
 

 

Spór o Okrągły Stół – debata bohaterów i świadków wydarzeń  

Mamy kłopot z historią 
Kłopot z historią to nie tylko słowa, które wiele razy padły z ust gości panelu 
dyskusyjnego,zatytułowanego „Spór o Okrągły Stół: fundament niepodległego państwa czy zmowa 
elit”, ale także stwierdzenie najlepiej opisujące samą debatę. Frekwencja na sali, odwrotnie 
proporcjonalna do poziomu emocji i średniej wieku audytorium, najlepiej dowodziła, że 
historyczne spory nie interesują większości młodych ludzi, a na lekcję historii przychodzą 
najchętniej ci, którzy znają ją z autopsji. I każdy oczekuje innej narracji. Własnej.  

Ćwierć wieku po czerwcowych wyborach 1989 roku, które zapoczątkowały przemiany demokratyczne 
w Polsce, przy jednym stole zasiedli bohaterowie i świadkowie wydarzeń sprzed 25 lat. Debatę, piątą 
z cyklu debat akademickich „U Przyrodników” zorganizowały tym razem dwie uczelnie, Uniwersytet 
Przyrodniczy i Uniwersytet Wrocławski. W samo południe 2 czerwca na dwa dni przed wielkim 
jubileuszem w Auli Jana Pawła IIzagościła historia i bieżąca polityka. Dyskusja była emocjonująca, 
momentami gorąca, ale mimo to utrzymana w akademickich standardach. Rektor prof. Roman 
Kołacz, witając gości zaapelował o taki właśnie charakter debaty.  

Paneliści 

Wśród panelistów był Stanisław Ciosek, w roku 1989 minister i najbliższy doradca gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, inicjator i uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Z „okrągłostołowej” opozycyjnej strony był 
Władysław Frasyniuk, legendarny przywódca „Solidarności”, represjonowany w stanie wojennym. 
Zdecydowanym przeciwnikiem porozumienia z komunistami wówczas był Kornel Morawiecki – 
twórca i przywódca „Solidarności Walczącej”, również represjonowany w stanie wojennym. W roli 
ekspertów wystąpili: prof. Włodzimierz Suleja, historyk, były wieloletni szef wrocławskiego oddziału 
IPN, oraz prof. Ludwik Turko, fizyk, były przewodniczący „Solidarności” na Uniwersytecie 
Wrocławskim, późniejszy poseł Unii Demokratycznej i Unii Wolności.  

Dyskusję prowadzili prorektorzy obu uczelni: prof. Adam Jezierski – prorektor ds. badań naukowych i 
współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Andrzej Drabiński – prorektor ds. 
rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego.  

– Czym był Okrągły Stół? Spiskiem elit czy fundamentem niepodległego państwa – to pytanie prof. 
Adam Jezierski skierował do uczestników panelu, najpierw do Stanisława Cioska, który jako pierwszy 
zabrał głos, bo przyjęto kolejność alfabetyczną.  



Niezły fundament w efekcie zmowy 

– To był zarówno fundament nowego państwa, jak i zmowa elit, która została zweryfikowana w 
wyborach 1989 roku i następnych – stwierdził Stanisław Ciosek, wprost odpowiadając na pytanie 
prowadzącego. – Przemiany zawsze inicjowały elity, wystarczy prześledzić historię, także dzieje 
rewolucji. Istotne, czy zmiany przygotowane przez elity są w interesie większości społeczeństwa? – 
pytał, w zasadzie retorycznie. – To był niezły fundament – dodał, mówiąc o Okrągłym Stole ipodzielił 
się wrażeniami z pobytu we Wrocławiu, który w jego ocenie jest pięknym, nowoczesnym miastem. – 
Na tym fundamencie zbudowaliśmy wspaniały gmach. To jest inna Polska i jestem z tego dumny – 
podsumował, przypominając, że zmiana systemu stała się koniecznością. Nie byłoby to możliwe bez 
porozumienia z opozycją, do którego Stanisław Ciosek przekonywał swoich partyjnych towarzyszy, za 
co zresztą został usunięty z kierownictwa PZPR razem z Józefem Czyrkiem i Kazimierzem 
Barcikowskim. Jak przypomniał, to on był autorem kontraktu politycznego, który doprowadził do 
Okrągłego Stołu, a ponieważ nie wierzył w zwycięstwo PZPR, stąd formuła częściowo 
demokratycznych wyborów.  

