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Czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego wCzterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w  naturalny sposób naturalny sposób 
przyczynia się przyczynia się do do ponownego umieszczenia wponownego umieszczenia w  przestrzeni publicznej zdarzeń, przestrzeni publicznej zdarzeń, 
opinii iopinii i  symboli związanych zsymboli związanych z  tym właśnie, jednym ztym właśnie, jednym z  najtrudniejszych, najtrudniejszych, 
momentów wmomentów w  historii politycznej PRL. Whistorii politycznej PRL. W  tym kontekście będą dominowały tym kontekście będą dominowały 
elementy związane zelementy związane z  sytuacją wewnętrzną. Dni isytuacją wewnętrzną. Dni i  tygodnie, które nastąpiły tygodnie, które nastąpiły 
bezpośrednio bezpośrednio po po 13 13 grudnia grudnia 1981 1981 r. kojarzą się głównie zr. kojarzą się głównie z  telewizyjnym przemó-telewizyjnym przemó-
wieniem generała Wojciecha Jaruzelskiego, tudzież tragicznymi wydarzeniami, wieniem generała Wojciecha Jaruzelskiego, tudzież tragicznymi wydarzeniami, 
takimi jak masakra wtakimi jak masakra w  kopalni „Wujek”. kopalni „Wujek”. Do Do pewnego stopnia, kulturę pamięci pewnego stopnia, kulturę pamięci 
tego okresu zdeterminuje także język. Symbolicznym odzwierciedleniem tego okresu zdeterminuje także język. Symbolicznym odzwierciedleniem 
tegoż staną się choćby zwroty mówiące otegoż staną się choćby zwroty mówiące o  „wojnie polsko-jaruzelskiej”, które „wojnie polsko-jaruzelskiej”, które 
to to utrwalił wutrwalił w  tytule swojej monografii prof. Andrzej Paczkowskitytule swojej monografii prof. Andrzej Paczkowski11. . 

Zewnętrzne oceny wprowadzenia stanu wojennego bynajmniej nie Zewnętrzne oceny wprowadzenia stanu wojennego bynajmniej nie 
były wolne były wolne od od obrazowych porównań, względnie trwających obrazowych porównań, względnie trwających do do dziś kontro-dziś kontro-
wersji. Ówczesnemu kanclerzowi RFN – Helmutowi Schmidtowi wypomina wersji. Ówczesnemu kanclerzowi RFN – Helmutowi Schmidtowi wypomina 
się zbyt powściągliwą reakcję się zbyt powściągliwą reakcję na na wprowadzenie stanu wojennego iwprowadzenie stanu wojennego i  przesadnie przesadnie 
dyplomatyczne komentarze dyplomatyczne komentarze na na ten temat, formułowane wten temat, formułowane w  trakcie wizyty trakcie wizyty 
ww  NRD, aNRD, a  więc wwięc w  kraju, którego przywódcy nie sprzeciwiali się interwencji kraju, którego przywódcy nie sprzeciwiali się interwencji 
militarnej wmilitarnej w  PRL. WPRL. W  wydawanych wydawanych na na emigracji polskich czasopismach nieza-emigracji polskich czasopismach nieza-
leżnych posuwano się jeszcze dalej. Publicysta „Aneksu” stwierdzał, leżnych posuwano się jeszcze dalej. Publicysta „Aneksu” stwierdzał, iż iż „przez „przez 
następne trzy tygodnie następne trzy tygodnie po po wprowadzeniu stanu wojennego wwprowadzeniu stanu wojennego w  niemieckich niemieckich 
dokumentach oficjalnych nie dokumentach oficjalnych nie ma ma słowa osłowa o  odpowiedzialności iodpowiedzialności i  roli ZSRR, nie roli ZSRR, nie 
ma ma potępienia reżimu wojskowego, ani też żądania rychłego jego zniesienia. potępienia reżimu wojskowego, ani też żądania rychłego jego zniesienia. 
Nie Nie ma ma mowy omowy o  zastosowaniu jakichkolwiek środków mających zastosowaniu jakichkolwiek środków mających na na celu wpły-celu wpły-
nięcie nięcie na na rozwój sytuacji wrozwój sytuacji w  Polsce”Polsce”22. Należy sądzić, . Należy sądzić, iż iż autor przytoczonego autor przytoczonego 

11  A. A. Paczkowski, Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelskaWojna polsko-jaruzelska, Warszawa , Warszawa 2006. 2006. 
22  M. M. Misiek [właść. Misiek [właść. F. F. Draus], Draus], Niemcy wobec stanu wojennego wNiemcy wobec stanu wojennego w  PolscePolsce, „Aneks” 1982, , „Aneks” 1982, nr nr 27, 27, s. s. 9696..
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fragmentu nie znał innych oficjalnych, acz raczej niejawnych dokumentów fragmentu nie znał innych oficjalnych, acz raczej niejawnych dokumentów 
przywołanych wprzywołanych w  monumentalnej monumentalnej Historii dyplomacji polskiejHistorii dyplomacji polskiej przez, wspomnia- przez, wspomnia-
nego już, prof. Paczkowskiego. Analizując wypowiedzi ambasadorów państw nego już, prof. Paczkowskiego. Analizując wypowiedzi ambasadorów państw 

NATO, notowane przez MSZ PRL NATO, notowane przez MSZ PRL po po 13 13 grudnia, grudnia, 
wskazywał wskazywał na na uwagę poczynioną wuwagę poczynioną w  kontek-kontek-
ście rozmów zście rozmów z  – pojawiającym się – pojawiającym się na na łamach łamach 
niniejszej publikacji – ówczesnym przedsta-niniejszej publikacji – ówczesnym przedsta-
wicielem rządu RFN wwicielem rządu RFN w  Warszawie – Georgem Warszawie – Georgem 
Negwerem. Ten ostatni miał stwierdzić, Negwerem. Ten ostatni miał stwierdzić, 
iż iż „jeżeli nie będzie przelewu krwi, nie będzie „jeżeli nie będzie przelewu krwi, nie będzie 
ostrej reakcji”ostrej reakcji”33. . Tu Tu ww  szczególny sposób zachęca szczególny sposób zachęca 
się czytelnika się czytelnika do do zapoznania się zapoznania się ze ze sprawozda-sprawozda-
niem ambasadora Negwera zniem ambasadora Negwera z  rozmów wrozmów w  MSZ MSZ 
PRL, prowadzonych bezpośrednio PRL, prowadzonych bezpośrednio po po wpro-wpro-
wadzeniu stanu wojennego, opublikowanych wadzeniu stanu wojennego, opublikowanych 
ww  niniejszej broszurzeniniejszej broszurze44. . 

Zanim publicysta „Aneksu” zaprezentował Zanim publicysta „Aneksu” zaprezentował 
ww  swoim tekście przytoczony wcześniej frag-swoim tekście przytoczony wcześniej frag-
ment, zastrzegł ment, zastrzegł iiż ż nie chce oceniać stanowiska nie chce oceniać stanowiska 
rządu RFN, arządu RFN, a  jedynie spróbować jedynie spróbować je je zrozumieć. zrozumieć. 
Wydaje się, Wydaje się, iż iż zdanie zdanie to to ww  najlepszy sposób najlepszy sposób 
odzwierciedlało intencje autora oraz wydawcy odzwierciedlało intencje autora oraz wydawcy 

niniejszej broszury. Przemiany ustrojowe gwarantujące dostęp niniejszej broszury. Przemiany ustrojowe gwarantujące dostęp do do nieznanych nieznanych 
źródeł, dystans źródeł, dystans do do wydarzeń zwydarzeń z  13 13 grudnia grudnia 1981 1981 r. oraz przypadająca wr. oraz przypadająca w  2021 2021 r. r. 
ich okrągła rocznica zachęcały nie tylko ich okrągła rocznica zachęcały nie tylko do do ponownego przyjrzenia się inten-ponownego przyjrzenia się inten-
cjom kluczowych państw Europy Zachodniej oceniających sytuację wcjom kluczowych państw Europy Zachodniej oceniających sytuację w  PRL PRL 
oraz oraz do do przystępnego zaprezentowania czytelnikowi podstaw, przy pomocy przystępnego zaprezentowania czytelnikowi podstaw, przy pomocy 
których formułowano decyzje polityczne – notatek, depesz, tudzież analiz których formułowano decyzje polityczne – notatek, depesz, tudzież analiz 
dyplomatycznych. Równie istotne było – niewątpliwie ryzykowne zdyplomatycznych. Równie istotne było – niewątpliwie ryzykowne z  punktu punktu 

33  W. W. Materski, Materski, W. W. Michowicz (red.), Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej. Tom VI 1944/45–1989Historia dyplomacji polskiej. Tom VI 1944/45–1989, , 
Warszawa 2010, Warszawa 2010, s. s. 847.847.

44 Dokument  Dokument nr nr 10.10.

widzenia niepodważalnego heroizmu iwidzenia niepodważalnego heroizmu i  ofiar tysięcy mniej lub bardziej anoni-ofiar tysięcy mniej lub bardziej anoni-
mowych działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” – pokazanie kontrastu mowych działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” – pokazanie kontrastu 
pomiędzy nadzwyczajnym ruchem społecznym, apomiędzy nadzwyczajnym ruchem społecznym, a  jego cynicznym albo przy-jego cynicznym albo przy-
najmniej pozbawionym emocji odbiorem przez służby dyplomatyczne państw najmniej pozbawionym emocji odbiorem przez służby dyplomatyczne państw 
NATO. Odbiorem mającym NATO. Odbiorem mającym na na celu jedynie odpowiedź celu jedynie odpowiedź na na pytanie, jaka reakcja pytanie, jaka reakcja 
na na 13 13 grudnia byłaby optymalna dla ochrony interesów owych państw. Szla-grudnia byłaby optymalna dla ochrony interesów owych państw. Szla-
chetne intencje działaczy ichetne intencje działaczy i  sympatyków „Solidarności” nie miały najmniej-sympatyków „Solidarności” nie miały najmniej-
szego znaczenia. Były, szego znaczenia. Były, co co najwyżej, irytującą przesłanką wymuszającą bieżące najwyżej, irytującą przesłanką wymuszającą bieżące 
korekty taktycznych posunięć. korekty taktycznych posunięć. 

Jeżeli czytelnik niniejszego wprowadzenia wyrażałby niezadowolenie Jeżeli czytelnik niniejszego wprowadzenia wyrażałby niezadowolenie 
po po lekturze ostatniego wątku, kolejne zdania też nie przypadną lekturze ostatniego wątku, kolejne zdania też nie przypadną mu do mu do gustu. gustu. 
Dlaczego? Ponieważ stan wojenny wDlaczego? Ponieważ stan wojenny w  zasadzie nie zmieniał nic zzasadzie nie zmieniał nic z  punktu punktu 
widzenia podstaw prowadzenia przez RFN polityki zagranicznej, abstra-widzenia podstaw prowadzenia przez RFN polityki zagranicznej, abstra-
hując hując od od technicznych problemów ztechnicznych problemów z  ograniczeniem łączności placówek albo ograniczeniem łączności placówek albo 
swobodą wswobodą w  poruszaniu się pracowników ambasad. Nawet jednak, gdyby baza poruszaniu się pracowników ambasad. Nawet jednak, gdyby baza 
źródłowa niezbędna źródłowa niezbędna do do formułowania prognoz była – formułowania prognoz była – co co czytelnik będzie czytelnik będzie 
mógł zobaczyć przeglądając zamieszczone wmógł zobaczyć przeglądając zamieszczone w  broszurze dokumenty – inna, broszurze dokumenty – inna, 
tj. pozbawiona absurdów czy kuriozalnych plotek – tj. pozbawiona absurdów czy kuriozalnych plotek – to to podstawowe założenie, podstawowe założenie, 
oo  tym, tym, iż iż dla polityki zagranicznej RFN dla polityki zagranicznej RFN 13 13 grudnia nie zmienia nic, pozostawało grudnia nie zmienia nic, pozostawało 
aktualne. aktualne. Co Co więcej, właśnie dlatego zachodnioniemiecka dyplomacja mogła więcej, właśnie dlatego zachodnioniemiecka dyplomacja mogła 
pozwolić sobie pozwolić sobie na na luksus pracy bez potrzeby, obarczonego jednak wluksus pracy bez potrzeby, obarczonego jednak w  stanie stanie 
wojennym istotnym ryzykiem, poszukiwania informatorów wojennym istotnym ryzykiem, poszukiwania informatorów za za wszelką cenęwszelką cenę55, , 
albo specjalnej weryfikacji szczegółowych danych zalbo specjalnej weryfikacji szczegółowych danych z  PRL.PRL.

Polityka RFN wobec Polski ukształtowała się pod koniec lat sześćdziesią-Polityka RFN wobec Polski ukształtowała się pod koniec lat sześćdziesią-
tych XX w. Opierała się tych XX w. Opierała się na na założeniu, założeniu, iż iż odmienne odmienne od od siebie dwa główne bloki siebie dwa główne bloki 
polityczne, tj. Układ Warszawski ipolityczne, tj. Układ Warszawski i  NATO, będą trwały przez kolejne dekady. NATO, będą trwały przez kolejne dekady. 
AA  zatem, miast wrogości, należało dążyć zatem, miast wrogości, należało dążyć do do powolnego ipowolnego i  wyjątkowo ostrożnego wyjątkowo ostrożnego 
postępu wpostępu w  rozwoju wzajemnych kontaktów: gospodarczych, politycznych, rozwoju wzajemnych kontaktów: gospodarczych, politycznych, 
społecznych. Już wspołecznych. Już w  1989 1989 r., or., o  owym procesie tzw. polityki wschodniej RFN owym procesie tzw. polityki wschodniej RFN 
przypominał, odbierając nagrodę niemieckich księgarzy Vaclav Havel. Dodał przypominał, odbierając nagrodę niemieckich księgarzy Vaclav Havel. Dodał 

55  Co Co nie oznacza oczywiście, nie oznacza oczywiście, iż iż takowych nie było. Por. takowych nie było. Por. S. S. Waske, Waske, Nach Lektüre vernichten! Nach Lektüre vernichten! 
Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten KriegDer geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg, München 2013, , München 2013, s. s. 215 215 ii  nast. nast. 

Hans Dietrich Genscher, minister spraw  
zagranicznych RFN, 31 stycznia 1983 r.  
Fot. Egon Steiner/PAP/DPA.
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Dzięki temu, uzyskiwano lepszą pozycję negocjacyjną zDzięki temu, uzyskiwano lepszą pozycję negocjacyjną z  danym państwem. danym państwem. 
AA  poza tym, opoza tym, o  wiele szybciej prowadziło wiele szybciej prowadziło to do to do odbudowania stabilizacji. odbudowania stabilizacji. 

Powstanie „Solidarności” Powstanie „Solidarności” po po raz kolejny zagrażało, tak pożądanemu raz kolejny zagrażało, tak pożądanemu 
przez dyplomację RFN, spokojowi. przez dyplomację RFN, spokojowi. Co Co więcej, niezależne związki zawodowe więcej, niezależne związki zawodowe 
pojawiły się kilka lat pojawiły się kilka lat po po doprowadzeniu doprowadzeniu do do kulminacji procesu odprężenia, kulminacji procesu odprężenia, 
tj. tj. po po podpisaniu wpodpisaniu w  Helsinkach Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeń-Helsinkach Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeń-
stwa istwa i  Współpracy wWspółpracy w  Europie oraz Europie oraz po po rozpoczęciu przez Armię Radziecką rozpoczęciu przez Armię Radziecką 
inwazji inwazji na na Afganistan. Kilkunastomilionowy, niesterowalny ruch społeczny, Afganistan. Kilkunastomilionowy, niesterowalny ruch społeczny, 
podważający rolę partii komunistycznej powstał wpodważający rolę partii komunistycznej powstał w  państwie znajdującym się państwie znajdującym się 
na na krawędzi załamania gospodarczego, położonym krawędzi załamania gospodarczego, położonym na na strategicznej linii komu-strategicznej linii komu-
nikacyjnej Wschód–Zachód, mógł wywoływać nieprzewidywalne decyzje nikacyjnej Wschód–Zachód, mógł wywoływać nieprzewidywalne decyzje 
polityczne wewnątrz Układu Warszawskiego. Dla dyplomacji RFN oznaczało polityczne wewnątrz Układu Warszawskiego. Dla dyplomacji RFN oznaczało 

to to katastrofę, ponieważ mogło błyskawicznie zagrozić katastrofę, ponieważ mogło błyskawicznie zagrozić 
stabilności europejskiej. Istabilności europejskiej. I  to to bez zakładania wariantu bez zakładania wariantu 
zewnętrznej interwencji militarnej. zewnętrznej interwencji militarnej. 

