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Rezolucja w sprawie integracji opozycji 
(1987)

Konfederacja Polski Niepodległej walcząc o odzyskanie Niepodległości przez Polskę 
świadoma jest konieczności zjednoczenia się społeczeństwa polskiego, aby ten wielki cel mógł się 
ziścić. Od czterdziestu przeszło lat totalitarne władze prowadzą działalność zmierzającą do rozbicia 
więzi społecznych, zdezintegrowania i podzielenia Polaków. Należy temu przeciwdziałać. 

Takim przeciwstawieniem się likwidowaniu niezależnych autorytetów politycznych było 
powołanie Komitetu Obrony Robotników, a następnie powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela. Dzisiaj odpowiedzią na niszczenie niezależnych struktur społeczeństwa winny być 
działania integracyjne opozycji. Okres jawnego działania "Solidarności" udowodnił nam możliwość 
zjednoczenia się we wszechogarniającym ruchu społecznym, który spełniał jednocześnie funkcję 
związku zawodowego i wolnościowego ruchu narodowego, a którego zjazd był określany polskim 
parlamentem. Niestety, formuła "Solidarności" jest dzisiaj niewystarczająca dla coraz większej 
części opozycji.

Program integracyjny winien być wysunięty i realizowany już od dawna, jednakże warunki 
konspiracyjne, represje, a także słabości nas wszystkich długo uniemożliwiały jego realizację. 
Obecnie, nakazem chwili stało się zjednoczenie nas wszystkich. Powinniśmy rozpocząć budowę 
systemu współdziałania całej polskiej opozycji, wszystkich ugrupowań niezależnych - systemu 
stanowiącego alternatywę polityczną i organizacyjną wobec obozu władzy. System taki jest 
nieodzowny, zarówno gdyby zbliżał się okres porozumień i kompromisów z władzą - aby stroną w 
nich było jak najszersze przedstawicielstwo narodowe; gdyby nadchodziło załamanie się PRL - aby 
władzę tymczasową przejęło możliwie najbardziej reprezentatywne grono lub też gdyby ruch nasz 
miał ponieść porażkę - aby przekazać przyszłym pokoleniom wraz z wolą walki także przykład 
jedności. 

Droga ku powstaniu takiego systemu z natury rzeczy musi być pragmatyczna i stopniowa. 
Proponujemy formacjom politycznym nurtu niepodleglościowego utworzenie Tymczasowej 

komisji Stronnictw Niepodległościowych mającej za zadanie integrację opozycji, budowę 
ośrodków wymiany poglądów i informacji, wypracowywanie platform współpracy i 
koordynowanie prac na rzecz Niepodległości. 

Proponujemy znanym działaczom opozycyjnym utworzenie forum dyskusyjnego czy też 
grupy inicjatywnej porozumienia polskiej opozycji, aby poprzez tę formułę ułatwiać 
porozumiewanie się opozycji, zapobiegać nieporozumieniom oraz koordynować programy i 
koncepcje niezależne w celu większej efektywności działań. Proponujemy opozycji społeczno-
związkowej i reformistycznej wlączenie się do prac nad budową platformy współpracy opozycji, 
aby stała się ona wyrazicielem niezależnego głosu społeczenstwa polskiego. 

Proponujemy całej polskiej opozycji program zjednoczenia się pod haslem sprzeciwu wobec 
obecnego systemu PRL, bez żadnych innych warunków. Plaszczyzna w ten sposób utworzonego 
porozumienia narodowego byłaby wielkim krokiem w kierunku powołania niezależnego quasi-
parlamentu. 

Konfederacja Polski Niepodległej deklaruje akces do wszystkich wyżej proponowanych 
formuł integracji. Uważamy, że działania te nie wykluczają się, a wręcz przeciwnie - uzupełniają i 
pozwalają ogarnąć możliwie najszersze grono ugrupowań i dzialaczy niezależnych. Uważamy 
rownież, iż także każde inne działania integracyjne, dwustronne i wielostronne są korzystme dla 
sprawy polskiego ruchu oporu. 
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Konfederacja Poski Niepodległej podtrzymuje swoją wielokrotnie składaną deklarację 
współdziałania z każdym ugrupowaniem niezależnym, bez względu na jego charakter, sklad i 
program - bez żadnych warunków wstępnych. 

Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej
Warszawa, 7 marca 1987 roku
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