U zarania „Solidarności” był kompromis 

– Nieustannie musimy tłumaczyć się z tego, co podziwia cały świat – powiedział Władysław Frasyniuk, 
dodając, że Okrągły Stół był konsekwencją tego, czym była „Solidarność”. – U jej zarania był dialog i 
kompromis, co daje czas i przestrzeń – mówił, przekonując, że Okrągły Stół to owoc procesu 
dokonującego się po obu stronach, i władzy i opozycji. Frasyniuk miał świadomość, że część 
członków PZPR chciała porozumienia, ale bała się takich ludzi jak on, którzy przeszli przez więzienie. 
Bała się ich odwetu.  

Przypomniał, że „Solidarność”lat osiemdziesiątych to było miejsce, gdzie ludzie przychodzili, by zrobić 
coś pozytywnego dla siebie, dla państwa, dla środowiska, w którym mieszkali. Solidarność uczyła 
odpowiedzialności za słowo, budowała społeczeństwo obywatelskie – powiedział Frasyniuk.W jego 
ocenie w czasie pierwszej „Solidarności” część towarzyszy z PZPR też chciało być przyzwoitymi 
ludźmi. Zdaniem Frasyniuka obrady przy Okrągłym Stole były efektem naturalnego procesu po obu 
stronach. Podkreślił, że potrzebna była naprawdę duża determinacja i odwaga po obu stronach, by 
usiąść do tych rozmów, a bezpośrednią przyczyną był rozkład systemu. 

Zaprzepaszczenie szans 

Kornel Morawiecki w bardzo emocjonalnym wystąpieniu przekonywał, że Okrągły Stół to 
zaprzepaszczenie szans Polski na taki rozwój, w którym nie byłoby wyprzedaży majątku i degradacji 
szerokich warstw społeczeństwa. – Co z tego, że na rocznicowe uroczystości przyjedzie prezydent 
Stanów Zjednoczonych, który swego czasu mówił o polskich obozach koncentracyjnych – powiedział, 
dodając, że Barack Obama powinien być z tego powodu w Polsce persona non grata. – Wierzę, że 
jeszcze wydobędziemy się z bagna Okrągłego Stołu – podsumował, łamiąc płytę CD, co miało być 
symbolem zerwania ze zgniłym okrągłostołowym kompromisem.  

Kłopot z narracją 

– Mamy kłopot nie tyle z historią, co z historyczną narracją – powiedział prof. Włodzimierz Suleja, 
który ocenił, że spierając się, naprawdę dyskutujemy o teraźniejszości. – Istotne jest pytanie, czy 
Okrągły Stół mieści się w logice „Solidarności” – kontynuował i odpowiedział twierdząco. 
Przypomniał, że zderzyły się wówczas dwie strategie: maksymalistyczna, reprezentowana przez 
Morawieckiego i „Solidarność Walczącą” oraz minimalistyczna, realizowana przez uczestników strony 
opozycyjnej przy Okrągłym Stole, która korespondowała z interesami strony partyjno-rządowej. Stąd 



zarzuty, że był to zgniły kompromis. – Bo taki był on w swej istocie – dodał, przypominając o 
największej patologii procesu transformacji, czyli transferze majątku państwowego do rąk 
prywatnych.  

Nie było alternatywy 

Prof. Ludwik Turko, zabierając głos, przeprowadził egzegezę tematu debatyi podkreślił, że wśród 
słuchaczy dominują osoby, które w czasach obrad Okrągłego Stołu były dorosłe. Jak widać, młodych 
te spory nie obchodzą. – Sformułowanie „zmowa elit” ma wydźwięk pejoratywny – zauważył, pytając 
retorycznie: „A jaka była alternatywa?”. – Chyba wariant rumuński, ale tego nikt z nas nie chciał – 
konstatował.  