Czy wCzy w  tym wypadku stan wojenny rzeczywiście był tym wypadku stan wojenny rzeczywiście był 
czymś niepożądanym dla dyplomacji RFN, niezależenie czymś niepożądanym dla dyplomacji RFN, niezależenie 
od od ofiar iofiar i  realiów? Niekoniecznie. Stan ten eliminował realiów? Niekoniecznie. Stan ten eliminował 
ryzyko zewnętrznej interwencji wojskowej. Stabilizował ryzyko zewnętrznej interwencji wojskowej. Stabilizował 
położenie PRL. Konsolidował system władzy, położenie PRL. Konsolidował system władzy, co co było nie było nie 
bez znaczenia wbez znaczenia w  kontekście np. polskiego zadłużenia. kontekście np. polskiego zadłużenia. 
Polska Ludowa była państwem-bankrutem, wPolska Ludowa była państwem-bankrutem, w  skrajnym skrajnym 
przypadku kontrolowanym przez kilkadziesiąt dywizji przypadku kontrolowanym przez kilkadziesiąt dywizji 
korpusu interwencyjnego państw Układu Warszaw-korpusu interwencyjnego państw Układu Warszaw-
skiego, zskiego, z  milionami uchodźców, wojną domową imilionami uchodźców, wojną domową i  groźbą groźbą 
rozprzestrzenienia się destabilizacji rozprzestrzenienia się destabilizacji na na cały kontynent cały kontynent 
europejski. europejski. To To wszystko nie było pożądanym scenariu-wszystko nie było pożądanym scenariu-
szem ani dla RFN ani całego NATO. Skoro zaś celem dyplo-szem ani dla RFN ani całego NATO. Skoro zaś celem dyplo-
macji PRL było przełamywanie izolacji międzynarodowej, macji PRL było przełamywanie izolacji międzynarodowej, 
Republika Federalna Niemiec poprzez swoją radykalną Republika Federalna Niemiec poprzez swoją radykalną 

wówczas nie bez złośliwości, wówczas nie bez złośliwości, iż iż niemieckie słowo określające ową politykę, niemieckie słowo określające ową politykę, 
tj. tj. OstpolitikOstpolitik, bywało niekiedy „wspaniale dwuznaczne”, bywało niekiedy „wspaniale dwuznaczne”66. Przyszły prezydent . Przyszły prezydent 
Czechosłowacji, wCzechosłowacji, w  niezamierzony sposób streścił tym samym podstawowy niezamierzony sposób streścił tym samym podstawowy 
instrument działania dyplomacji winstrument działania dyplomacji w  trakcie realizowania polityki wschodniej. trakcie realizowania polityki wschodniej. 

Kontakty RFN zKontakty RFN z  państwami socjalistycznymi opierały się państwami socjalistycznymi opierały się na na para-para-
dygmacie spokoju. Tylko stabilne systemy polityczne, posiadające rzeczy-dygmacie spokoju. Tylko stabilne systemy polityczne, posiadające rzeczy-
wiste możliwości kontroli, były partnerem dla Republiki Federalnej Niemiec. wiste możliwości kontroli, były partnerem dla Republiki Federalnej Niemiec. 
Rozwój relacji gospodarczych, aRozwój relacji gospodarczych, a  także drobne interesy Niemiec Zachod-także drobne interesy Niemiec Zachod-
nich, wnich, w  rodzaju wsparcia emigracji osób pochodzenia niemieckiego służyły rodzaju wsparcia emigracji osób pochodzenia niemieckiego służyły 
temu, aby budować stabilność współistnienia bloków politycznych, która – temu, aby budować stabilność współistnienia bloków politycznych, która – 
ww  perspektywie wielu dekad – mogła kiedyś doprowadzić perspektywie wielu dekad – mogła kiedyś doprowadzić do do zmiany statusu zmiany statusu 
podzielonej Europy. Zysk zpodzielonej Europy. Zysk z  kooperacji gospodarczej był jedynie dodatkiem. kooperacji gospodarczej był jedynie dodatkiem. 
Kluczowa była stabilizacja iKluczowa była stabilizacja i  wyelimi-wyelimi-
nowanie jakichkolwiek przesłanek nowanie jakichkolwiek przesłanek 
konfliktu.konfliktu.

Co Co temu zagrażało? Zrywy temu zagrażało? Zrywy 
wolnościowe wwolnościowe w  Europie Wschodniej: Europie Wschodniej: 
czechosłowacki zczechosłowacki z  1968 1968 r., albo polski r., albo polski 
Grudzień Grudzień 1970 1970 r. Choć szlachetne, r. Choć szlachetne, 
burzyły warunki prowadzenia burzyły warunki prowadzenia 
zorientowanej zorientowanej na na dekady polityki dekady polityki 
odprężenia. Stąd, im szybciej pacyfi-odprężenia. Stąd, im szybciej pacyfi-
kowano kowano na na miejscu stosowne wystą-miejscu stosowne wystą-
pienia, demonstracje lub bunty, tym pienia, demonstracje lub bunty, tym 
dla RFN lepiej. Wdla RFN lepiej. W  imię utrzymywania imię utrzymywania 
poprawnych relacji zpoprawnych relacji z  państwami państwami 
takimi jak PRL, nikt nie zamierzał takimi jak PRL, nikt nie zamierzał 
dokonywać publicznych potępień dokonywać publicznych potępień 
takiej czy innej pacyfikacji. Nawet takiej czy innej pacyfikacji. Nawet 
krwawej. Powód był bardzo prosty. krwawej. Powód był bardzo prosty. 

66  A. A. Kaczorowski, Kaczorowski, Havel. Zemsta bezsilnych, Havel. Zemsta bezsilnych, Wołowiec 2014, Wołowiec 2014, s. s. 228.228.
Niemieccy politycy zmęczeni debatą na temat  
polityki RFN wobec Polski w czasie stanu wojennego. 
Bundestag, 14 stycznia 1982 r. Od lewej: Gerhart Baum 
(minister spraw wewnętrznych), Hans Dietrich Genscher 
(minister spraw zagranicznych) oraz Helmut Schmidt 
(kanclerz). Fot. Egon Steiner/PAP/DPA.
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wiarygodne, podobnie jak dostarczane przez infor-wiarygodne, podobnie jak dostarczane przez infor-
matorów wiadomości, zdobyte przy okazji „imprezy matorów wiadomości, zdobyte przy okazji „imprezy 
tanecznej wtanecznej w  Ursusie”Ursusie”77. Podobnie jest z. Podobnie jest z  formą raporto-formą raporto-
wania ambasadora Negwera jego własnych rozmów wania ambasadora Negwera jego własnych rozmów 
ww  MSZ PRL, także tych oMSZ PRL, także tych o  wydarzeniach wwydarzeniach w  kopalni kopalni 

„Wujek” albo poczynionych przezeń notatek z„Wujek” albo poczynionych przezeń notatek z  obser-obser-
wacji Warszawy. Warto wacji Warszawy. Warto tu tu przypomnieć, przypomnieć, iż to iż to one stano-one stano-
wiły potem trzon tez wiły potem trzon tez do do notatek przygotowywanych notatek przygotowywanych 
na na posiedzenie zachodnioniemieckiego rządu. Aposiedzenie zachodnioniemieckiego rządu. A  tam, tam, 
niezależnie niezależnie od od braku złudzeń braku złudzeń co do co do szybkiej poprawy szybkiej poprawy 
sytuacji, dominowały sygnały osytuacji, dominowały sygnały o  szybkim zaprowa-szybkim zaprowa-
dzeniu spokoju, skutecznej kontroli wojska, tudzież dzeniu spokoju, skutecznej kontroli wojska, tudzież 

ograniczonych działaniach opozycji. Więcej, zograniczonych działaniach opozycji. Więcej, z  punktu widzenia dyplomacji punktu widzenia dyplomacji 
RFN, nie było potrzebne. RFN, nie było potrzebne. 

Wszystkie dokumenty pochodzą zWszystkie dokumenty pochodzą z  zespołu B zespołu B 42 42 Archiwum Politycznego Archiwum Politycznego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec wMinisterstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w  Berlinie. Berlinie. 
Zastosowano wZastosowano w  nich maksymalnie skrócony zapis sygnatury źródłowej. nich maksymalnie skrócony zapis sygnatury źródłowej. 
Do Do minimum ograniczono stosowanie aparatu naukowego. Celowo nie minimum ograniczono stosowanie aparatu naukowego. Celowo nie 
odtwarzano odręcznych zapisów administracyjnych iodtwarzano odręcznych zapisów administracyjnych i  technicznych, albo technicznych, albo 
odniesień odniesień do do kolejnych depesz czy załączników. Czyniono kolejnych depesz czy załączników. Czyniono to to zz  pełną świa-pełną świa-
domością, domością, iż iż przedkładana praca przedkładana praca ma ma mieć charakter popularny. Nie zastąpi mieć charakter popularny. Nie zastąpi 
zatemzatem88 klasycznych edycji dokumentów z klasycznych edycji dokumentów z  tego okresu, tj. tego okresu, tj. Polskich dokumentów Polskich dokumentów 
dyplomatycznychdyplomatycznych, niemieckiej serii , niemieckiej serii Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesre-Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesre-
publik Deutschlandpublik Deutschland względnie serii dokumentów wydawanych przez IPN względnie serii dokumentów wydawanych przez IPN99. . 
Celem lepszej wizualizacji niektórych wątków zadecydowano oCelem lepszej wizualizacji niektórych wątków zadecydowano o  pogrubieniu pogrubieniu 
niektórych fragmentów. Dokonane samodzielnie przez autora tłumaczenia niektórych fragmentów. Dokonane samodzielnie przez autora tłumaczenia 
dokumentacji dokumentacji na na język polski niemieckich akt przygotowano ponadto tak, język polski niemieckich akt przygotowano ponadto tak, 
aby najlepiej oddawały one narrację urzędniczo-dyplomatycznej konwencji aby najlepiej oddawały one narrację urzędniczo-dyplomatycznej konwencji 

77 Por. dokument  Por. dokument nr nr 13.13.
88 Ponieważ nie może, ale i Ponieważ nie może, ale i  do do powyższego nie aspiruje.powyższego nie aspiruje.
99 Warto wskazać klasyczny już zbiór dokumentów o Warto wskazać klasyczny już zbiór dokumentów o  recepcji stanu wojennego przez rządy, dyplo-recepcji stanu wojennego przez rządy, dyplo-

mację imację i  tajne służby państw Układu Warszawskiego: tajne służby państw Układu Warszawskiego: Ł. Ł. Kamiński (oprac.), Kamiński (oprac.), Przed iPrzed i  po po 13 13 grudnia. grudnia. 
Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu wPaństwa bloku wschodniego wobec kryzysu w  PRL 1980–1982PRL 1980–1982, Warszawa 2007, , Warszawa 2007, passimpassim..

wstrzemięźliwość tworzyła warunki wstrzemięźliwość tworzyła warunki 
dla utrzymywania kontaktów, aczkol-dla utrzymywania kontaktów, aczkol-
wiek wiek za za cenę ustępstw politycznych cenę ustępstw politycznych 
warunkujących pomoc gospodarczą. warunkujących pomoc gospodarczą. 
Kontrargumentów dla ekipy gene-Kontrargumentów dla ekipy gene-
rała Jaruzelskiego nie było – poza rała Jaruzelskiego nie było – poza 
wejściem wwejściem w  jeszcze większą zależność jeszcze większą zależność 
gospodarczą igospodarczą i  polityczną polityczną od od ZSRR.ZSRR.

OO  tym właśnie traktują, prezen-tym właśnie traktują, prezen-
towane wtowane w  niniejszej broszurze, niniejszej broszurze, 
dokumenty. Obok umieszczonych dokumenty. Obok umieszczonych 
na na początku ipoczątku i  na na końcu dużych opra-końcu dużych opra-
cowań analitycznych, uzupełnianych przez depesze icowań analitycznych, uzupełnianych przez depesze i  telegramy, tworzą-telegramy, tworzą-
cych podstawę dla formułowanych później analiz, czytelnik znajdzie także cych podstawę dla formułowanych później analiz, czytelnik znajdzie także 
wytyczne dotyczące tego, jakich informacji poszukiwano iwytyczne dotyczące tego, jakich informacji poszukiwano i  skąd skąd je je brano. Bez brano. Bez 
trudu dostrzeże trudu dostrzeże on on nie tylko problem znie tylko problem z  dostępem dostępem do do wiarygodnych danych, wiarygodnych danych, 
ale też szereg dylematów dotyczących taktycznej analizy bieżących wyda-ale też szereg dylematów dotyczących taktycznej analizy bieżących wyda-
rzeń wrzeń w  PRL. WPRL. W  ramach jednej analizy pojawią się – tytułem przykładu – argu-ramach jednej analizy pojawią się – tytułem przykładu – argu-
menty świadczące omenty świadczące o  prawdopodobieństwie interwencji wojskowej wprawdopodobieństwie interwencji wojskowej w  Polsce, Polsce, 
ale także jednoczesnym prawdopodobieństwie jej braku. Wale także jednoczesnym prawdopodobieństwie jej braku. W  obu przypad-obu przypad-
kach, dyplomacja RFN podnosiła argumenty okach, dyplomacja RFN podnosiła argumenty o  nieopłacalności inwazji: poli-nieopłacalności inwazji: poli-
tycznej itycznej i  ekonomicznej. Nie była jednak wekonomicznej. Nie była jednak w  stanie stwierdzić, czy przywódcy stanie stwierdzić, czy przywódcy 
partyjni wpartyjni w  Moskwie będą racjonalnie oceniać sytuację, czy też ich decyzje Moskwie będą racjonalnie oceniać sytuację, czy też ich decyzje 
będą będą po po prostu „paranoiczne”.prostu „paranoiczne”.

Narracja poszczególnych depesz iNarracja poszczególnych depesz i  opracowań bywa, ale nie musi być opracowań bywa, ale nie musi być 
zgodna zzgodna z  tym, otym, o  czym obecnie wiadomo dzięki najnowszym badaniom czym obecnie wiadomo dzięki najnowszym badaniom 
na na temat stanu wojennego. Dyplomaci RFN dostrzegali radykalizację temat stanu wojennego. Dyplomaci RFN dostrzegali radykalizację 
postaw związkowych, odnotowywali zagrożenia wewnętrznym konfliktem postaw związkowych, odnotowywali zagrożenia wewnętrznym konfliktem 
politycznym, jako pochodną kongresu „Solidarności”, widzieli coraz większe politycznym, jako pochodną kongresu „Solidarności”, widzieli coraz większe 
trudności gospodarcze. Nadal jednak elementy trudności gospodarcze. Nadal jednak elementy te te były tak samo istotne dla były tak samo istotne dla 
decyzji odecyzji o  wprowadzeniu stanu wojennego, jak iwprowadzeniu stanu wojennego, jak i  obawa przed zamachem stanu obawa przed zamachem stanu 
wewnątrz samej PZPR. Ocenie czytelników pozostawia się, czy były wewnątrz samej PZPR. Ocenie czytelników pozostawia się, czy były to to oceny oceny 

Helmut Schmidt (kanclerz RFN), 5 lutego 1982 r.  
Fot. Egon Steiner/PAP/DPA.
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językowej tejże. Wjęzykowej tejże. W  niektórych przypadkach dokonywano uzupełnień. Zazna-niektórych przypadkach dokonywano uzupełnień. Zazna-
czano czano jje e ww  nawiasach kwadratowych. Mają one jednakże nawiasach kwadratowych. Mają one jednakże na na celu wyłącznie celu wyłącznie 
ułatwienie lektury iułatwienie lektury i  dostosowanie jej dostosowanie jej do do składni języka polskiego. składni języka polskiego. 

