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30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez komunistyczny reżim,
posłuży - w tym roku ze szczególna ̨ siła ̨ - jako pretekst dla nacjonalistycznej
i skrajnie prawicowej propagandy.

Jednak zima ̨przełomu 1981 i 1982 roku rzad̨owe siły bezpieczeństwa i woj-
sko nie strzelały do ludzi przekonane, że mierza ̨ w patriotów czy Polaków.
Strzelano do robotników i „wichrzycieli”, a wielu protagonistów dzisiejsze-
go skrajnie nacjonalistycznego i prawicowego ruchuw Polsce, poparła reżim
Jaruzelskiego i kolaborowała z nim.

Zamach Jaruzelskiego faktycznie poparli m.in. Giertychowie: Jed̨rzej Gier-
tych iMaciej Giertych. Ten ostatni był w latach 1986-1989 członkiem proreżi-
mowej Rady Konsultacyjnej, która ̨ bojkotowała podziemna solidarnościowa
opozycja. Cześ̨ć opozycji, szczególnie zwiaz̨ana ̨ z KOR (Komitet Obrony Ro-
botników), Giertychowie atakowali za „służac̨a ̨ niepolskim interesom”. Ma-
ciej Giertych cieszył sie ̨ także poparciem i zaufaniem hierarchii kościelnej,
zwłaszcza jej najbardziej legalistycznego, ugodowego wobec komunistów i
zachowawczego skrzydła.

Po 1989 roku Maciej Giertych zdołał jeszcze z ramienia Ligi Polskich Ro-
dzin (LPR) zdobyć mandat eurodeputowanego i wsławić sie ̨ m.in. ciepłymi
słowami w stosunku do mordercy i byłego dyktatora Chile, Augusto Pino-
cheta. Jego syn, Roman Giertych, twórca i były prezes Młodzieży Wszech-
polskiej, dochrapał sie ̨ – jak już dobrze pamiet̨amy – stanowiska wicepre-
miera w prawicowym rzad̨zie KazimierzaMarcinkiewicza oraz Jarosława Ka-
czyńskiego. Marcinkiewicz był jednym z założycieli ZChNu (Zjednoczenie
Chrześcijańsko-Narodowe), z którym na poczat̨ku lat 90. współpracowało in-
ne nacjonalistyczne ugrupowanie Narodowe Odrodzenie Polski. Wszystkim
im zasadniczo współpraca z klanem Giertychów nie przeszkadzała.

Z reżimem komunistycznym kolaborował również Bolesław Piasecki,
twórca przedwojennego ONR (Obóz Narodowo-Radykalny). Piasecki wpraw-
dzie zmarł w 1979 roku, ale założone przez niego Stowarzyszenie PAX,
grupujac̨e spadkobierców polskiej antysemickiej tradycji nacjonalistycznej,
które działało legalnie od powojnia, wspierało Jaruzelskiego i ostatecznie
zaakceptowało wyprowadzenie przeciw robotnikom czołgów na ulice 13
grudnia 1981 roku.

Również stanowisko Kościoła katolickiegowobecwprowadzenia stanuwo-
jennego było chwiejne. Już wcześniej kardynał StefanWyszyński zaskoczony
fala ̨ strajków z lata 1980 r., nawoływał do nieulegania emocjom i zachowa-
nia spokoju, co czes̨to odbierano jako zdrade.̨ Polityke ̨ te ̨kontynuował także
kardynał Glemp. Sytuacje ̨ tak naprawde ̨ ratowali szeregowi ksież̨a, którzy
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czes̨to sie ̨ angażowali i wspierali ruch opozycyjny, w tym działaczy zwiaz̨ko-
wych ze Solidarności.

Hierarchia katolicka bała sie ̨robotniczego radykalizmu. Była zatem skłon-
na w swoim interesie pertraktować z reżimem, nie oglad̨ajac̨ sie ̨ na zdanie
liderów podziemnej Solidarności. Nie jest też tajemnica,̨ że władze kościelne
zabiegały u władz komunistycznych o wypuszczenie „swoich” ludzi z inter-
nowania, stad̨ wielu katolickich, prawicowych działaczy opuściła wiez̨ienia
nierzadko dużo wcześniej niż ich „świeccy” koledzy i koleżanki spod celi.

