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WWlatach siedemdziesią-
tych i w pierwszej po-
łowie lat osiemdzie-
siątych w tzw. krajach 

rozwijających się (Afryka i Bliski 
Wschód) na kontraktach indywidu-
alnych i zbiorowych przebywało co 
roku ok. 30–40 tys. Polaków. Więk-
szość – w krajach arabskich, bogatych 
w dewizy pozyskiwane ze sprzedaży 
ropy naftowej. Komunistyczne władze 
w Warszawie utrzymywały wtedy bli-
skie relacje z irackim reżimem Saddama 
Husajna i libijską dyktaturą Mu’ammara 
Kaddafi ego. Oba te państwa przezna-
czały ogromne środki fi nansowe na 
zakup uzbrojenia w krajach bloku so-
wieckiego. Najwięcej broni kupowa-
no w ZSRR, ale peerelowski przemysł 
zbrojeniowy nie mógł wcale narzekać. 
Uzbrojenie z Polski eksportowano – nie 
licząc krajów Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej – głównie do Iraku, Libii, 
Syrii i Indii. Poza zbrojeniami wpły-
wy ze sprzedaży ropy naftowej rządy 
w Bagdadzie i Trypolisie wykorzysty-
wały również do budowy infrastruktury 
i modernizacji gospodarki. Była to szan-
sa dla peerelowskich przedsiębiorstw, 

które skutecznie konkurowały na tam-
tejszych rynkach z fi rmami zachodni-
mi. Prawdopodobnie część umów za-
warto dzięki odpowiedniej atmosferze 
politycznej, czyli „antysyjonistycznej” 
i antyizraelskiej polityce władz PRL.

Przedsiębiorstwa, takie jak Polser vice, 
Polimex-Cekop, Dromex, Kopex, Cen-
trozap, Elektrim, Navimor, Metronex czy 
Budimex, wygrywały kontrakty i budo-
wały drogi, mosty, zakłady produkcyjne 
oraz fabryki w wielu krajach Bliskiego 
Wschodu. Można przewrotnie powie-
dzieć, że państwowe przedsiębiorstwa 
zbudowały w okresie PRL tysiące no-
wych autostrad i dróg – tyle że w Iraku 
i Libii. Przykładem jest Budimex, który 
poza granicami kraju wybudował pra-
wie 5 tys. km dróg i autostrad wartych 

ponad 1,7 mld dolarów. Polscy żołnierze 
szkolili libijskich pilotów i marynarzy; 
obsługiwali stacje radiolokacyjne i prze-
prowadzali remonty statków. Polscy le-
karze i pielęgniarki zapewniali opiekę 
medyczną, architekci i geodeci przygoto-
wywali plany architektoniczne Trypolisu 
i Bagdadu, inżynierowie zaś brali nawet 
udział w badaniach nad rozwojem libij-
skiego programu broni masowej zagłady.

Termin „saksy”, którym określa się za-
robkowe wyjazdy do pracy sezonowej 
w Niemczech, gładko zaadaptowano, aby 
nazwać wyjazdy na Bliski Wschód. Pol-
skich specjalistów zachęcało szczególnie 
wynagrodzenie, którego część była pła-
cona w dewizach, głównie w dolarach 
amerykańskich, a część w złotych. Śred-
nie zarobki w Libii w 1978 roku przeszło 
trzykrotnie przewyższały miesięczne wy-
nagrodzenie w PRL. Z kolei w 1989 roku 
polski lekarz pracujący w Trypolisie lub 
Bengazi zarabiał ok. 400 dolarów (USD) 
miesięcznie, czyli dwadzieścia razy wię-
cej niż w kraju.

Wśród załóg różnych zakładów krążyły 
plotki i opowieści o pracownikach, którzy 
przywieźli z takich saksów spore pienią-
dze. Powodowało to duże zainteresowa-
nie wyjazdami i czasem doprowadzało 
do nadużyć podczas rekrutacji kadry na 
wyjazd zagraniczny. Tajemnicą poliszy-

Orientalne saksy 
Przemysław Gasztold-seń

W latach siedemdziesiątych władze PRL znacznie rozluźniły 
rygor przekraczania granic, co umożliwiło Polakom częstsze 
niż w poprzednich dekadach wyjazdy zagraniczne, zarówno 
o charakterze turystycznym, jak i zarobkowym. Polscy 
robotnicy i specjaliści mieli możliwość wyboru między pracą 
w Czechosłowacji, NRD, na Węgrzech, w ZSRR a pracą w dalekiej 
Afryce i na Bliskim Wschodzie.