Autor iAutor i  wydawca ufają, wydawca ufają, iż iż lektura zachęci dodatkowo czytelników lektura zachęci dodatkowo czytelników do do zapo-zapo-
znania się zznania się z  trzonem monografii, które powstawały wtrzonem monografii, które powstawały w  projekcie badawczym projekcie badawczym 
szczecińskiego IPN pt. szczecińskiego IPN pt. Świat wobec SzczecinaŚwiat wobec Szczecina1010. . Na Na jego kanwie przygotowano jego kanwie przygotowano 
właśnie przedkładany zbiór. właśnie przedkładany zbiór. 

Autor chciałby niniejszym podziękować Archiwum Politycznemu MSZ Autor chciałby niniejszym podziękować Archiwum Politycznemu MSZ 
RFN RFN za za możliwość przeprowadzenia kwerendy oraz Oddziałowi IPN wmożliwość przeprowadzenia kwerendy oraz Oddziałowi IPN w  Szcze-Szcze-
cinie, acinie, a  ww  szczególności kierownictwu tamtejszego Biura Badań Historycznych szczególności kierownictwu tamtejszego Biura Badań Historycznych 

– – za za zgodę zgodę na na wydanie publikacji. Formuła tytułu nawiązuje wydanie publikacji. Formuła tytułu nawiązuje do do wspomnień wspomnień 
dyplomatycznych wydanych przez byłego ambasadora wdyplomatycznych wydanych przez byłego ambasadora w  Moskwie – Stani-Moskwie – Stani-
sława Cioskasława Cioska1111..

Celem pokazania skali kontrastu pomiędzy analizami dyplomatycz-Celem pokazania skali kontrastu pomiędzy analizami dyplomatycz-
nymi RFN anymi RFN a  ikonografią stosowaną przez propagandę polityczną PRL wobec ikonografią stosowaną przez propagandę polityczną PRL wobec 
 Republiki Federalnej, pod koniec opracowania umieszczono zbiór plakatów  Republiki Federalnej, pod koniec opracowania umieszczono zbiór plakatów 
dotyczących rzekomej polityki NATO wobec Polski.dotyczących rzekomej polityki NATO wobec Polski.

Na Na koniec wypada ponownie wyrazić nadzieję, koniec wypada ponownie wyrazić nadzieję, iż iż niniejsza publikacja niniejsza publikacja 
pomoże wpomoże w  zrozumieniu zewnętrznych motywów oceny przesileń politycznych zrozumieniu zewnętrznych motywów oceny przesileń politycznych 
ww  PRL, nie tylko tych zPRL, nie tylko tych z  13 13 grudnia grudnia 1981 1981 r.r.

1010 Por. np.  Por. np. T. T. Jaskułowski, Jaskułowski, Szczecin. Miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN iSzczecin. Miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN i  polskie przełomy polskie przełomy 
1970–19891970–1989, Szczecin-Warszawa 2020., Szczecin-Warszawa 2020.

1111  S. S. Ciosek, Ciosek, Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczneWspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne, Warszawa , Warszawa 2014. 2014. 

Nr 1, 1981, maj 19, Moskwa – Opracowanie Ambasady RFN w Moskwie [tajne – tylko 
do użytku wewnętrznego] przesłane do centrali MSZ RFN w Bonn, pt. Perspektywy 
politycznego rozwoju [sytuacji] w Polsce i wokół niej. Czynnik radziecki.

Nr 2, 1981, sierpień 4, Bonn – analiza referatu 214 MSZ RFN [odpowiadającego za PRL] 
przygotowana dla sekretarza stanu w tym resorcie. Dotyczyła analizy sytuacji w Polsce 
opublikowanej przez Federalny Instytut Studiów Wschodnioznawczych i Międzyna-
rodowych (BI–Ost).

Nr 3, 1981, październik 8, Bonn – wewnętrzny biuletyn Referatu 213 MSZ RFN: Sytuacja 
w Polsce i wokół niej. 

Nr 4, 1981, październik 22, Warszawa – szyfrogram numer 1594 wysłany z Ambasady 
RFN do centrali MSZ. Dotyczył osłabienia konserwatywnego skrzydła w PZPR.

Nr 5, 1981, listopad 6, Warszawa, pismo z Ambasady RFN do centrali w Bonn o kampanii 
dezinformacji w Polsce.

Nr 6, 1981, listopad 18, Bonn, Sztab roboczy „Polska”. Wytyczne co do obiegu i treści 
biuletynu wewnętrznego o sytuacji w PRL.

Nr 7, 1981, grudzień 8, Warszawa – szyfrogram numer 1825 wysłany z Ambasady RFN 
do centrali MSZ. Dotyczył sytuacji zaopatrzeniowej w PRL.

Nr 8, 1981, grudzień 10, Bonn – szyfrogram numer 2207 wysłany z MSW RFN do MSZ 
RFN o możliwych zmianach w sytuacji w PRL.

Nr 9, 1981, grudzień 13, Warszawa – szyfrogram numer 1850 wysłany z Ambasady 
RFN do MSZ RFN. Pierwsze oceny ambasadora Negwera po wprowadzeniu stanu 
wojennego.

Nr 10, 1981, grudzień 13, Warszawa – szyfrogram numer 1856 wysłany z Ambasady 
RFN do centrali MSZ. Dotyczył streszczenia rozmowy ambasadora RFN z ministrem 
spraw zagranicznych PRL, Józefem Czyrkiem.

Spis dokumentów
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Nr 11, 1981, grudzień 15, Bonn – tezy do referowania przez ministra spraw zagranicz-
nych RFN sytuacji w Polsce, przygotowane na posiedzenie zachodnioniemieckiego 
rządu w dniu 16 grudnia 1981 r.

Nr 12, 1981, grudzień 16, Bonn – informacja sytuacyjna MSZ RFN o położeniu w Polsce.

Nr 13, 1981, grudzień 16, Bonn – szyfrogram numer 3528 wysłany z MSW RFN do MSZ 
RFN o zdobytych informacjach na temat sytuacji w PRL.

Nr 14, 1981, grudzień 17, Warszawa – szyfrogram numer 1933 wysłany z Ambasady 
RFN do centrali MSZ. Dotyczył streszczenia spotkania ministra Józefa Czyrka z amba-
sadorami państw NATO w sprawie zdarzeń w kopalni „Wujek”.

Nr 15, 1982, styczeń 21, Bonn – opracowanie MSZ RFN poświęcone streszczeniu 
procesów zachodzących w Polsce oraz prognoza dalszego rozwoju. Przygotowane 
na prośbę federalnego urzędu kanclerskiego. Przekazane ministrowi spraw zagranicz-
nych RFN z prośbą o akceptację i wyrażenie zgody na przekazanie zamawiającemu.

Nr 1
1981, maj 19, Moskwa – Opracowanie Ambasady RFN w Moskwie [tajne – tylko 
do użytku wewnętrznego] przesłane do centrali MSZ RFN w Bonn, pt. Perspektywy 
politycznego rozwoju [sytuacji] w Polsce i wokół niej. Czynnik radziecki.

1. Prognoza dotycząca zachowania się Związku Radzieckiego, a w szczegól-
ności prawdopodobieństwa [jego] interwencji w Polsce, jest niemożliwa 
z uwagi na brak dokładnej znajomości radzieckich procesów decyzyjnych. 
Podobnie niemożliwe jest wyciągnięcie stosownych wniosków ze sposobu 
omawiania spraw polskich w radzieckiej prasie12. Poniższe oceny mają – 
w związku z powyższym – charakter wyłącznie spekulatywny. Mogą odnosić 
się jedynie do doświadczeń z roku 196813, aczkolwiek bez pewności, na ile 
owe doświadczenia będą nadal istotne dla Związku Radzieckiego i na ile 
w międzyczasie nie zostały one przykryte innymi elementami rozważań 
natury ekonomicznej, względnie problemami polityki światowej. 

2. Z punktu widzenia możliwej radzieckiej interwencji, sytuacja w Polsce 
prezentowała się w chwili obecnej nadzwyczaj niejednoznacznie. Z jednej 
strony, poprzez eliminowanie wewnętrznych napięć, zapobieżenie wybu-
chowi strajku generalnego14 oraz zamiar partii15 dotyczący współdziałania 
z Kościołem, „Solidarnością” i rolnikami, doszło do takiego ustabilizo-
wania sytuacji, w której nie istniała (tak pożądana wcześniej) okazja dla 
zewnętrznej interwencji. Tym samym, radziecka inwazja nie wydawała się 
być czymś aktualnym. Z drugiej jednak strony, przy okazji przygotowań do IX 
zjazdu partii16 rozwój sytuacji [w Polsce] wszedł w wyjątkowo niebezpieczną 
fazę. Wykazywała ona w coraz większym stopniu podobieństwa do prze-
biegu kryzysu w Czechosłowacji z 1968 r. Do chwili obecnej można było mieć 

12 Pogrubienia pochodzą od autora.
13 Chodziło o interwencję wojskową państw członkowskich Układu Warszawskiego 

w Czechosłowacji. 
14 Z marca 1981 r. 
15 To jest PZPR.
16 Miał on miejsce w lipcu 1981 r. 
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4. Kluczowym pytaniem przy okazji dokonywania ocen radzieckich zamiarów 
było cały czas to, dotyczące natury radzieckiej koncepcji bezpieczeństwa, 
względnie własnego rozumienia [istoty] radzieckiego imperializmu w chwili 
obecnej. Pytanie to brzmiało, czy radzieckie kierownictwo traktuje daleko 
posuniętą polityczno-społeczną oraz wewnętrzno-polityczną [ideologiczną] 
konsolidację wszystkich sojuszników jako warunek sine qua non utrzymania 
własnej pozycji hegemona oraz jako jedyną gwarancję dla przyszłości socja-
listycznego systemu światowego, co z kolei było egzystencjalną podstawą 
komunistycznej dyktatury partyjnej w ZSRR. Równie istotne było to, czy 
ZSRR uznawało, że uzyskało w międzyczasie dostatecznie dużo bezpie-
czeństwa i pewności siebie jako mocarstwo światowe tak, że w sytuacji 
kryzysowej mogło zadowolić się tylko kontrolą polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa swoich sojuszników. Wspomniana kwestia – w kontekście 
radzieckich wypowiedzi, nie pozwala jednakże na [jednoznaczną] odpowiedź 
[w tym zakresie].

5. Kwestia owa, pozostająca w centrum wywodu, mogła być zarazem sformu-
łowana w inny sposób: czym są „krytyczne elementy” tak często przywoły-
wanego [w propagandzie państw Układu Warszawskiego] „socjalistycznego 
porządku”, dla których to obrony Radzieccy gotowi byli użyć przemocy 
wewnątrz swojej strefy wpływów? Stosowna odpowiedź formułowana 
w kontekście Polski byłaby utrudniona o tyle, iż tam nie dochodziło do rady-
kalnego podważania leninowskich teorii [politycznych], ale raczej do odrzu-
cania stalinowskiej praktyki rządzenia. Siły reformistyczne w PZPR powołują 
się w całej rozciągłości na demokratyczne elementy w „demokratycznym 
centralizmie”, podczas gdy Radzieccy, wraz z konserwatywnymi elemen-
tami w PZPR, w praktyce bronią zasad wypracowanych przez Stalina. Czynią 
to zaś w celu umożliwienia ominięcia przez kierownictwo partii oraz aparat 
bezpieczeństwa formalnie demokratycznych reguł zapisanych w konstytucji 
i statucie partii. System radziecki opiera się bowiem na milcząco akcepto-
wanej świadomości, zgodnie z którą dyktatura partii oznaczać mogła tylko 
dyktaturę nad partią, a w szczególności nad taką, która przybiera charakter 
masowy. Demokratyzacja struktur oraz procesów decyzyjnych wewnątrz 
PZPR oznaczałaby podjęcie ryzyka wejścia elementów pluralistycznych nie 
tylko do polskiego systemu społecznego, ale także politycznego. 

 Powszechnie wiadomo, iż Radzieccy dokonują poważnych nacisków na przy-
wództwo PZPR, w celu zapobieżenia dojścia do takiego rozwoju sytuacji, który 
to oznaczałby porzucenie dawnych mechanizmów rządzenia. Zbyt pochopnym 
byłoby jednakże wyciągnięcie z powyższego wniosku o nieuchronności 

nadzieję, iż PZPR uda się utrzymać swoją rolę spójnego i kontrolowanego 
przez własne przywództwo instrumentu władzy, a to da szansę stopniowego 
odzyskania – straconej z uwagi na ostatni kryzys – pozycji w społeczeństwie. 
To zaś z kolei powstrzyma Radzieckich przed bezpośrednią interwencją. 

 Taka argumentacja – z uwagi na rozwój sytuacji wewnątrz PZPR – coraz mocniej 
traciła jednakże własne podstawy. W nadchodzących miesiącach Radzieccy 
coraz częściej będą musieli zadawać sobie pytanie, czy chcą czekać aż najpraw-
dopodobniej zdominowany przez siły reformatorskie kongres partyjny17 
dokona nieodwołalnych zmian w strukturze oraz kierownictwie partii. Pytanie 
to musiało być postawione także dlatego, iż legitymizacja interwencji poprzez 
„wezwanie z prośbą o pomoc”, dokonane przez możliwie silną i/lub prominentną 
grupę w partii, mogło być o wiele trudniejsze po ewentualnych zmianach perso-
nalnych w gremiach kierowniczych [PZPR].

3. Niejednoznaczność sytuacji wewnętrznej [PRL] odpowiadała dwuznaczno-
ściom radzieckich opinii. Ponury i w całej rozciągłości dramatyczny obraz 
walki pomiędzy socjalizmem a kontrrewolucją, który to jest prezentowany 
w radzieckich mediach, niezależnie od rzeczywistego uspokojenia sytuacji 
w Polsce, pozwala się bez jakichkolwiek wątpliwości interpretować jako 
przygotowanie radzieckiego (oraz zagranicznego) czytelnika na niezbędną 
interwencję. Z drugiej jednak strony, do chwili obecnej [w owych mediach] 
nie napisano niczego, co mogłoby być uznane za bezpośrednie propagan-
dowe przygotowanie oczekiwanej w najbliższym czasie akcji zbrojnej. Walkę 
w Polsce prezentowano jako polityczną, niezależnie od tego, iż w swojej 
formie oraz problematyce była zupełnie nowym typem walki o utrzymanie 
kierowniczej roli partii. Kierownictwo tejże, pomimo pojawiających się 
czasami pełnych sceptycyzmu wypowiedzi radzieckich mediów o rozwoju 
sytuacji w dołach partyjnych, wydawało się nadal posiadać i korzystać 
z zaufania ze strony KPZR. Była to istotna różnica w stosunku do roku 1968, 
kiedy to formułowano wprost zarzuty wobec zachowania czechosłowac-
kiego kierownictwa. Do chwili obecnej radzieckie media nie dostarczyły 
jakiegokolwiek sygnału, iż, w walce z kontrrewolucją, niezbędna byłaby 
„braterska pomocˮ. Na podstawie doświadczeń z przeszłości nieprawdopo-
dobna wydaje się całkowicie nieprzygotowana propagandowo [militarna] 
akcja Radzieckich dokonana z zaskoczenia, bez ostrzeżeń skierowanych 
wobec polskiego kierownictwa partii. Naturalnie jednak, także ona nie 
mogła być mimo wszystko całkowicie wykluczona. 

17 Chodzi o zjazd. 
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radzieckiej interwencji [wojskowej]. Intensywność radzieckiej kampanii skie-
rowanej przeciwko upolitycznianiu się „Solidarności” oraz wpływom KOR 
[na związek] mogła też służyć za wyjaśnienie dążenia do uczynienia interwencji 
niepotrzebną, właśnie z uwagi na maksymalne polityczne ciśnienie stosowane 
wobec polskiego kierownictwa.