Dyskusja 

Zabierający głos podkreślali dorobek Sejmu kontraktowego i zgodną wówczas współpracę wszystkich 
parlamentarzystów, której w następnych kadencjach Sejmu już nie było. Powtarzało się w wielu 
wypowiedziach narzekanie na obecny poziom debaty publicznej.  

Czy „Solidarność Walcząca” miała plany przejęcia władzy w 1989 roku i czy była ona przygotowana do 
jej sprawowania – pytano Kornela Morawieckiego. Czy był on zwolennikiem rewolucji i czy 
potraktowałby swoich przeciwników tak, jak sam był traktowany? Morawiecki w odpowiedzi 
zaapelował, aby jeszcze raz razem spróbować budować lepszą Polskę, Polskę solidarną, a nie Polskę 
Balcerowicza.  

– Mam wrażenie, że na tej sali pobrzmiewa hasło: „Komuno, wróć” – mówił emocjonalnie Frasyniuk, 
dodając,że fenomen „Solidarności” polegał na tym, iż dała ona drugie życie Cioskowi i 
Kwaśniewskiemu, a towarzysz Ciosek stał sięobywatelem Cioskiem. Zachęcał, zwłaszcza młode 
pokolenie, do poznania historii związanej z porozumieniem Okrągłego Stołu. –To jest historia pokory, 
ich pokory, i naszej pokory – powiedział Frasyniuk, dodając, że czekać, jak zachęcał Kornel, mogliśmy 
tylko na własną śmierć. – To były trudne rozmowy, bo łatwosię nie rozmawia z kimś kto cię bił.  To 
umiejętność rezygnacji z własnych partykularnych interesów, własnych krzywd na rzecz dobra 
wspólnego.  

– Nie jestem beneficjentem tych zmian, ja przegrałem – mówił były ambasador. – Ale innej drogi nie 
było. Ale jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. Nie udało się to Ukraińcom, Białorusinom i Rosjanom 
– mówił Stanisław Ciosek. – Chwała Solidarności za 1980 rok. W porozumieniach zapisaliśmy 
marzenia Polaków, piękny szlachetny socjalizm. Nie było tam jednak wskazówek, jak go zrealizować, 
ale dzisiaj kłaniam się pionierom tamtych czasów - mówił. 

– Jestem przeciwny bezrefleksyjnej radości – podsumował prof. Włodzimierz Suleja, dodając, że 
swoich studentów zachęca do myślenia. – Okrągły Stół traktuję jako historyczną konieczność – ocenił 
– od 25 lat mamy III Rzeczpospolitą, a jaka ona jest każdy widzi. I każdy widzi inaczej. 

– Spór o Okrągły Stół zaczął się zanim skończyły się obrady i trwa do dziś. Prowadzą go ci sami ludzie, 
używając cały czas tych samych argumentów, okopując się na swoich pozycjach – powiedział prof.  
Ludwik Turko. Zaapelował, aby 25-lecie wolności świętować radośnie. Spierającym się zadedykował 
słowa pieśni Jacka Kaczmarskiego „Modlitwa o wschodzie słońca” do muzyki Przemysława 
Gintrowskiego: „Ale chroń mnie Panie od pogardy, od nienawiści strzeż mnie Boże”. 

– Jedyna rzecz, która może zmienić rzeczywistość to edukacja – spointował Frasyniuk i parafrazując 
znane wyborcze hasło Billa Clintona zawołał „Edukacja głupcze”.  



Prof. Andrzej Drabiński, zamykając debatę, podziękował panelistom, którzy porzucili swoje 
obowiązkiipro publico bono dlapoświęcili swój czas dla dobra wspólnego. – Słuchaliśmy ludzi, często 
nie zgadzając się z nimi (taka była reakcja sali), ale pamiętając, że w trudnych czasach dokonali oni 
trudnych wyborów, często ponosząc osobiste ofiary dla dobra wspólnego – powiedział prof. Andrzej 
Drabiński, dziękując za lekcję historii i obywatelskiego wychowania. Bez odpowiedzi pozostawił 
pytanie, dlaczego nie było tu młodych ludzi. W imieniu organizatorów przeprosił za zbyt ostre słowa, 
które niepotrzebnie padły podczas debaty, ale mimo to ocenił, że miała ona charakter akademicki. 
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