Także na Zachodzie, wbrew temu co sie ̨ obiegowo sad̨zi, prawicowe i kon-
serwatywne środowiska przyjeł̨y stan wojenny zachowujac̨ stanowisko neu-
tralne, a nawet popierajac̨ Jaruzelskiego. „Wall Street Journal”, gazeta świa-
towej finansjery, skwitowała wprowadzenie stanu wojennego opinia,̨ że wła-
dze wojskowe sa ̨ lepszym gwarantem spłaty przez Polske ̨długów wobec pry-
watnych banków, niż ewentualnie rewolucyjny rzad̨ Solidarności. Wpraw-
dzie prawicowe rzad̨y prezydenta Ronald Reagan i Margaret Thatcher osta-
tecznie skrytykowały działania władz polskich, ale było to bardziej wyrazem
geopolitycznej gry, niż troski o przyszłość polskiego społeczeństwa. Osta-
tecznie strzały w kopalni Wujek nie zatrzymały importu przez Wielka ̨Bryta-
nie ̨ polskiego (sprzedawanego po dumpingowych cenach) weg̨la, dziek̨i któ-
remu Thatcher udało sie ̨ złamać opór strajkujac̨ych brytyjskich górników.

Faktycznie też po wprowadzeniu stanu wojennego, w pierwszej połowie
lat 80., zdecydowana ̨ wiek̨szość pomocy dla walczac̨ych ugrupowań i pod-
ziemnej Solidarności, skierowali do Polski działacze lewicowych i zwiaz̨ko-
wych środowisk z Europy Zachodniej. Prawica do pomocy zrewoltowanym
robotnikom sie ̨ nie kwapiła.

Nie chce ̨ przez to powiedzieć, iż osoby o prawicowych poglad̨ach nie an-
gażowały sie ̨ w działalność podziemna ̨ i nie ponosiły przez to konsekwen-
cji. Jednak wiek̨szość z nich, nie chciała mieć nic wspólnego z środowiska-
mi jawnie głoszac̨ymi swoja ̨ niecheć̨ do zwiaz̨ków zawodowych, robotników
i zawsze niezmiennie do Żydów. W istocie rzeczy, zarówno po wprowadze-
niu stanu wojennego, a zwłaszcza w połowie lat 80., kiedy Solidarność zo-
stała rozbita, skrajnie prawicowe, konserwatywne środowiska, nie prowa-
dziły żadnej walki. Tchórzliwie pochowały sie ̨ w kościelnych salkach, wy-
chwalajac̨ swoje starania o zachowanie duchowej i intelektualnej substan-
cji narodowej i czekajac̨ politycznej okazji, na przejec̨ie władzy. Uchodza-̨
ce za prawicowe środowiska Solidarności Walczac̨ej czy Federacji Młodzieży
Walczac̨ej, był w wiek̨szości zróżnicowane ideologicznie i współpracowały z
ruchami lewicowej opozycji, w tym anarchistycznymi (jak Ruch Społeczeń-
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stwa Alternatywnego czy Wolność i Pokój). W istocie reprezentowały one
czes̨to tzw. nurt niepodległościowy, nawiaz̨ujac̨y do tradycji piłsudczykow-
skich. Dobrymprzykładem jest KornelMorawiecki, legendarny lider Solidar-
nościWalczac̨ej, który niedawno gościł na wrocławskiej konferencji dotycza-̨
cej… przyszłości polskiej lewicy.

Pamiet̨am te czasy dobrze. Działałem po wprowadzeniu stanu wojennego.
Wielu moich przyjaciół, z którymi do dziś utrzymuje ̨ kontakty, siedziało w
komunistycznych wiez̨ieniach: za działalność Radia Solidarność, za druk i
kolportaż ulotek, za udział w manifestacjach, za odmowe ̨ służby wojskowej
itd. Irytuje mnie, jak pan Jarosław Kaczyński, „jadac̨” na solidarnościowym
zaangażowaniu swojego zmarłego brata, bo sam wielkim działaczem nie był,
wykorzystuje stan wojenny dla swoich bieżac̨ych interesów politycznych,
starajac̨ sie ̨ podtrzymać rozpadajac̨a ̨ sie ̨ partie.̨ Żenuja ̨ mnie te wszystkie
wyreżyserowane oficjalne obchody, w których na pierwsze miejsce wybijaja ̨
sie ̨ ci, którzy przyłożyli rek̨e ̨ do wielomilionowego bezrobocia, zniszczenia
zwiaz̨ków zawodowych i powstania głeb̨okich nierówności społecznych.

Szczególnie natomiast śmieszy mnie, jak spadkobiercy ideologii pokroju
tej, reprezentowanej przez kolaboranta Piaseckiego (spod znaku ONR, NOP,
MW i im pokrewni), wołaja ̨coś o biciu hołoty „sierpem i młotem”. Jedźcie to
wykrzyczeć do Kórnika, pod domGiertychów, „ojców założycieli” Młodzieży
Wszechpolskiej i Marszu Niepodległości.

Wszystkim natomiast którzy chca ̨ poczuć atmosfere ̨ z tamtego okresu de-
dykuje ten utwór i film:

http://www.youtube.com/watch?v=yu3m1NE6NP8
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