6. Co stanie się jednakże w przypadku, gdy tendencje reformistyczne w PZPR 
zwyciężą? W takiej sytuacji za ewentualną radziecką interwencją przema-
wiałyby następujące przesłanki:

(1) Wiele elementów wskazuje na to, iż obraz świata obecnego radzieckiego 
kierownictwa nadal pozostaje określony poprzez spójny czarno-biały 
schemat albo, żeby nie powiedzieć dosadniej, przez paranoidalny funda-
ment18 myślenia. Z tej perspektywy, dążenia reformistyczne w Polsce 
musiały być postrzegane rzeczywiście jako: albo wywołany wspólnie 
przy pomocy imperialistycznego wroga fenomen, albo przynajmniej taki 
fenomen, który dostarczał mu korzyści. Fenomen ten zagrażał socjali-
zmowi – identyfikowanemu wprost jako system radziecki. W kontekście 
postulowanego w marksizmie zespolenia polityki wewnętrznej i zagra-
nicznej, pluralistyczna Polska stałaby się koniem trojańskim przyno-
szącym burżuazyjny porządek społeczny do socjalistycznej wspólnoty 
państwowej. Istnienie takiego konia podważyłoby także radziecką tezę 
o tym, iż „imperializmowi nie pozwoli się na odwrócenie – przy pomocy 
kontrrewolucyjnych elementów – biegu historii”.

(2) Wiele wskazuje na fakt, iż Radzieccy nie pogodziliby się z istnieniem 
prostej atrapy rządów partii komunistycznej. A stałoby się to dlatego, 
iż obawialiby się mentalnej dynamiki niedającego się kontrolować społe-
czeństwa. W perspektywie długookresowej nie byłoby żadnej gwarancji, 
że pewnego dnia nie doszłoby do złamania [w PRL] określonych przez 
Radzieckich historycznych tematów tabu. Także tych, związanych 
z polityką zagraniczną. A to z kolei miałoby wpływ na całość radziec-
kiej strefy wpływów. Wszak z tych właśnie powodów newralgicznym 
punktem hegemonicznej radzieckiej polityki pozostawała np. kontrola 
nad publicznie dostępnym obrazem historii własnych satelitów – takich 
jak Polska – ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z ZSRR, a nawet 
z carską Rosją. Za takim postępowaniem kryła się obawa, iż każde naru-
szenie oficjalnego radzieckiego kanonu historii, chociażby z uwagi na fakt 

18 Podkreślenie odręczne.

istnienia w szafach19 i innych miejscach olbrzymiej ilości nieodkrytych 
trupów, doprowadzi do inicjacji rozliczeń nie tylko z całym rozwojem 
politycznym radzieckiego systemu, ale też światowego komunizmu 
od 1917 r. A to z kolei nieuchronnie oznaczać będzie przejście takich 
rozliczeń na poziom radzieckiej opinii publicznej. Nawet samoograni-
czająca się i wewnętrznie zdyscyplinowana wobec Związku Radziec-
kiego Polska będzie w perspektywie długookresowej zagrażać zatem 
wspomnianej „ideologicznej obronnej ucieczce do przodu”, chociażby 
poprzez [coraz bardziej sztuczne] wymuszanie [przez ZSRR] ideowego 
konformizmu w kluczowych sektorach nauki i edukacji „bratnich państw 
socjalistycznych”.

7. Argumentami przemawiającymi za ograniczonym prawdopodobieństwem 
dokonania radzieckiej interwencji, przynajmniej w obecnym stadium 
polskiego rozwoju [sytuacji], są z kolei: 

(1) Całkowicie nieprzewidywalna skala, czas i koszty militarnego starcia 
z siłami [w PRL], które to mogły przeciwstawiać się interwencji. W najgor-
szym przypadku, ZSRR zostałby zmuszony do długotrwałego zwią-
zania własnych sił zbrojnych i użycia ich w formie aparatu przemocy, 
a to wszystko i tak miałoby miejsce w momencie jednoczesnego zaan-
gażowania się zbrojnego w Afganistanie.

(2) Do tego doszłyby olbrzymie ekonomiczne koszty okupacji Polski. 
Po pierwsze, poprzez konieczność przejęcia odpowiedzialności za zaopa-
trzenie społeczeństwa i odbudowę polskiej gospodarki. A po drugie, 
poprzez skutki redukcji handlu z Zachodem dla radzieckiej gospodarki, 
którego należało oczekiwać [po inwazji] (jako przykład służyć mogło 
załamanie interesów dotyczących rur przesyłających gaz).

(3) Radzieccy [poprzez interwencję] podważyliby fundamenty własnej 
polityki wobec Zachodu. Musieliby liczyć się z trwałą izolacją ze strony 
najsilniejszych politycznie i gospodarczo mocarstw [zachodnich], porów-
nywalną jedynie z późną erą Stalina. Musieliby pogrzebać swoje nadzieje 
na wykorzystywanie rozbieżnych interesów Amerykanów i Europej-
czyków w kontekście stosunków Wschód–Zachód w Europie tak, aby 
prowadzić do osłabienia zachodnich sojuszy. To nie oznaczałoby wpraw-
dzie, że Radzieccy swoje decyzje w sprawie Polski czyniliby zależnymi 

19 Polski czytelnik zna określenie o trupach w szafie. W języku niemieckim mówi się z kolei 
o zwłokach w piwnicy (Leiche im Keller).
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od szansy na likwidację [tzw.] podwójnego postanowienia NATO20. 
W chwili obecnej jednakże, generalny kierunek radzieckiej polityki 
zagranicznej (wizyta Breżniewa w Bonn, kontynuacja [rozmów KBWE] 
w Madrycie, wyraźne chęci pozyskiwania Europejczyków, generalna 
gotowość do dialogu z USA) przeczył temu, jakoby Radzieccy zdecydo-
wali się na nieodwołalną [polityczną i dyplomatyczną] stratę wynikającą 
z eliminacji wspomnianych działań, co musiałoby mieć wszak miejsce 
w przypadku interwencji. Z drugiej jednakże strony, faktem pozostawało 
i to, że radziecka interwencja w Polsce będzie o tyle bardziej prawdo-
podobna, o ile bardziej u Radzieckich dominować będzie przekonanie, 
zgodnie z którym wzrost polaryzacji i generalnej konfrontacji w polityce 
światowej i tak nie gwarantuje już korzyści z uwagi na prowadzenie 
aktywnej polityki w stosunku do Zachodu.

(4) Radziecka interwencja w Polsce przyśpieszyłaby dezintegrację świato-
wego ruchu komunistycznego. Bardzo poważnie zagrażałaby ponadto 
dążeniom Radzieckich do włączenia maksymalnie dużej liczby bratnich 
partii, także tych niespecjalnie ortodoksyjnych, przynajmniej do szero-
kiego „antyimperialistycznego sojuszu” światowych sił rewolucyjnych.

(5) Operacja wojskowa [ZSRR] przeciwko Polsce zostałaby w Trzecim Świecie 
odebrana jako forma bezwzględnego realizowania [własnych] mocar-
stwowych interesów. Oznaczałoby to nową poważną falę utraty prestiżu 
ZSRR wobec większości państw niezaangażowanych jak również [innych] 
członków ONZ. Bardzo poważnie uderzyłaby w starania Radzieckich 
związanych z pokonywaniem politycznych skutków ich interwencji 
w Afganistanie, choćby dlatego, iż dzieje się to obecnie poprzez akcję 
pozyskiwania dla siebie państw Trzeciego Świata. 

(6) 21 Nie można było wykluczyć także takiego przekonania strony radziec-
kiej, zgodnie z którym Polska, z uwagi na swoje położenie, po prostu nie 
może wyjść z obszaru radzieckiej hegemonii, i to obojętnie od tego, jaką 
politykę wewnętrzną będzie ona prowadzić. A zatem, głównym punktem 
ciężkości w radzieckich staraniach miało być uchronienie NRD i Czecho-
słowacji przed wpływami przychodzącymi z Polski, a także, podobnie 

20 Z 1979 r. Była to oferta dotycząca ograniczenia zbrojeń atomowych skierowana do państw 
Układu Warszawskiego, opatrzona zastrzeżeniem, iż Sojusz Atlantycki może prowadzić 
jednocześnie prace nad rozwojem systemu stacjonowania w Europie Zachodniej rakiet 
z głowicami atomowymi. Stanowiła zarazem odpowiedź na rozlokowanie w Europie Wschod-
niej radzieckich wyrzutni rakiet.

21 Podkreślenie odręczne całego akapitu. 

do sytuacji po [przełomach lat] 1956 i 1970, zachowanie w całości kontroli 
nad rozwojem sytuacji w Polsce, choćby poprzez wykorzystanie gospo-
darczej zależności kraju od Związku Radzieckiego.

(7) Być może bardzo wolno w Moskwie zaczyna dojrzewać przekonanie, 
zgodnie z którym radziecka pozycja hegemona w Europie Wschodniej 
na dłuższą metę nie będzie mogła być zachowana wyłącznie dzięki 
przemocy. Wewnątrz obozu będą być może mogły albo będą musiały 
zostać wypracowane nowe formy „socjalistycznego internacjonalizmu”, 
o ile niepodważona będzie [przez nie] militarna hegemonia ZSRR, także 
ta dotycząca polityki zagranicznej. 

8. Generalnie rzecz biorąc, o wiele lepiej niż trzynaście lat temu, tj. przed rozpo-
częciem procesu odprężenia w Europie, wyglądały szanse na znalezienie, 
nawet krytycznego, kompromisu pomiędzy tendencjami reformistycz-
nymi w Polsce, a radzieckimi dążeniami co do własnego bezpieczeństwa 
(także tego natury ideologicznej). Natomiast nadal nie ma żadnej pewności 
co do tego, czy radzieckie kierownictwo dokona racjonalnego wyważenia 
argumentów tożsamych naszym kategoriom i [w związku z tym] zrezygnuje 
z dokonania interwencji. Nadal musimy być przygotowani na wszystkie 
ewentualności.

(–) podpis nieczytelny 

Źródło: PA AA/B 42/132896, b.p., kopia, mps.
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Nr 2
1981, sierpień 4, Bonn – analiza referatu 214 MSZ RFN [odpowiadającego za PRL] 
 przygotowana dla sekretarza stanu w tym resorcie. Dotyczyła analizy sytuacji w Polsce 
opublikowanej przez Federalny Instytut Studiów Wschodnioznawczych i Między-
narodowych (BI–Ost)22.

1. Opublikowana pod koniec lipca [1981 r.] analiza BI–Ost badała związki 
pomiędzy obecnym (katastrofalnym) stanem polskiej gospodarki, 
a radzieckim stosunkiem do polskiego kryzysu. Obok analizy sytuacji gospo-
darczej23, jej wpływem na RWPG, a także pomocy RWPG dla Polski, wskazano 
na granice możliwości RWPG w odbudowie [ekonomicznej] PRL. Stwierdzono 
przy tym, iż wspomniana odbudowa przekraczałaby możliwości ZSRR.

2. W dalszej części analizy twierdzi się, że:

 „Interwencja zbrojna musiałaby pociągnąć za sobą niedające się osza-
cować skutki, także dlatego, iż ZSRR musiałby utrzymywać [finansowo] 
Polskę (około 10 mld dolarów rocznie). Rozłożenie kosztów powodo-
wałoby [ponadto] trudne do oceny konsekwencje polityczne w obozie 
państw RWPG. I to właśnie miało hamować podjęcie radzieckiej decyzji 
w sprawie interwencji”. 

Powyższe wskazanie było niewątpliwie trafne. Ale było ono tylko jednym z punktów, 
które winny zostać zebrane w naszych własnych rozważaniach [o] „cenie radzieckiej 
interwencji”, [warto] mianowicie [pamiętać o]:

– skali radzieckiej operacji interwencyjnej (30–40 dywizji);
– oporze w samej Polsce;
– oczekiwanym częściowym zniszczeniu przemysłu, w tym kopalni (sabotaż, 

zatapianie szybów);
– konieczności odbudowy gospodarki i odtworzenia jej wypłacalności;
– międzynarodowym potępieniu interwencji;
– zerwaniu polityki kontroli zbrojeń;
– rozpoczęciu nowego wyścigu zbrojeń;
– zerwaniu procesu KBWE;
– zerwaniu gospodarczej współpracy Wschód–Zachód;
– wpływie interwencji na cały system Układu Warszawskiego;

22 Odpowiednik takich polskich instytucji jak Ośrodek Studiów Wschodnich oraz Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych.

23 Zrezygnowano z podawania numerów stron odnoszących się do paginacji cytowanej analizy.

– wpływie interwencji na Trzeci Świat (m.in. poprzez ograniczenie pomocy 
rozwojowej).

3. Dalsza narracja omawianej analizy pozostaje niejasna. Wskazuje się, iż sytu-
acja zaopatrzeniowa Polski może doprowadzić tamtejszych reformatorów 
do stanu poważnej zapaści. A to z kolei uzasadniałoby z punktu widzenia 
ZSRR prowadzenie polityki oczekiwania na samozniszczenie procesu reform. 
Ale z drugiej strony analiza wskazywała, iż zachodnia pomoc będzie tole-
rowana i wspierana przez ZSRR oraz że polski kryzys stał się szczepionką 
dla państw sąsiednich, chroniącą je przed luksusem eksperymentowania 
takiego, jak w PRL. 

 Analiza powinna o wiele bardziej dosadnie wskazywać na to, że wszystkie trzy 
powyższe stwierdzenia, które każde z osobna były prawdziwe, odzwierciedlają 
własną sprzeczność a tym samym dylematy ZSRR. Jeżeli ten ostatni chciał uniknąć 
interwencji, musiał, chcąc zachować czystość ideologiczną, postawić na proces 
samozniszczenia polskich reform. Jeżeli jednak dojdzie do pomocy z Zachodu, 
proces ten będzie zatrzymany. Ponadto, im dłużej kontynuowany będzie kurs 
reform, tym dłużej aktywne pozostanie zagrożenie przeniesienia go na otoczenie 
PRL. Jeżeli jednak ZSRR dopomoże w procesie samozniszczenia reform, to i tak 
winien liczyć się z tym, że Polska doprowadzi całe RWPG do sytuacji, której końcem 
i tak będzie musiała stać się interwencja. [Składałoby się na nią]:

– bankructwo Polski jako państwa (chyba że państwa RWPG będą za Polskę 
żyrować, co jednak jest bardzo mało prawdopodobne);

– dalsze zaostrzenie sytuacji wewnętrznej Polski, represje i koniec „odnowy”;
– załamanie się wymiany gospodarczej z Zachodem;
– konfiskata polskiego majątku na Zachodzie (statki morskie i śródlądowe, 

samoloty, towary);
– także wystąpienia społeczne mogły uczynić nieuniknioną interwencję 

zbrojną w Polsce, a to z kolei spowodowałoby uruchomienie zachodnich 
planów działania związanych ze stosownymi skutkami gospodarczymi dla 
wszystkich państw uczestniczących w interwencji.

 Jeżeli tym samym rozwój sytuacji, przy założeniu o oczekiwaniu na samoznisz-
czenie procesu reform, i tak doprowadziłby do interwencji, z którą także ZSRR 
musiałby się liczyć w przypadku rozwoju chaosu gospodarczego w Polsce, to w zasa-
dzie dla ZSRR, obok wyboru pomiędzy Scyllą a Charybdą24, pozostawało jedynie 
mieć nadzieję, że reformy ekonomiczne [w PRL] zostaną zrealizowane w takim 
stopniu, który uniemożliwi zarówno powstanie chaosu gospodarczego, a także 

24 Oznacza to, że każdy wybór był zły.
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dokonanie interwencji. Zarazem jednak w żadnym momencie reformy te nie 
podważą przynależności Polski do obozu socjalistycznego.

 Pozostawał zarazem problem izolowania „polskiego wirusa”, tak aby, używając 
przesadzonego sformułowania, nie doszło ani do śmierci lekarza, ani pacjenta. 
Radziecka postawa w tym zakresie pozostaje realistyczna. Mianowicie przy 
spokojnym rozwoju sytuacji łatwiejsze do kontrolowania i kierowania stanie 
się izolowanie oraz ograniczenie szkód, aniżeli przy wskazanych wcześniej 
elementach. Wydaje się, iż to właśnie powinna bardziej dosadnie prezentować 
przytaczana niniejszym analiza. 

 Przy tworzeniu przedkładanej oceny [analizy] współpracowały referaty 213 i 421. 

