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W stronę niepodległości
Ważną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest to, że brak działania często
wywołuje daleko idące konsekwencje podobne do tych jak działanie. W przypadku
powyżej opisanej sytuacji brak działania polegał na braku stwierdzenia przez Komitet
Obywatelski, że istnieje nielegalna lista krajowa. Komitet nie przyjmował tego, co
wywalczyliśmy jako społeczeństwo. Blokował szereg rzeczy. Miało to oczywiście
swoje późniejsze konsekwencje. PZPR tak jak PSL przemianował się, zmienił nazwę.
Powstał SdRP czy później blok wyborczy SLD. Gdyby nie było ataków Konfederacji
na komitety, tak jak na przykład zajęcie przez nas Komitetu Wojewódzkiego PZPR, to
PZPR zostałby z olbrzymim majątkiem. Gdyby tak się stało, sytuacja SLD byłaby
zupełnie inna, a ich ostatnie dwadzieścia pięć lat funkcjonowania na rynku
politycznym również wyglądałoby inaczej. Podobnie ma się sprawa z PSL-em, który,
w moim przekonaniu, w znacznej mierze dostaje się do Sejmu tylko dlatego, że
zachował majątek, który może przeznaczyć na działanie i zabezpieczenie swoich
struktur.
Przykładem może być zdarzenie sprzed kilku lat, kiedy Komitet Wyborczy PSL-u
popełnił błąd i przez ten błąd przy rozliczeniu się z kampanii została odebrana
dotacja. PSL finansowo przetrwał tylko dlatego, że pozostał mu majątek z czasów
PRL-u. Sprzedali kilka ładnych, wielkich budynków, żeby w ogóle móc uczestniczyć w
następnej kampanii. Tak więc przejęcia komitetów nie były tylko dynamicznymi,
widowiskowymi wydarzeniami, ale miały także bardzo poważne konsekwencje na to,
co się później działo w Polsce. Poza tym poszły kolejne komitety. Odebranie
znacznej części majątku PZPR-owi i tym samym wykończenie PZPR-u jako formacji,
konieczność przemeblowania się [tej partii], zmiana nazwy i kadr – to wszystko miało
swoje konsekwencje. W taki sposób wkroczyliśmy w Polskę niepodległą. Ona jeszcze
wtedy nie była niepodległa. Stąd pojawiają się różnice w określeniu daty. Niektórzy

przyjmują 4 czerwca 1989 [roku] jako moment odzyskania niepodległości przez
Polskę. Ja to traktuję jako okres przejściowy do w pełni wolnych wyborów, czyli do
roku 1991. Jeszcze można by mówić o momencie wyborów prezydenckich jako tym
czasie, kiedy niepodległość jest odzyskiwana, natomiast wcześniej był to okres
przejściowy.
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