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Pierwsze oświadczenie Rady Politycznej KPN
po amnestii w 1984 roku

Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej w początkach sierpnia odbyła swoje 
kolejne posiedzenie zwołane z powodu zwalniania z więzień przywódców KPN oraz konieczności 
przedstawienia stanowiska partii w następujących sprawach.

Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej pragnie wyrazić głęboką wdzięczność 
Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II oraz Jego Ekscelencji Józefowi Glempowi  Prymasowi 
Polski, a także całemu Episkopatowi, biskupom, księżom za modlitwy, pomoc i wstawiennictwo w 
sprawie więźniów politycznych. Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy walczyli o 
zwolnienie więzionych oraz występowali o przyznanie im przysługujących praw.

Rada Polityczna oświadcza, iż Konfederacja Polski Niepodległej nie zamierza w związku z 
amnestią przerywać ani zawieszać swej działalności. Możemy powtórzyć za Piotrem Wysockim, iż 
"nie dlatego walkę podjęliśmy, aby prosić kogokolwiek o łaskę, ale  dlatego, by Jej nasz naród 
nigdy nie potrzebował". 

Konfederacja Polski Niepodległej pod przywództwem Leszka Moczulskiego  nadal będzie 
realizować program walki o odzyskanie wolności i niepodległości Polski oraz dążyć  do usunięcia 
radzieckiej dominacji i monopartyjnej dyktatury PZPR, aby na miejsce satelickiej PRL stworzyć   
suwerenną, demokratyczną i sprawiedliwą Trzecią Rzeczpospolitą. 

Rada Polityczna podkreśla, iż KPN prowadzi swoją działalność jawnie,  zgodnie z 
konstytucją i w ramach porządku prawnego obowiązującego w PRL.

Analizując aktualną sytuację społeczno-polityczną Rada Polityczna odnotowała pogłębianie 
się kryzysu politycznego i postępującą polaryzacje stanowisk władzy i społeczeństwa. Masowy 
bojkot wyborów pozwala stwierdzić, iż olbrzymia większość społeczeństwa ma świadomość 
nieudolności władzy i pragnie jej odejścia, co przy nawet nieznacznie zwiększonej determinacji 
może doprowadzić do kolejnej eksplozji społecznej.

Omawiając politykę państw zachodnich wobec Polski Rada Polityczna podkreśla, iż 
polityka sankcji była i jest skutecznym środkiem nacisku na władze PRL, a ciesząc się pozytywnym 
przyjęciem wśród Polaków, przyniosła oczekiwane efekty. Stwierdzamy ponadto, iż stanowisko 
Stanów Zjednoczonych w kwestii Polski pozwala mieć nadzieję na kontynuację polityki USA w 
kierunku  rewizji interpretacji układów jałtańskich.

Wyrażone ostatnio enuncjacje władz o amnestii,  jako wyrazie siły rządu PRL spowodowały 
przedstawienie przez Radę Polityczną swego stanowiska w tej trawie. Otóż twierdzimy, iż amnestia 
nie jest wyrazem ani humanitaryzmu, ani krokiem ku porozumieniu, ani tym bardziej nie 
spowodowało jej nagłe wzmocnienie rządu PRL. Amnestia została ogłoszona jedynie pod 
naciskiem nieugiętej i godnej postawy narodu polskiego i pad presją demokratycznego  świata 
zachodniego. 

Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej analizując poruszany w wielu ośrodkach 
pozycyjnych program porozumienia narodowego przypomina przedstawioną jeszcze w lutym 1980 
roku i nadal aktualną platformę programową KPN domagającą się pięciu kardynalnych praw 
obywatelskich. Są one możliwe do realizacji w warunkach ustrojowych PRL, a zarazem przybliżają 
Polskę do celu zasadniczego, jakim jest utworzenie Niepodległej Rzeczypospolitej:

1. wolność wyznania, wolność przekonani, wolność badań naukowych twórczości literackiej i 
artystycznej;

2. wolność słowa oraz nieskrępowane działanie systemu wolnej prasy i wszystkich środków 
masowego przekazu wraz z zapewnieniem możliwości korzystania ze środków 
technicznych, potrzebnych do realizacji wolności słowa;
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3. wolność powoływania przez obywateli związków, partii, stowarzyszeń i innych zrzeszeń o 
charakterze światopoglądowym, politycznym, społeczno-kulturalnym i innych oraz warunki 
ich nieskrępowanego funkcjonowania;

4. równość wobec prawa wszystkich partii i stronnictw politycznych;
5. wolne wybory - zapewniająca równe prawa wszystkim partiom i grupom obywateli w 

zgłaszaniu programów i kandydatów, popularyzowaniu ich oraz kontroli aktu glosowania i 
obliczania głosów.
Platforma powyższa winna być drogowskazem dla wszelkich postulatów, żądań porozumień 

i rewindykacji społecznych. Pierwszym niezbędnym krokiem w jej realizacji będzie przywrócenie 
możliwości jawnego działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Rada Polityczna 
Konfederacji Polski Niepodległej:

Zawisza,
A. Kowalski 
Andrzej Grot
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