Źródło: PA AA/B 42/13029, b.p., kopia, mps.

Nr 3
1981, październik 8, Bonn – wewnętrzny biuletyn Referatu 213 MSZ RFN: Sytuacja 
w Polsce i wokół niej.

Pierwszy krajowy kongres delegatów „Solidarności” (5–10 września oraz 26 września – 
7 października) nie spełnił, w trakcie swojej końcowej fazy, oczekiwań w stosunku 
do tego, iż po wyborze Wałęsy dojdzie do znalezienia szerokiego wsparcia dla kursu 
umiarkowania, porozumienia oraz wyczucia [politycznego]. W zarządzie [związku] 
znalazło się silne „radykalne” skrzydło. Program [NSZZ, przyjęty na zjeździe] rozsa-
dził ograniczenia działalności związkowej, kierując się – poprzez ogłaszane żądania – 
w stronę nowej „samorządnej polskiej republiki”25. W tej ostatniej nie miało być 
miejsca na monopol władzy PZPR. 

Niniejszym doszło do wzrostu potencjału w konflikcie pomiędzy „Solidarnością” 
a PZPR/rządem/sąsiadami z Układu Warszawskiego. Z uwagi na siłę coraz bardziej 
radykalnych podmiotów w zarządzie „Solidarności”, należało liczyć się z nieustępli-
wością w pozycjach negocjacyjnych „Solidarności”. To, w połączeniu z pozostającą 
w tle, ale cały czas niezmiennie złą sytuacją gospodarczą, nakazuje z niepokojem 
obserwować dalszy rozwój sytuacji. 

Szczegóły:

1. Niezależne związki zawodowe

Zarząd

 Zgodnie z pierwszymi ocenami, radykalne siły posiadały większość w nowo 
wybranym zarządzie (69 osób). W prezydium jednakże, które otrzymało nową, 
krzykliwą nazwę, wydaje się, iż Wałęsa oraz jego umiarkowani stronnicy nadal 
posiadali większość. Napięcia pomiędzy obozem umiarkowanym wokół Wałęsy 
a radykalną większością, mogą bardzo szybko doprowadzić PZPR do [osią-
gnięcia] własnego celu, jakim był podział „Solidarności”.

Program, decyzje

 Stosownie do własnej definicji, „Solidarność” pozostaje związkiem zawodowym, 
„ruchem społecznym”, a także „siłą napędową prawdziwego renesansu narodo-
wego”. Co prawda, zdecydowanie podkreślano przynależność Polski do [istnieją-
cych] sojuszy. Ale w pozostałych elementach [programowych] prawie wszystko, 
też w sensie dosłownym, podważało monopol PZPR na sprawowanie władzy 
[przykłady]:

– przedłożenie przed 1 grudnia [1981 r.] projektu nowej ordynacji wyborczej 
(swobodne nominowanie kandydatów z poza Frontu Narodowego);

25 Chodziło tutaj o „Rzeczpospolitą“. Tego zwrotu jednakże nie używali dyplomaci RFN.
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– odtworzenie roli Sejmu, jako najwyższej instancji władzy;
– stworzenie [projektu] „Polski samorządnej”;
– oddzielenie w gospodarce sektora zarządczego od sektora decyzji 

politycznych;
– likwidacja nomenklatury;
– obniżenie wydatków na obronność do niezbędnego minimum;
– zniesienie sprzecznego z konstytucją monopolu państwa na dysponowanie 

radiem i telewizją;
– społeczna kontrola środków masowego przekazu;
– określenie kompetencji policji;
– powołanie trybunału ludowego dla Gierka, Jaroszewicza i innych.

 W jednym z postanowień domagano się także zamrożenia cen. „Solidarność” 
bowiem nie miała zamiaru dalszego tolerowania obecnej polityki cenowej 
[władz].

 Niniejszym, włączone zostały zwrotnice uruchamiające trwały konflikt 
[władzy i opozycji]. W interesie zachowania [osiągnięć zapoczątkowanej] 
odnowy można tylko mieć nadzieję, iż grożące Polsce załamanie gospodarcze, 
a także naciski ze strony Moskwy, doprowadzą do istotnych ograniczeń w reali-
zacji wspomnianego powyżej programu. Obecna nieracjonalność polskiego 
zachowania potwierdza historyczne doświadczenie Rosji z Polską, stosownie 
do którego polskie zrywy wolnościowe pielęgnowały, w większości przypadków, 
tradycję samozniszczenia poprzez brak jedności [w działaniu] oraz anarchię.

2 PZPR i rząd

 Mające najprawdopodobniej odbyć się pod koniec tygodnia plenum KC będzie 
dotyczyło postanowień kongresu „Solidarności” oraz postawy partii w stosunku 
do dalszych negocjacji [z tym związkiem]. Czy owemu plenum uda się przezwy-
ciężyć oczywistą apatię, w którą – stosownie do krytyki członka Biura Politycznego, 
Olszowskiego, wpadły doły partyjne, pozostaje jednakże pytaniem [otwartym]. 
Nieuniknione reformy cen, a także brak odczuwalnych sukcesów w poprawie zaopa-
trzenia, nie poprawiły popularności partii i rządu od momentu zakończenia zjazdu 
partii w czerwcu [br.]. 

 Zależne od rządu media krytykowały sformułowania o politycznym charakterze 
programu „Solidarności”. Drwiły zarazem z „papierosowych wrzasków”26 przy-
wódców „Solidarności”, którzy jeszcze niedawno oświadczali, iż mieli jeść nawet 
trawę, aby tylko wyprowadzić Polskę z kryzysu. „Trybuna Ludu” wyrażała jednakże 

26 Aluzja do zadymionych pomieszczeń, w których pracowano nad poszczególnymi uchwałami 
programowymi. 

przekonanie, iż w najbliższej przyszłości „Solidarność” udowodni, iż jest siłą potra-
fiącą przezwyciężać trudności i problemy „w ramach odnowionego polskiego socja-
listycznego państwa”. 

3. Kościół

 Kościół katolicki nadal pozostaje instytucją dążącą do wypośrodkowania nastrojów 
i równowagi. Dopiero jednakże będzie musiało się okazać, do jakiego stopnia 
posiadał on możliwość wpływu na radykalizujące się siły w przywództwie „Soli-
darności”. Wszak właśnie one wielokrotnie ganiły obecnie to, iż w przeszłości 
Wałęsa był „zależny” od swoich kościelnych doradców. 

4. Sąsiedzi

 Zachowanie radzieckiego kierownictwa kontrastowało z formami gróźb albo 
zastraszania widocznymi w radzieckich mediach.

 Pomimo postępującej destabilizacji w Polsce wydaje się, iż Biuro Polityczne 
[KPZR] cały czas zachowywało postawę wyczekującą. Nadal oczekiwało ono, 
iż polskie kierownictwo własnymi siłami oraz bez zewnętrznej pomocy poradzi 
sobie z wszystkimi problemami w kraju. Jednocześnie jednak radzieckie przy-
wództwo wezwało partię i rząd w Polsce do bardziej zdecydowanego działania 
wobec „Solidarności”, w skrajnym przypadku także przy użyciu sił zbrojnych. 

 Wspomnianą postawę określa świadomość tego, iż radziecka interwencja w Polsce 
zablokowałaby m.in. rozmowy rozbrojeniowe oraz dalszą współpracę [ZSRR] 
z Zachodem.

 Jeden z przedstawicieli otoczenia radzieckiego kierownictwa wskazał, w rozmowie 
ze swoim zachodnim partnerem, iż wystąpienie Polski z Układu Warszawskiego 
byłoby dla ZSRR sprawą krytyczną dla przeżycia. Z powyższego można było 
konstatować, iż każde wystąpienie Polski z UW pociągałoby za sobą militarną 
interwencję ZSRR. 

 Radio Sofia [w kontekście kongresu „Solidarności”] mówiło o „gdańskiej farsie”, 
a [radio] Praga o „tak zwanym” związku zawodowym „Solidarność”. [Stosowna] 
nerwowość mniejszych państw członkowskich Układu Warszawskiego wydawała 
się w każdym razie o wiele większa, aniżeli samego ZSRR.

Przesiedleńcy

 We wrześniu z Polski przybyło 5722 przesiedleńców (w poprzednim miesiącu 4408). 

Źródło: PA AA/B 42/132890, b.p., kopia, mps.
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Nr 4
1981, październik 22, Warszawa – szyfrogram numer 1594 wysłany z Ambasady  
RFN do centrali MSZ. Dotyczył osłabienia konserwatywnego skrzydła w PZPR.

Z [informacji] dotychczas wiarygodnego źródła, ambasadzie było wiadomo od dziś 
(22 października 1981 r.) co następuje:

Najważniejszym punktem obrad plenum KC będą zmiany w rządzie oraz na najwyż-
szych stanowiskach w partii. Zgodnie z radzieckim modelem, Jaruzelski miał przejąć 
funkcję szefa partii oraz głowy państwa, rezygnując zarazem z funkcji premiera oraz 
ministra obrony. Być może, po raz pierwszy w historii premierem zostanie przedsta-
wiciel jednej z partii blokowych. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, ma nim być 
przedstawiciel partii chłopskiej. Inne źródło z kolei podaje nazwisko bezpartyjnego 
prof. Szczepańskiego. Ministrem obrony miał z kolei zostać przedstawiciel tej grupy 
oficerów, którzy byli wykształceni w ZSRR i których wierność Związkowi Radzieckiemu 
nie podlegała wątpliwości. 

Inni miejscowi obserwatorzy oczekiwali jednakże w większości, iż Jaruzelski utrzyma 
tak długo stanowisko premiera i ministra obrony, jak długo urząd przewodniczącego 
Rady Państwa, związany wyłącznie z funkcjami reprezentacyjnymi, nie zostanie 
poprzez zmiany w konstytucji, wyposażony w wiele dodatkowych [i wymiernych 
z punktu widzenia decyzyjnego] funkcji i możliwości.

Wydaje się, iż Czyrek jest nadal zdeterminowany, aby pozostać ministrem spraw 
zagranicznych. Prędzej odda on stanowisko sekretarza KC odpowiedzialnego za sprawy 
międzynarodowe. Jednakże w rozmowach o nowym kandydacie na ministra pojawia 
się także osoba Rakowskiego. Liczono się także z otrzymaniem funkcji rządowej 
przez Ryszarda Reif fa – przewodniczącego [stowarzyszenia] PAKS27. Miałby zostać 
wicepremierem. Wspomniany jednakże, w rozmowie z pracownikiem ambasady 
z 21 października [br.] podkreślił, że nikt nie występował do niego z tego typu propo-
zycjami, a on sam musiałby się bardzo dokładnie nad nimi zastanowić.

W dalszej części wspomnianych zmian, zdaniem wspomnianego wcześniej źródła, 
miały, na poziomie partyjnym, zostać zwolnione stanowiska pierwszego sekretarza 
w Katowicach oraz urząd szefa partii w Warszawie. [Dotychczasowy sekretarz w Kato-
wicach], Żabiński, miał okazać się niezdolny do ogarnięcia problemów górnictwa 
na Górnym Śląsku. Z kolei Kociołek [szef warszawskiej organizacji partyjnej] miał 
być mianowany nowym ambasadorem w Moskwie. 

W dalszej kolejności mało dojść do usunięcia z Biura Politycznego Albina Siwaka, 
który to po IX zjeździe partii został włączony do tego gremium jako przedstawiciel 

27 Chodzi o Stowarzyszenie „PAX”.

robotników. Uznawany był za ultra ortodoksa. Zamiany dotyczyć miały także kryty-
kowanego przez „Solidarność” od dawna prokuratora generalnego, Czubińskiego. 

Wszystko to wskazywało na zdecydowane osłabienie ortodoksyjnego skrzydła w partii. 
Stosowne zmiany mogły bowiem wynikać i być realizowane właśnie na podstawie 
bardzo poważnego konfliktu z ortodoksyjnym skrzydłem. 

To, że taki konflikt już w pełni się rozwinął, pokazuje w równym stopniu:

– wniosek katowickiego „seminarium marksistowsko-leninowskiego”, zmierzający 
do otwarcia partyjnego postępowania śledczego przeciwko Kani, Barcikow-
skiemu, Kubiakowi i Rakowskiemu;

– informacja z „Trybuny Ludu” z 22 października 1981 r., zgodnie z którą woje-
wódzka komisja kontrolna PZPR w Katowicach wszczęła dochodzenie prze-
ciwko następczyni katowickiego forum partyjnego, tj. [wspomnianemu wyżej] 
seminarium marksistowsko-leninowskiego, z uwagi na dążenie do rozbijania 
jedności partii. 

Źródło: PA AA/B 42/132912, b.p., kopia, mps.



28

29

Nr 5
1981, listopad 6, Warszawa, pismo z Ambasady RFN do centrali w Bonn o kampanii 
dezinformacji w Polsce28.

W załączeniu dołączono ulotkę wraz z roboczym tłumaczeniem, która w ostatnich 
dniach została zrzucona z samolotu lecącego nad Warszawą.

Stosownie do zapewnienia rzekomego autora, ulotka ta jest fałszywką. Analiza lingwi-
styczna wskazała ponadto na podejrzane zwroty, które to pozwalały sądzić, iż chodzi 
[w rzeczywistości] o przetłumaczony z języka rosyjskiego tekst. Akcja [ulotkowa] 
wywołała poważny niepokój w warszawskich środowiskach intelektualnych, ponieważ 
w ulotce tej w wyrafinowany sposób próbowano skierować przeciwko „Solidarności” 
oraz samym intelektualistom, istniejące w społeczeństwie, antysemickie uprzedzenia. 

Ulotkę można było zakwalifikować jako kolejny przykład trwającej od miesięcy 
kampanii dywersyjnej, przy której pomocy zamierzano doprowadzić do podziałów 
pomiędzy „Solidarnością” i intelektualistami a społeczeństwem. W tym przypadku, 
próbowano to uczynić aktywizując możliwe resentymenty: nacjonalistyczne, w szcze-
gólności nuty antyniemieckie i antysemickie. Nie da się zdemaskować konkretnych 
inicjatorów wspomnianej kampanii. Stosownie do polskich ocen nie ulega wątpliwości, 
iż inicjatorzy ci byli związani z tajnymi służbami. Do tej pory nie stwierdzono sukcesu 
prowadzenia owej kampanii. 

Źródło: PA AA/B 42/132912, b.p., kopia, mps.

28 Z uwagi na dane wrażliwe dotyczące wskazywanych w dokumencie osób, nie publikuje się 
treści ulotki. 

Nr 6
1981, listopad 18, Bonn, Sztab roboczy „Polska”. Wytyczne co do obiegu i treści biule-
tynu wewnętrznego o sytuacji w PRL.

1. Sztab, do odwołania, przygotowuje codziennie biuletyn Obraz położenia Polski. 
Ponieważ ocena przychodzących [do MSZ codziennych] depesz nie była możliwa 
przed rozpoczęciem [bieżącej] rundy dyrektorskiej, pierwsza wersja powinna 
być rozpatrywana pomiędzy godziną 11.00 a 12.00 (ostateczne decyzje [na jej 
podstawie] mogłyby być podejmowane w czasie narady przewidywanej przez 
Dg 2129 po zakończeniu wspomnianej rundy).

2. Przy opracowywaniu biuletynu należało uwzględniać, co następuje:

a. Źródła do oceny:
– bieżące meldunki agencji prasowych;
– przegląd informacyjny centrum informacyjnego rządu;
– monitor informacyjny [rozgłośni] Deutsche Welle;
– ewentualne meldunki wywiadu (BND);
– depesze z ambasady [RFN] w Warszawie względnie innych 

przedstawicielstw.

b. Elementy biuletynu. Należało uwzględnić w nim następujące aspekty:
– oficjalne decyzje/działania [władz] w Polsce;
– strajki, demonstracje;
– ofiary śmiertelne, rannych;
– zatrzymania, zwolnienia;
– nastroje społeczne (bierny opór, odmowa podejmowania pracy);
– położenie gospodarcze i poziom zaopatrzenia (aprowizacja, braki, racjo-

nowanie, zamykanie fabryk, bezrobocie);
– położenie militarne (ruch, względnie inne zmiany rozlokowania radziec-

kich sił lądowych oraz morskich, wojska radzieckie w Polsce, inne siły 
Układu Warszawskiego);

– pomoc gospodarczą (państw bloku wschodniego, państw zachodnich);
– kwestie związane z naszą ambasadą względnie Niemcami w Polsce;
– opinie dotyczące sytuacji w Polsce (podzielone na kraj i zagranicę, 

prezentowane przez polityków, związki zawodowe, kościoły itp.).

