e jednak znakomita wiêkszoœæ z nas pracuje w zak³adach

uspo³ecznionych, czuje siê – w jakimœ sensie – ich wspó³w³aœcicielami,

a ju¿ na pewno nie chce siê zgodziæ na to, aby w Polsce konaæ, a w XX wie-

ku zaczê³y obowi¹zywaæ wilcze prawa kapitalizmu XIX-wiecznego”24.

To zdanie „Gazeta Wspó³czesna” z pewnoœci¹ podziela³a.
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Po wprowadzeniu pakietu ustaw przygotowanych przez wicepremiera

i ministra finansów Leszka Balcerowicza, sytuacja gospodarcza i spo³ecz-

na, w ci¹gu kilku miesiêcy uleg³a przeobra¿eniom. Inflacja i brak towa-

rów na tynku przesta³y martwiæ ludzi. Prawdziwym problemem sta³ siê

proces upadku wielkich zak³adów pracy, grupowe zwolnienia pracowni-

ków i szybko powiêkszaj¹ca siê grupa bezrobotnych. Nikt za to nie wini³

polityków starego systemu. W zgodnej opinii trzech bia³ostockich dzienni-

ków, proces zmian i wszystkie negatywne skutki, obci¹¿a³y konto rz¹dów

solidarnoœciowych. W „Kurierze Porannym” felietonista pisa³: „Mija 10

rocznica Sierpnia ’80 i rok od objêcia w³adzy przez solidarnoœciowy rz¹d

premiera Mazowieckiego. Ale nie s³ychaæ fanfar, nie ma w prasie triumfa-

listycznych komentarzy. Dominuje raczej tonacja frustracji, lêku przed

przysz³oœci¹, politycznych swarów i waœni”25. Ludzie zwi¹zani z „Soli-

darnoœci¹” byli wyraŸnie zaniepokojeni wynikami reform, niektórzy prze-

czuwali nawet mo¿liwoœæ wybuchu spo³ecznego niezadowolenia. W 1991 r.

sytuacja gospodarcza wydawa³a siê jeszcze gorsza. W prasie przetoczy³a

siê fala informacji o aferach gospodarczych, w których uczestniczyli

ludzie wywodz¹cy siê z „Solidarnoœci”. Jedna z nich mia³a miejsce w bia-

³ostockich zak³adach „Metalzbytu”. Wydarzenia te zachêci³y Adama

Dolistwoskiego do rozliczenia z „Solidarnoœci¹. Wed³ug niego sprawa

„Metalzbytu” zniszczy³a „jakieœ szcz¹tki dawnego etosu «Solidarnoœci»”26,

która zapomnia³a o jednym z celów swej walki: „cywilizowanej mental-

noœci w³adzy, takiej jak w demokracjach zachodnich”. Zdaniem autora,

w przysz³oœci nikt siê nie odwa¿y wystêpowaæ pod sztandarem zwi¹zku.

Win¹ za ten stan rzeczy Dolistowski obci¹¿a³ tak¿e Tadeusza Mazowiec-

kiego, wypominaj¹c „politykê grubej kreski”, któr¹ uto¿samia³ z ci¹g³oœci¹

w³adzy, a wiêc pozostawieniem starego systemu i wiêkszoœci kadry.

O krok dalej poszed³ felietonista „Gazety Wspó³czesnej”, który napisa³:

„I nie mogê siê jakoœ oprzeæ wra¿eniu, ¿e wkrótce na naszych murach,

obok napisów «Komuno wróæ» pojawi siê te¿ i nowe has³o: »Kapitalizm:

tak – wypaczenia: nie!». Obym siê myli³… A mo¿e potrzeba nam teraz ta-

kiego has³a?...”27. £amy „Gazety Wspó³czesnej”, „Kuriera Porannego”

i „Kuriera Podlaskiego” w 1991 roku zape³nione by³y negatywnymi i po-

zytywnymi zjawiskami zwi¹zanymi z bie¿¹c¹ sytuacj¹ gospodarcz¹

kraju. W miarê up³ywu czasu, pojawia³y siê wiêc próby ukazywania lat
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osiemdziesi¹tych w pozytywnym œwietle, a krachu gospodarczego po-

nownie jako kryzysu, który zwalczono nie najlepszymi metodami. Zacho-

wanie to potwierdza opiniê Miros³awy Marody, która stwierdzi³a, ¿e gdy

demokracja przesta³a byæ celem samym w sobie, zaczê³a byæ oceniana

przez pryzmat po³o¿enia spo³ecznego28.

Summary

The political transformation that commenced in 1989 resulted in changes in the po-

litical and economic systems of Poland. The Polish People’s Republic (PRL) ceased to

exist and the Third Republic was born. While this is quite obvious from the perspective

of year 2011, the content of the articles published in Bia³ystok dailies from 1989

through 1991 shows that it was not so apparent then that the year 1989 was a break-

through. The assessment of the PRL was crucial for the process of attitude changes

both in society and journalists. In 1989, Bia³ystok dailies presented a positive account

of this period, while in 1991 their assessment was more complex. No one would defend

the communist system as a whole any more; some painted it in dark colors, while oth-

ers counterpointed its merits and weaknesses in an attempt at a balanced assessment.

The main bone of contention was the political system of the PRL, the most important

events of the 1980s, the great national movement that developed as ‘Solidarity’, mar-

tial law and the economic crisis. The author is interested in the Bia³ystok dailies’ atti-

tude to these issues.
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