Źródło: PA AA/B 42/133029, b.p., kopia, mps.

29 Wewnętrzny akronim, którym określano w korespondencji Hansa Otto Bräutigama – ówcze-
snego kierownika wydziału w Departamencie Politycznym MSZ RFN.
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Nr 7
1981, grudzień 8, Warszawa – szyfrogram numer 1825 wysłany z Ambasady RFN 
do centrali MSZ. Dotyczył sytuacji zaopatrzeniowej w PRL.

Zaopatrzenie w Polsce nadal pozostaje w najwyższym stopniu niewystarczające. Nie 
spełniły się optymistyczne prognozy dla konsumentów formułowane w trakcie żniw. 
Co prawda, zbiory zbóż i buraków cukrowych w skali 20,5 mln ton oraz 16 mln ton 
mieściły się w długoterminowej skali przeciętnych, tym niemniej Polska zmuszona 
była do importu z krajów kapitalistycznych30, przede wszystkim jako pasze, pomiędzy 
5 a 6 mln ton (w mijającym roku było to 10 mln ton) zboża. Wspomniana liczba może 
bardzo łatwo wzrosnąć, o ile dojdzie do zwiększenia poważnych szkód przy zbiorach 
ziemniaków. 

Pierwotna skala produkcji [tych ostatnich] zakładana była na 42 mln ton (o 16 mln ton 
więcej w porównaniu z 1980 r.). Z uwagi jednak na brak stosowania w mijającym roku 
pestycydów i środków owadobójczych, skala zebranych ziemniaków będzie znacząco 
niższa. Do tego dochodziły problemy związane ze składowaniem i transportem 
[zbiorów]. Mimo wszystko nie powinno dojść w przypadku ziemniaków i produktów 
zbożowych do takich problemów zaopatrzeniowych, które nie mogłyby być rozwiązane. 

Problemy będą [z kolei] utrzymywać się przy hodowli bydła oraz przekazywaniu bydła 
rzeźnego do przedsiębiorstw państwowych. Ponieważ na zakup pasz na Zachodzie 
możliwa była do przekazania jedynie ograniczona ilość dewiz, a ponadto nie zawsze 
możliwe było przejście na zastąpienie paszy przez kartofle, po raz kolejny dojdzie 
do przesunięcia na następny rok kalendarzowy zamiaru planowanego na ten rok 
odnowienia pogłowia.

Nadal katastrofalna pozostaje skala skupu bydła rzeźnego. Przy niezbędnej dla 
pokrycie miesięcznego zapotrzebowania rynku liczbie 145 tys. ton, państwowym 
punktom skupu oferuje się jedynie niecałe 100 tys. ton. Przy czym oferta ta jedynie 
minimalnie wzrosła od momentu wprowadzenia w październiku podwyżki cen skupu 
wieprzowiny (pierwsza podwyżka miała miejsce w kwietniu br.) oraz prawa, zgodnie 
z którym rolnicy indywidualni mogli wymieniać żywiec na towary konsumpcyjne 
w relacji jeden do pięciu. Tym samym, rynek mięsa pozostaje niepokryty [towarem]. 

Jakaś część oferty dostępna była na czarnym rynku, z uwagi na prowadzenie przez 
rolników nielegalnego uboju. Rząd [!] oceniał, że około jedna trzecia zapotrzebo-
wania na mięso była pokrywana nielegalnymi kanałami. W związku z tym pojawiały 
się poważne problemy dla grup słabszych społecznie. Złoty, jako waluta, nie był 

30 Słowo podkreślone odręcznie z dodanym na marginesie wykrzyknikiem.

traktowany przez obywateli, a w szczególności rolników z zaufaniem31. Administracja 
nie miała zaś możliwości doprowadzenia do szybkiej poprawy [sytuacji rynkowej]. 
Wręcz przeciwnie. W grudniu doszło do spadku skali skupu do poziomu 40 proc. 
zeszłorocznych wartości. Celem pokrycia potrzeb rynkowych, konieczna będzie nadal 
wzmocniona oferta podaży drobiu. Stosowny plan już w październiku został jednakże 
przekroczony o pięć procent.

Bardzo źle wygląda zaopatrzenie społeczeństwa w pozostałe białka zwierzęce. Państwo 
w chwili obecnej było w stanie pokryć jedynie jedną trzecią zapotrzebowania kraju 
na jajka. O ile w trzecim kwartale 1981 r. państwo kupiło [od rolników] ok. 800 milionów 
jaj, w czwartym kwartale będą to maksymalnie 550 miliony, z cały czas utrzymującą 
się tendencją spadkową. Ryby, jako alternatywa żywnościowa, wchodziła w grę także 
tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ kwota zeszłorocznego zaopatrzenia (270 mln 
ton) obecnie mogła być osiągnięta co najwyżej w połowie. Co prawda połowy rosną 
(180 mln ton). Tyle tylko, że obecnie wszystkie polskie kutry musiały finansować zakupy 
paliwa swoimi połowami. A to z kolei obciążało krajowy rynek.

Ograniczały się napięcia w przypadku mleka oraz produktów mlecznych. Obecnie nie 
ma problemów z dostępem do mleka, masła i białego sera. Z uwagi na spadającą skalę 
skupu, należało przygotować się na trudności, przede wszystkim w okresie zimowym. 
Produkcja serów twardych była w październiku odrobinę niższa od tożsamego okresu 
w roku poprzednim (dwa procent). W ostatnich dwóch miesiącach doszło jednakże 
do jej znacznego ograniczenia. 

Reasumując, należało stwierdzić, iż problem zaopatrzenia (nie tylko w żywność), pozo-
stawał w głównej mierze problemem rynkowym32. Dotykał on przede wszystkim miast, 
aglomeracji przemysłowych oraz grup słabiej sytuowanych. Duża część produkcji 
rolnej nie trafia do państwowych kanałów dystrybucyjnych, co prowadzi do istotnych 
komplikacji, ponieważ całość systemu wynagradzania opierała się [wszak] na gwaran-
towanych subwencjach i dotacjach państwowych [do żywności]. Obok przesunięcia 
[na wolny rynek] „strumienia towarowego” znaczenie miało także świadome oraz 
racjonalne ekonomicznie przetrzymywanie produkcji przez rolników, w oczekiwaniu 
na reformy cenowe i gospodarcze. 

Źródło: PA AA/B 42/132927, b.p., kopia, mps.

31 Co oznaczało handel wymienny albo konieczność płacenia w walutach wymienialnych.
32 Podkreślenie odręczne.
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Nr 8
1981, grudzień 10, Bonn – szyfrogram numer 2207 wysłany z MSW RFN do MSZ  
RFN o możliwych zmianach w sytuacji w PRL.

Prezydium bawarskiej policji granicznej informuje: jugosłowiański biznesmen poin-
formował, przy okazji odprawy podróży powrotnej z Polski na przejściu granicznym 
w Rudolfstein m.in. o tym, iż zgodnie z niezależnymi od siebie informacjami jego part-
nerów biznesowych w Gorzowie i Szczecinie, granica pomiędzy Polską a NRD jeszcze 
przed świętami zostanie zamknięta dla polskich podróżnych przemieszczających się 
w celach prywatnych. Nie wiadomo w jakim stopniu dotknie to także podróżnych 
z zagranicy. Jako uzasadnienie niniejszego komunikatu [owi partnerzy] podawali 
„działania polskiego rządu podejmowane w celu utrwalenia władzy państwowej”.

Wywiad (BND) został poinformowany [o zdarzeniu].

Źródło: PA AA/B 42/132927, b.p., kopia, mps.

Nr 9
1981, grudzień 13 Warszawa – szyfrogram numer 1850 wysłany z Ambasady RFN  
do MSZ RFN. Pierwsze oceny ambasadora Negwera po wprowadzeniu stanu wojennego.

Dzisiaj rano, bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego, w Warszawie panował 
pełen napięcia spokój33. Wojsko w całości zablokowało budynek [urzędu] Rady Mini-
strów. Zajęło także niektóre skrzyżowania. Na moście Poniatowskiego w centrum 
Warszawy armia zajęła pozycje w wozach opancerzonych. Przy wjeździe na most 
założono obóz wojskowy. Na samym moście ustawiono ciężarówki wypełnione beto-
nowymi blokami, które mogły być użyte do jego blokady. Z kolei przed siedzibą KC 
w Alejach Jerozolimskich nie było widać ani wojska ani milicji. Przed budynkiem 
Regionu Mazowsze „Solidarności”, około godziny 10.00 milicja rozproszyła małe 
zgromadzenie ludzi. Budynek ów wydawał się zajęty przez milicję. Przez rozbite 
szyby można było dostrzec porządkowych „Solidarności” oznaczonych stosownymi 
opaskami. Poza tym, przy bezchmurnej zimowej pogodzie oraz temperaturach poniżej 
zera, na warszawskich ulicach przeważał niedzielny ruch. Natychmiast po ogłoszeniu 
stanu wojennego, przed południem przed stacjami benzynowymi ustawiły się długie 
kolejki samochodów. 

Źródło: PA AA/B 42/132916, b.p., kopia, mps.

33 Dosł. Angespannte Ruhe.

Nr 10 
1981, grudzień 13, Warszawa – szyfrogram numer 1856 wysłany z Ambasady RFN 
do centrali MSZ. Dotyczył streszczenia rozmowy ambasadora RFN z ministrem spraw 
zagranicznych PRL, Józefem Czyrkiem.

1. Minister Czyrek poprosił mnie dzisiaj po południu na rozmowę, po [podobnych] 
przeprowadzonych z innymi zachodnimi ambasadorami, celem zakomuniko-
wania mi co następuje:

 Bardzo prosił mnie o przekazanie rządowi federalnemu, a w szczególności 
federalnemu ministrowi spraw zagranicznych, Genscherowi, ale też prze-
wodniczącym [zachodnioniemieckich] partii demokratycznych, w imieniu 
polskiego rządu, iż nie widziano [poprzez wprowadzenie stanu wojennego] 
innej możliwości zapobieżenia doprowadzenia kraju do [całkowitego] chaosu. 
Po postanowieniach kierownictwa „Solidarności” podjętych w Radomiu, 
które w międzyczasie zostały zatwierdzone przez komisję krajową [związku] 
w Gdańsku, doszło do bardzo poważnego wzrostu niebezpieczeństwa wybuchu 
w Polsce wojny domowej. Ponadto można było się obawiać całkowitego zała-
mania się polskiej gospodarki. Powołanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego oraz ogłoszenie stanu wyjątkowego nie oznaczały rezygnacji z trudnej 
drogi politycznego rozwiązywania konfliktów. Nadal zamierzano dążyć 
do budowy frontu porozumienia narodowego, przy którego pomocy miała 
być wspólnie kontynuowana polityka odnowy, demokratyzacji oraz reform 
we wszystkich obszarach [kraju]. Nie było jednakże powrotu do starych metod 
i błędów z okresu przed sierpniem 1980 r.

 Chodziło teraz o to, aby w interesie narodu zachować podstawy polskiej państwo-
wości, a poprzez zapobieżenie wojnie domowej, wziąć także [we własnym dzia-
łaniu] pod uwagę międzynarodowe interesy Europy, dążące do uniknięcia wokół 
Polski dodatkowego konfliktu. 

 W stosunku do obecnej platformy politycznej [władz] należało stwierdzić, 
iż Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie zastępowała konstytucyjnych 
organów państwa. Posiadała jedynie specjalne uprawnienia do zabezpie-
czania bezpieczeństwa wewnętrznego. Postanowienia w stosunku do obecnie 
obowiązujących środków zostały na podstawie konstytucji podjęte przez Radę 
Państwa we właściwy sposób. 

 Polska konstytucja nie znała pojęcia stanu wyjątkowego34. Rada wojskowa 
także nie była tam określona wprost [jako organ]. Oznacza to, że zarówno rząd, 

34 MSZ RFN konsekwentnie używa zwrotu o stanie wyjątkowym, nie zaś wojennym.
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partie polityczne, a także Kościół katolicki zachowywały swój niezmienny 
status. Wszelkie organizacje społeczne z kolei musiały jednak na pewien czas 
zawiesić swoją działalność. Przewidziane były także tymczasowe internowania, 
ale nie aresztowania tych osób, które: albo ponosiły odpowiedzialność za obecne 
zaostrzenie sytuacji, albo też były odpowiedzialne za wybuch kryzysu w sierpniu 
1980 r. Dotyczyło to zarówno ekstremistycznych sił związku zawodowego „Soli-
darność”, a także tych, które ponosiły stosowną odpowiedzialność za [ówczesne] 
kierowanie państwem i partią. 

 Do chwili obecnej wszelkie podejmowane działania zostały zrealizowane 
w całkowitym porządku oraz bez najmniejszych incydentów. Wyrażono 
nadzieję i życzenie, iż pozostanie tak nadal. 

2. Polskie kierownictwo ma nadzieję, iż uda się mu przekonać swoich zachod-
nich partnerów o tym, że podejmowane obecnie działania były nie do unik-
nięcia. Polskie kierownictwo zdecydowanie oświadczyło, że kontynuować 
będzie dotychczasową politykę wobec wspomnianych [partnerów]. Odnosi 
się to przede wszystkim do Republiki Federalnej Niemiec, z którą to Polska 
przeszła wspólnie spory odcinek powojennej historii i chce to kontynuować 
nadal.

3. Wyraziłem wobec ministra Czyrka moje wyjątkowe zaniepokojenie w kontekście 
obecnych wydarzeń. W szczególności wskazałem na niepokój wywoływany 
przez – określone przezeń jako „internowania” – akcje aresztowań. Niepokój 
ten wyrażany był przez zachodnie rządy oraz zachodnią opinię publiczną. Jeżeli 
dojdzie do powstania wrażenia, iż akcja ta była skierowana przede wszystkim 
przeciwko związkowi zawodowemu „Solidarność”, doprowadzi to do pogor-
szenia sytuacji. Czyrek żywiołowo zaprotestował wskazując na to, iż jedno-
cześnie ze wspomnianymi działaniami została ogłoszona decyzja o amnestii 
dotycząca popełnionych do tego momentu działań politycznych. Na podstawie 
tego dekretu osoby, których dotyczył, mogły zostać – po podpisaniu oświad-
czenia [o zaniechaniu działalności opozycyjnej] i dodatkowym sprawdzeniu 
– natychmiast zwolnione. 

 W wielu przypadkach miało już dojść do zwolnień. Natomiast naturalnym 
było, iż akcja [internowań] cały czas trwała. [Czyrek] dodał, że internowania 
nie dotyczyły tylko ekstremistycznych eksponentów [„Solidarności”], ale też 
około pięćdziesięciu osób z byłego kierownictwa. 

 Na moje bezpośrednie pytanie o to, czy w kontekście kręgu osób podlega-
jących [wspomnianym powyżej] sprawdzeniom, chodziło o setki czy tysiące 
osób, Czyrek nie mógł albo nie chciał odpowiedzieć. Jednocześnie poprosił, 

aby ambasada, ale także [zachodnioniemieccy] dziennikarze w najbliższym 
czasie ograniczyli swoje plany podróżowania po kraju. Podróżujący prywatnie 
(miano na myśli turystów) powinni raczej wracać do swojej ojczyzny. Przy czym, 
w żadnym wypadku nie określono tego mianem obowiązku. Polscy obywatele 
ponadto w przyszłości będą otrzymywać w swoich paszportach dodatkowy 
stempel uprawniający ich do opuszczenia kraju. W pozostałych przypadkach 
ruch osobowy i transportowy będzie przebiegał bez ograniczeń, aczkolwiek 
wystawiane wizy tranzytowe przez Polskę będą ważne jedynie dwadzieścia cztery 
godziny.

 Na moje pytanie Czyrek potwierdził, iż Wałęsa nie został objęty internowa-
niem. Na zaproszenie rządu miał on już znajdować się w Warszawie i prowadzić 
rozmowy z ministrem Cioskiem. Zdecydowanie twierdząco Czyrek odpowiedział 
także na moje pytanie dotyczące tego, czy do organizacji społecznych, które 
miały zawiesić działalność, należał także „Grunwald”35.

Analiza nastąpi.

Negwer

Źródło: PA AA/B 42/132916, b.p., kopia, mps.

35 Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” – skrajnie konserwatywna i nacjonalistyczna organi-
zacja skupiająca m.in. członków PZPR.
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Nr 11
1981, grudzień 15, Bonn – tezy do referowania przez ministra spraw zagranicznych 
RFN sytuacji w Polsce, przygotowane na posiedzenie zachodnioniemieckiego rządu 
w dniu 16 grudnia 1981 r.

1. [Sytuacja] po powołaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego [z] 13 grudnia 
1981 r.:
– Formalnie nie ma ona zastępować jakichkolwiek organów konstytucyjnych.
– Oświadczyła, iż chce kontynuować kurs odnowy, demokratyzacji oraz reform. 

Dąży do „ratowania, ale nie rewizji” [wspomnianej polityki].
– Zawiesiła działalność wszelkich grup społecznych (włącznie z „Solidarno-

ścią”). Zawieszone zostało także prawo do strajku.

Dalsze działania:
– zakaz publikacji dla wszystkich gazet (także komunistycznych), za wyjątkiem 

organu partii i gazety armijnej;
– godzina policyjna (22.00 do 6.00);
– kontrola wielkich zakładów pracy (wprowadzenie zobowiązań służbowych);
– zamknięcie szkół i uczelni do 4 stycznia 1982 r.;
– „internowanie” dawnych przywódców PZPR, przywódców „Solidarności” oraz 

opozycjonistów;
– ambasador Polski w Paryżu [stwierdził] 15 grudnia: kontynuowane są rozmowy 

Wałęsa – rząd;
– radykalnie ograniczona komunikacja; granica otwarta dla transportów 

z pomocą; wyjazd z Polski możliwy dla Niemców, także dla przesiedleńców;
– przedłużenie czasu pracy (brak wolnych sobót).

2. Możliwe przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego36:
– rozpad struktur władzy, wzrost anarchii;
– groźba załamania się gospodarki;
– przyśpieszony proces rozpadu PZPR;
– możliwa obawa przed przejęciem władzy przez „Solidarność” i/lub zamach 

stanu ortodoksyjnych sił w PZPR.

3. Minister spraw zagranicznych Czyrek wobec ambasadora Negwera z 13 grudnia37, 
także chargé d’af faires [Ambasady PRL w Bonn] Piątkowski wobec ministra spraw 
zagranicznych RFN z 14 grudnia [najważniejsze wątki z rozmów]:

36 W dokumentach nie używano zwrotu „stan wojenny”.
37 Notatka ambasadora z tej rozmowy została opublikowana w niniejszej broszurze.

– nie ma rezygnacji z politycznej drogi rozwiązywania problemów;
– kurs odnowy będzie kontynuowany;
– nie ma mowy o powrocie do błędów z przed sierpnia 1980 r.;
– stan wyjątkowy służył uniknięciu wybuchu wojny domowej. A to było także 

w interesie ogólnoeuropejskim.

4. Reakcja „Solidarności”

– wezwania z podziemia do organizacji strajku generalnego;
– możliwa budowa nowej struktury kierowniczej;
– nieznane [są] cele rozmów Wałęsa – rząd. Prawdopodobnie może chodzić 

o zakończenie internowania członków „Solidarności” [oraz o] uczestnictwo 
[związku] we froncie porozumienia narodowego.

5. Reakcja Kościoła katolickiego

– Prymas wypowiadał się bardzo krytycznie wobec podjętych [przez władze] 
działań.

– jednoczesny apel o rozsądek i niepodejmowanie bratobójczej walki;
– najprawdopodobniej [Kościół] nadal będzie dążył do odgrywania roli 

pośrednika.

6. Reakcje społeczeństwa

– baza informacyjna nadal bardzo niepełna;
– o tyle, o ile wiadomo, generalnie panował spokój;
– punktowe strajki, całościowa skala jednakże nieznana;
– lokalne działania represyjne;
– skala nieznana.

7. Reakcje sąsiadów [PRL]

– ulga, obietnice wsparcia;
– oświadczenia [ze strony] ZSRR wskazywały wyraźnie:

g że nadal obawy wywoływały aspekty politycznego bezpieczeństwa wywołane 
przez polski kryzys;

g że polskie kierownictwo posiadało [niezbędną] przestrzeń do określenia przy-
szłych struktur [rządzenia];

g że nie doszło do całościowego potępienia „Solidarności”, a jedynie tylko [jej] 
„ekstremistów”.

8. Ocena

– kontrola państwa przez wojsko wydaje się być osiągnięta w całości;
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– Na tyle, na ile można to ocenić, widoczne były starania dotyczące ograni-
czenia stosowanej przemocy oraz elastycznego reagowania [na zagrożenia].

– Istniały poważne przeszkody utrudniające przekształcanie akcji strajkowych 
w strajk generalny. Wyobrażalne były jednakże alternatywy w postaci bier-
nego oporu, strajków pełzających, czy też sabotażu.

– Otwartym pozostaje, z kim Rada Wojskowa zamierzałaby kontynuować kurs 
reform, w szczególności z uwagi na:

g szorstkie traktowanie ze strony Kościoła katolickiego;
g wyłączenie „Solidarności”;
g przesunięcie posiedzeń sejmu;
g dotychczasową obstrukcję kadry PZPR średniego i wyższego szczebla w aparacie 

państwowym.

– Przyszłość gospodarcza [PRL] będzie jeszcze bardziej skomplikowana.

Źródło: PA AA/B 42/133029, b.p., kopia, mps.

Nr 12 
1981, grudzień 16, Bonn – informacja sytuacyjna MSZ RFN o położeniu w Polsce.

1. Meldunki ambasady [RFN] z dnia dzisiejszego nie były dostępne z uwagi na brak 
możliwości realizowania połączeń nocą.

2. Z meldunków wywiadu BND oraz z doniesień agencji prasowych można 
wywnioskować, iż:

– nie należy spodziewać się nowych rozmów pomiędzy generałem Jaruzelskim, 
prymasem Glempem a Wałęsą;

– wydaje się, iż Wałęsa odmówił bezwarunkowej kolaboracji z rządem;
– przestrzeń powietrzna nad Polską, dotychczas dostępna dla lotów tranzy-

towych, miała być zablokowana od środy38;
– doszło do serii odblokowywania zakładów pracy przez wojsko – we wszyst-

kich częściach kraju (m.in. w Warszawie, Ursusie, Katowicach, Gdańsku 
(Stocznia im. Lenina);

– Pojawiają się informacje o strzelaninach. Brak jednakże jakichkolwiek wiary-
godnych doniesień o ofiarach. Dochodzić ma do użycia gazu łzawiącego oraz 
armatek wodnych.

– Trwa proces internowań. Oceny ilości zatrzymanych oscylowały pomiędzy 
5 a 6 tys.

– stosownie do informacji zdobytych przez ILO39 w Genewie: około 50 proc. 
załóg miało uczestniczyć w strajkach;

– Generalnie rzecz biorąc, sytuacja pozostaje nadal napięta. Co prawda 
panował w większości przypadków spokój, naładowany jednakże bardzo 
poważnym ładunkiem możliwej eskalacji.

– data krytyczna: zapowiadany przez „Solidarność” na 17 grudnia „dzień 
demonstracji”.

Źródło: PA AA/B 42/133029, b.p., kopia, mps.

38 To jest od dnia sporządzenia dokumentu.
39 Międzynarodowa Organizacja Pracy. Jedna z agend wyspecjalizowanych ONZ.
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Nr 13
1981, grudzień 16, Bonn – szyfrogram numer 3528 wysłany z MSW RFN do MSZ  
RFN o zdobytych informacjach na temat sytuacji w PRL.

Przejście graniczne Herleshausen poinformowało dalekopisem, co następuje:

Informacja podróżnego przekazana 16 grudnia 1981 r.: [wymieniony to] Niemiec, 
z Republiki Federalnej, wiarygodny. Pobyt w Polsce od 6 grudnia do 16 grudnia 1981 r. 
Miejscami pobytu informatora były Warszawa oraz otaczające ją miejscowości. Infor-
mator przebywał na zaproszenie ośrodka kultury w [miejscowość pominięta].

Informator donosił, iż:

12 grudnia 1981 r. ruch w Warszawie wyglądał tak jak zawsze. Żadnych incydentów. 
Informator przebywał w Ursusie na imprezie tanecznej. W trakcie wieczoru (13 grudnia 
1981 r., godz. 2.00 [w nocy]) impreza musiała zostać zakończona. 

Około piętnaście minut później główna ulica w Ursusie została zablokowana przez 
polskie wojsko. Poboczne ulice zatarasowano ciężarówkami wojskowymi. Na głównej 
ulicy w Ursusie co 20 metrów stał czołg. Fabryka traktorów w Ursusie została obsta-
wiona przez 150 czołgów.

Dalsze doniesienia [informatora]:

– do dzisiaj nie ma połączeń telefonicznych z Polską;
– telegramy mogą nadawać tylko Polacy (zakaz dla cudzoziemców), po okazaniu 

polskiego dowodu osobistego;
– ruch pocztowy został zawieszony (nie doręcza się listów, itp.);
– [obowiązuje] cenzura pocztowa;
– wszystkie stacje benzynowe zostały zamknięte (za wydawanie benzyny groziła 

kara od trzech lat do kary śmierci);
– zakaz przemieszczenia się prywatnymi samochodami (za nieprzestrzeganie 

kara 2 tys. złotych, a samochód był rekwirowany na rzecz państwa);
– prywatne taksówki w Warszawie (ok. 6 tys.) nie otrzymują benzyny. Mają 

ponadto zakaz poruszania się;
– państwowe taksówki (ok. 2 tys.) otrzymywały benzynę i wolno im było wozić 

pasażerów;
– obywatelom nie wolno było opuszczać miejsca zamieszkania (w nagłych 

przypadkach tylko na 24 godziny, ponadto konieczny był meldunek policyjny 
w miejscu podróży);

– przy granicy z Czechosłowacją obowiązuje czterdziestokilometrowa strefa 
zamknięta;

– leśniczy musieli oddawać broń (nawet proce na kamienie). W przypadku 
odmowy kara od 3 do 25 lat;

– godzina policyjna od 22.00 do 6.00 rano. Piekarze otrzymywali mąkę dostar-
czaną przez ciężarówki wojskowe;

– reglamentacja żywności:
g 500 g chleba dziennie;
g 1 kg mięsa miesięcznie;
g 100 g masła tygodniowo;
g mleko tylko dla małych dzieci;
g wódka – pół litra na miesiąc;
g brak dostępu do słodyczy.

– strajki: kopalnia węgla w Katowicach, zakłady produkcji traktorów w Ursusie, 
stalownia w Bytomiu, Stocznia Gdańska;

– zamknięte wszystkie sklepy w Warszawie;
– żadnych imprez tanecznych;
– żadnej muzyki tanecznej w radio;
– zamknięte szkoły i żłobki – otoczone przez wojsko;
– [na trasie] pomiędzy Warszawą a Görlitz40 na autostradzie wszystkie zjazdy 

i mosty były pilnowane przez wojsko (czwórki wyposażone w broń maszynową);
– pracownicy poczty, telewizji itd. musieli pracować w mundurach;
– mobilizacja rezerwistów w Warszawie w niedzielę (13 grudnia) i w poniedziałek 

(14 grudnia);
– od 15 grudnia mobilizacja w całej Polsce:

g kobiet w wieku od 16 do 60 lat;
g mężczyzn od 16 do 65 lat.

– zachodnie ambasady były pilnowane od strony ulic (po dwóch policjantów 
i dwóch żołnierzy);

– od około ośmiu dni prowadzone były przeszukania w domach członków „Soli-
darności” w Warszawie. Rzekomo znajdowano u nich koktajle Mołotowa;

– aresztowania: około 2 tys. [osób] w Ursusie. W Katowicach, informator widział 
około 20 wojskowych ciężarówek wypełnionych 20 cywilami każda;

– jeżeli w najbliższym czasie dojdzie do pogorszenia sytuacji, młodociani w wieku 
15–18 lat mieli zostać pogrupowani wedle płci i ewakuowani do obozów (celem 
uniemożliwienia demonstracji i dokonywania przez nich aktów przemocy);

– w sklepach Peweksu do odwołania zabroniono cudzoziemcom sprzedaży wódki,

40 Chodzi o Zgorzelec.
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– polscy oficerowie w Warszawie zakwaterowali w koszarach swoje rodziny 
(kobiety i dzieci);

– w Legnicy, Wrocławiu i Opolu Rosjanie znajdowali się w stanie gotowości 
(w koszarach);

– około 20 czechosłowackich pojazdów wojskowych znajdowało się w Opolu 
i [Kędzierzynie] Koźlu;

– zablokowane zostało międzynarodowe lotnisko w Warszawie (wolny był jeden 
pas startowy dla rosyjskiego wojska);

– transporty z pomocą dla Polski:
g kontrola ze strony NRD – opieszała;
g kontrola polska – odprawa była prowadzona priorytetowo, także w nocy 

po wprowadzeniu stosownej zgody.

– pojazdy z transportem pomocy, zarówno osobowe, jak i ciężarowe, otrzymywały 
benzynę;

– w trakcie wyjazdu z Polski prowadzona była wspólna kontrola celna PRL i NRD; 
potem jednak prowadzona była przez NRD kolejna osobna kontrola;

– polscy przesiedleńcy pochodzenia niemieckiego, którzy, posiadając stosowne 
zezwolenie, chcieli przenieść się do Republiki Federalnej Niemiec, byli cofani 
na granicy przez polskie wojsko (wojsko konfiskowało polskie paszporty 
podróżne).

Informator dodał ponadto, iż wielu wzburzonych Polaków, członków „Solidarności”, 
twierdziło, iż, w przypadku wejścia Armii Czerwonej, Warszawa stanie w płomieniach.

Źródło: PA AA/B 42/132927, b.p., kopia, mps.

Nr 14
1981, grudzień 17, Warszawa – szyfrogram numer 1933 wysłany z Ambasady RFN 
do centrali MSZ. Dotyczył streszczenia spotkania ministra Józefa Czyrka z ambasa-
dorami państw NATO w sprawie zdarzeń w kopalni „Wujek”.

1. Dzisiaj wieczorem minister spraw zagranicznych Czyrek zaprosił do siebie 
wszystkich ambasadorów państw zachodnich, ażeby – zanim dojdzie do ogło-
szenia publicznego komunikatu w radiu i telewizji – poinformować ich o przed-
miocie powyższego. Podkreślił, iż chodziło o smutne i tragiczne wydarzenia, 
nad którymi niezwykle ubolewał. 

 Co do szczegółów, poinformował, iż w przekształconej w obiekt wojskowy 
kopalni „Wujek” w Katowicach nieodpowiedzialne i po części niezwiązane z tym 
zakładem osoby, zorganizowały strajk. Po przybyciu na miejsce sił bezpie-
czeństwa i jednostek wojskowych, stawili oni im opór – pomimo poważnych 
ostrzeżeń [ze strony władz]. W momencie [startu] natarcia sił porządkowych 
na teren kopalni, siły te zostały zaatakowane przy pomocy młotów, siekier 
i kamieni. Czterdziestu jeden funkcjonariuszy milicji zostało, po części ciężko, 
rannych. W tej sytuacji nieuniknione stało się użycie broni przez funkcjona-
riuszy w celu „samoobrony”. Siedem osób, spośród strajkujących, poniosło 
śmierć, z których jedna zmarła w szpitalu. Trzydzieści dziewięć odniosło rany. 
[Ponadto] wczoraj wieczorem w Gdańsku doszło do starć ulicznych, podczas 
których rannych zostało stu sześćdziesięciu funkcjonariuszy milicji, żołnierzy 
oraz stu sześćdziesięciu czterech cywilów. Śledztwo na temat wspomnianych 
zajść prowadzić miała prokuratura wojskowa. 

2. Minister Czyrek skorzystał zarazem z okazji [spotkania], aby odnieść się także 
do opublikowanego dzisiaj oświadczenia programowego Rady Wojskowej. 
Omawiał je w szczegółach w imieniu generała Jaruzelskiego. Wyjaśnienia te szły 
w kierunku stanowczego podkreślenia kursu odnowy, reform i demokratyzacji. 
Spuentowane zostały zapewnieniem, iż w organizowanych na nowo struktu-
rach państwowych a także w społeczeństwie było pewne miejsce dla istnienia 
związku zawodowego „Solidarność” o tyle, o ile oderwie się on od elementów 
ekstremistycznych, antypaństwowych oraz tych, które nastawiały się na nisz-
czenie gospodarki. 

Dalsze informacje o politycznych oświadczeniach Czyrka nastąpią […]41. 

Źródło: PA AA/B 42/132916, b.p., kopia, mps.

41 Pominięto zapisy techniczne i administracyjne.
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Nr 15
1982, styczeń 21, Bonn – opracowanie MSZ RFN poświęcone streszczeniu procesów 
zachodzących w Polsce oraz prognoza dalszego rozwoju. Przygotowane na prośbę 
federalnego urzędu kanclerskiego. Przekazane ministrowi spraw zagranicznych RFN 
z prośbą o akceptację i wyrażenie zgody na przekazanie zamawiającemu.

1. Także pięć tygodni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego nie było w Polsce 
żadnych sygnałów wskazujących na to, iż kierownictwo polityczne, [będące] 
pod kontrolą generała Jaruzelskiego, byłoby gotowe, względnie byłoby w stanie 
powrócić do polityki reform i odnowy – opierającej się na podstawie narodo-
wego konsensu.

2. Sytuacja w kraju w istocie zdaje się być opanowana. Wojsko oraz siły bezpie-
czeństwa sprawowały efektywną kontrolę [nad PRL]. Nadal jednak dochodziło 
do [przypadków] biernego oporu w przedsiębiorstwach. O jego skali nie mamy 
[jednakże] jakichkolwiek wiarygodnych danych. 

3. Nadal dochodziło do stosowania represji. Co prawda kilkuset z dotychcza-
sowych aresztowanych zostało w międzyczasie zwolnionych. Nadal jednak, 
zgodnie z oficjalnymi danymi, internowanych pozostaje ponad 4 tys. osób. 
Uczestnicy strajków, akcji protestacyjnych a także opozycjoniści polityczni42 
skazywani byli po części na kary długotrwałego pozbawienia wolności.

4. W ostatnim czasie [sam] stan wojenny43 został odrobinę złagodzony. Pozostają 
jednakże w mocy decydujące ograniczenia wolności i praw obywatelskich. Nie 
da się przewidzieć końca obowiązywania stanu wojennego. Z uwagi na napiętą 
sytuację oraz słabość PZPR, w żadnym wypadku niewykluczone było jego 
długie obowiązywanie.

5. Szereg informacji wskazuje na walkę o kierunek działania politycznego 
wewnątrz polskiego rządu. W pierwszym rzędzie chodziło tam o pytanie, jakie 
elementy polityki reform powinny w ogóle jeszcze być kontynuowane. Czy 
powinno się – tytułem przykładu – nadal opierać się na zapisach porozumień 
gdańskich? Na tak postawione pytanie nie daje odpowiedzi wyjątkowo często 
powtarzana [w miejscowej propagandzie] formuła: „Nie ma powrotu do sytuacji 
sprzed sierpnia 1980 r., ale też nie ma powrotu do sytuacji sprzed 13 grudnia 
1981 r.”

 Jaruzelskiego w większości przypadków przypisuje się [do grona] umiarko-
wanych reformatorów wewnątrz ścisłego kierownictwa [państwa]. Ale także 

42 Dosłownie Politische Oppositionelle.
43 W tym przypadku podawane jest poprawne nazewnictwo. 

on opowiadał się za szerokimi ograniczeniami we wcześniejszych koncepcjach 
reform. Jego polityczna swoboda działania mogła być [zatem] bardzo ograni-
czona. Jego autorytet w społeczeństwie bardzo ucierpiał z uwagi na wydarzenia 
od 13 grudnia 1981 r. Z kolei – dzięki radzieckiemu wsparciu – istotnie wzrosła 
pozycja reprezentantów twardego kursu (skupionych wokół Olszowskiego). Nie 
ma ona jednakże jakiegokolwiek wsparcia społecznego. 

6. W międzyczasie, w oficjalnych mediach (kontrolowanych przez Olszowskiego) 
prowadzona była ostra kampania oszczerstw skierowanych przeciwko „Solidar-
ności” (oraz „Solidarności” rolniczej). Na członków „Solidarności” dokonywano 
znacznych nacisków, celem odcięcia się przez nich od [samej] organizacji i jej 
celów. Nie da ukryć się tendencji do tego, aby „Solidarność” – o ile miałaby 
zostać odtworzona – ograniczała się w swoim działaniu do spraw społecznych, 
wyłączając czynnik polityczny. Ta sama linia określała ostry kurs postępowania 
wobec (stojącej blisko „Solidarności”) unii studenckiej44, a także niezależnych 
nauczycieli akademickich, naukowców i artystów. 

 Nadal w podziemiu przygotowywano ulotki „Solidarności”, w których wzywano 
do biernego oporu. Nie wydaje się jednak, aby istniała centralna organizacja 
podziemna „Solidarności”. Nie byłaby ponadto w stanie przetrwać na dłuższą 
metę.

7. PZPR znajdowała się w głęboko idącym procesie czystek i zmian organizacyj-
nych. Pod płaszczykiem wprowadzenia stanu wojennego centralny aparat 
partyjny rozpoczął rozbudowę nowej bazy partyjnej, najprawdopodobniej 
o ortodoksyjnej orientacji. Z uwagi jednak na wewnętrzne rozbicie partii, 
wiele czasu może zabrać odtworzenie nowych kadr partyjnych, które byłyby 
ponadto w stanie prowadzić efektywną kontrolę życia społecznego. Z uwagi 
na wydarzenia po 13 grudnia, jeszcze bardziej w społeczeństwie wzrosła niechęć 
do skompromitowanej partii. 

8. Niepodważalny [nadal] wydaje się być wizerunek oraz autorytet Kościoła 
katolickiego45. Prymas niezłomnie kontynuuje swoje wysiłki celem osiągnięcia 
narodowego konsensusu dla przezwyciężenia kryzysu. Na tyle, na ile wiemy, 
działo się to wszystko bez powodzenia. Jego rozmowy z kierownictwem 
politycznym, mające na celu stworzenie warunków do wznowienia dialogu 
z uprawnionymi do tego przywódcami „Solidarności”, nie przyniosły dotych-
czas żadnego postępu. O ile wiemy, strona kościelna pesymistycznie oceniała 
szanse na powrót do pluralistycznego kursu reform [w PRL]. Widziała jedynie 

44 Mowa o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
45 Podkreślenie i użycie wielkich liter jak w tekście.
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szansę na bardzo wąską i ograniczoną przestrzeń wolności dla Polaków, a także 
na ograniczoną do działań wyłącznie związkowych „Solidarność”.

9. Sytuacja gospodarcza Polski od momentu wprowadzenia stanu wojennego 
nie uległa poprawie. Bierny opór utrudniał ponowne uruchomienie normalnej 
produkcji. Szczególnie poważny był coraz większy brak surowców, półpro-
duktów oraz części zamiennych, importowanych w przeszłości – po części 
– z Zachodu. Prowadziło to do zamrażania produkcji w przedsiębiorstwach 
oraz wzrostu bezrobocia. Wprowadzona drastyczna reforma cen doprowadzi 
do zdecydowanego obniżenia się standardu życia społeczeństwa. [Z drugiej 
jednak strony] działanie to było absolutnie niezbędnym i wymuszonym założe-
niem dla [powodzenia] długofalowego [procesu] naprawy polskiej gospodarki. 
Należało jednakże wyczekać z odpowiedzią, czy tego typu działanie zostanie 
zaakceptowane przez społeczeństwo.

 Prawdopodobne [tendencje] rozwoju [sytuacji]

10. Na dzień dzisiejszy nieunikniona wydaje się restauracja – przy pomocy armii 
– narzuconego systemu politycznego, opartego o model radziecki. Na „Solidar-
ność”, w rozumieniu niezależnego związku zawodowego, posiadającego prawo 
do politycznego współdecydowania, nie ma w takim systemie po prostu miejsca. 
Opozycja polityczna w przyszłości [także] nie będzie tolerowana. Reasumując, 
nie wydawał się realistyczny powrót do polityki odnowy w rozumieniu sił 
reformatorskich.

11. W perspektywie średniookresowej wyobrażalna była oczywiście sytuacja, 
w której dochodzi do uwolnienia aresztowanych oraz znoszenia [przepisów] 
stanu wojennego. W przypadku uzyskania przewagi przez umiarkowanych 
„reformistów” w [polskim] kierownictwie, byłoby także możliwe – aczkolwiek 
ograniczone – odtworzenie w Polsce określonych praw i wolności obywatelskich. 
Bardziej prawdopodobne jednakże wydawało się utrzymanie trwałych represji 
z uwagi na negatywny stosunek społeczeństwa do państwa oraz partii. Wydaje 
się, iż tego także obawia się Kościół. 

12. W przeciwieństwie do powyższego, na obszarze czysto ekonomicznym zdecy-
dowanie możliwe wydaje się kontynuowanie kursu reform, nawet jeżeli dojdzie 
przy okazji do wycofania niektórych celów albo większego rozłożenia w czasie 
terminów ich osiągnięcia. Również ortodoksyjne skrzydło w partii uznało gene-
ralną potrzebę realizowania reformy gospodarczej. Kierownictwo państwa 
wydaje się – w tym kontekście – orientować na przykład modelu węgierskiego 
(w szczególności wzmocnienia odpowiedzialności własnej przedsiębiorstw). 
Miało to być akceptowane przez Związek Radziecki. Reforma cen miała być 
pierwszym krokiem w tym kierunku.

13. To, czy w sferze nauki, kultury oraz w innych sferach zawodowych dojdzie 
do ponownego osiągnięcia jakiejś formy liberalizacji, znanej już przed rokiem 
1980, zależało głównie od generalnego rozwoju sytuacji politycznej, a także 
efektów walk wewnątrz kierownictwa państwa o pożądany kierunek przemian. 
Widoki na ową liberalizację nie wydają się jednakże dobre.

14. Kluczowym pytaniem dla [prognoz] przyszłego rozwoju winno być to, czy 
polskiemu kierownictwu, poprzez przymus i naciski w ogóle może się udać 
doprowadzenie do, nawet tylko zewnętrznej, stabilizacji politycznej. Pytanie 
to jest kluczowe z uwagi na głębokie niezadowolenie społeczeństwa, jego 
pogardę wobec zbankrutowanego systemu komunistycznego, a także niena-
wiść w stosunku do Związku Radzieckiego. W perspektywie długookresowej 
szanse na stabilizację nie wyglądały dobrze. Krótkookresowo, efekty działań 
stabilizacyjnych zależały w istocie od rozwoju gospodarki oraz poziomu zaopa-
trzenia. Ponieważ obecnie ze strony Zachodu – poza dostawami żywności – nie 
było można liczyć na razie na jakąkolwiek pomoc, mogło to oznaczać zmuszenie 
Związku Radzieckiego do udzielenia [PRL] radykalnego wsparcia. Pierwsze 
sygnały wskazywały na to, iż Związek Radziecki – w interesie politycznego 
uporządkowania polskiego kryzysu, które to stanowiło dlań priorytet – gotowy 
był do podejmowania nadzwyczajnych wysiłków, celem udzielania takowego. 

15. Definitywne załamanie się gospodarczej i finansowej współpracy Zachodu 
z Polską (konwersja długów, kredyty), oznaczałoby bardzo poważne konse-
kwencje dla szans na gospodarczą odbudowę kraju. Upadek gospodarczy Polski 
oznaczałby ponadto rozwój recesji na Wschodzie, ale także podobne tendencje 
na Zachodzie. Niewypłacalność Polski, w przypadku braku osiągnięcia porozu-
mienia co do konwersji zarówno długów żyrowanych przez państwa, a także 
długów wobec banków prywatnych, odbiłaby się na wiarygodności kredytowej 
wszystkich państw RWPG46 – obciążając tym samym w całości handel Wschód 
– Zachód. Poprzez niewypłacalność Polska wpadłaby ponadto w pełną i trwałą 
zależność gospodarczą od Związku Radzieckiego. 

 Skutki oświadczenia o niewypłacalności Polski

– skrajne utrudnienie, albo odmowa wszelkich gwarancji nowych zachodnich 
kredytów, państwowych albo prywatnych;

– odmowa żyrowania [kredytów] przez państwa zachodnie (co już się dzieje 
u nas, z uwagi na ryzyko);

– przejęcie w zastaw na Zachodzie polskich dostaw eksportowych;
– realizowanie dostaw [do Polski] tylko za gotówkę.
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 Cała RWPG, ale przede wszystkim Związek Radziecki byłyby zmuszone do reali-
zowania wobec Polski masowych świadczeń pomocowych. A to z kolei prowa-
dziłoby do redukcji ich relacji gospodarczych z Zachodem. Efektem powyższego 
stałaby się mocniejsza konsolidacja RWPG z jednoczesnym dalszym ograni-
czeniem pola działania mniejszych państw członkowskich tegoż w polityce 
zagranicznej.

16. Odmowa zachodniej kooperacji gospodarczej z Polską wyjątkowo utrudniłaby 
przeprowadzenie przez nią reform gospodarczych. Także Związek Radziecki nie 
byłby w stanie zaopatrywać – zbudowanego po części przy zachodniej pomocy 
polskiego przemysłu, w niezbędne materiały oraz części zamienne. 

17. Trwałe włączenie Polski we wschodni system sojuszy oraz takowy system gospo-
darczy mógł oznaczać czasową separację Polski od Zachodu. W wymuszony 
sposób obciążyłoby to bilateralne stosunki polsko-niemieckie. Musielibyśmy 
w takim przypadku przygotować się na nowe zaostrzenie stanowisk oraz 
poważny regres we współpracy polsko-niemieckiej, do ograniczeń w ruchu 
osobowym włącznie. 

18. Kryzys w Polsce – jeżeli oderwie się [jego analizę] od nieudanej polityki indu-
strializacji w erze Gierka – był wyrazem ogólnego kryzysu systemu komunistycz-
nego. Okazał się on niezdolny do wprowadzenia modyfikacji i zmian, których 
to oczekiwali mieszkańcy rozwijających się [komunistycznych] społeczeństw 
przemysłowych. Z drugiej jednak strony nie było prawdopodobne, iż kryzys 
w Polsce przejdzie na Związek Radziecki albo inne państwa komunistyczne 
w Europie. Wielkość terytorialna, poziom zacofania społecznego w Związku 
Radzieckim, efektywność tamtejszego [policyjnego] aparatu kontroli, a także 
względna izolacja od Zachodu większych mas radzieckiego społeczeństwa spra-
wiły, iż tamtejsza władza komunistyczna była w zasadzie odporna na polskiego 
bakcyla. Podobnie polscy sąsiedzi z Układu Warszawskiego – NRD, CZRS oraz 
Węgry, były chronione przed bezpośrednim przeniesieniem na nie elementów 
polskiego kryzysu. Wynikało to przede wszystkim z gospodarczej zapaści Polski, 
ale także ze specyficznych powodów związanych tylko z tymi krajami. Wydaje 
się, że właśnie dlatego radzieckiemu kierownictwu udało się ograniczyć polski 
kryzys wyłącznie do własnej sfery wpływów. Nie oznaczało to jednak braku 
długookresowych efektów wspomnianego, przede wszystkim na poziomie 
ideologicznym. Nie mogą być one w żadnym wypadku wykluczone, nawet jeżeli 
w chwili obecnej nie można było ich dostrzec w konkretnych przejawach. 

Źródło: PA AA/B 42/132905, b.p., kopia, mps.
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