  Zbudowana przez polskie przedsiębiorstwa elektrownia 
w Homsie w Syrii, początek lat osiemdziesiątych XX wieku Fo
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nela były stawki łapówek, jakie należało 
zapłacić urzędnikom za wpisanie na li-
stę wyjazdową. Kierownictwa zakładów 
próbowały przeciwdziałać tym prakty-
kom. Starano się dokładnie selekcjono-
wać chętnych na kontrakt zagraniczny, 
sprawdzano ich kartoteki w archiwach 
Służby Bezpieczeństwa. Teoretycznie na-
leżało preferować członków PZPR, ale 
w praktyce mała „prowizja” zapłacona 
odpowiedniej osobie rozwiązywała prob-
lem braku partyjnej legitymacji. Dodaj-
my, że aparat bezpieczeństwa PRL starał 
się na miejscu kontrolować sytuację i na-
stroje tysięcy Polaków przy pomocy sieci 
tajnych współpracowników.

Bogate odludzie
Zderzenie z arabską i afrykańską rzeczy-
wistością było dla wielu Polaków szo-
kiem. Nieprzyjazny, gorący lub wilgotny 
klimat, tropikalne choroby, bardzo wy-
soka temperatura powodowały, że wie-
lu pracowników wracało do kraju przed 
czasem. Niektórzy nie byli w stanie przy-
zwyczaić się do warunków panujących 
w tzw. campach, czyli obozach pracow-
niczych dla zagranicznych specjalistów. 
Takie campy składały się zwykle z ba-
raków lub bungalowów i były położo-
ne najczęściej niedaleko miejsca pracy. 

„Baza Centralna wyglądem przypomina-
ła miasteczko z częścią biurowo-miesz-
kalną, przemysłową i terenami sporto-
wymi. Za ogrodzeniem z siatki, wokół 
głównego placu, stało kilkadziesiąt dłu-
gich, murowanych baraków, budynek 
biurowy oraz kilka dyrektorskich willi. 
Za biurowcem znajdowała się baza sprzę-
tu i warsztaty naprawcze. Po przeciwnej 
stronie wznosił się budynek socjalny ze 
stołówką, kuchnią, sklepikiem, świetli-
cą, biblioteką i dwiema salkami do gry 
w ping-ponga. Przed nim znajdował się 
basen kąpielowy, przeważnie bez wody, 
a za nim piaszczyste pole z dwiema bram-
kami, udające boisko piłkarskie. […] Od 
strony drogi wzdłuż płotu rozciągało się 
cmentarzysko zużytych i popsutych ma-
szyn budowlanych, dźwigów, wielkich 
ciężarówek i samochodów osobowych, 
których liczba wielokrotnie przewyższała 
ilość maszyn »na chodzie«” – pisał Ry-
szard Sługocki, dziennikarz i podróżnik, 
we wspomnieniach ze swojego kontraktu 
w Libii z połowy lat osiemdziesiątych.

Campy często były położone na pu-
styni, z dala od skupisk ludności tubyl-
czej. Standard baraku odzwierciedlał 

pozycję w przedsiębiorstwie, ale dzięki 
łapówkom można było uzyskać lepsze 
lokum i wyposażenie, jak np. niezbędne 
w tym regionie klimatyzator i lodówkę. 
Praca na odludziu miała służyć odizo-
lowaniu zagranicznych pracowników 
i utrudnieniu im kontaktów z miejsco-
wą ludnością. Libijskie i irackie służ-
by specjalne podejrzewały, że wśród 
setek polskich specjalistów znajdowali 
się szpiedzy zbierający informacje wy-
wiadowcze. W latach osiemdziesiątych 
funkcjonariuszy miejscowego kontrwy-
wiadu niepokoiły zwłaszcza idee wolno-
ści i niezależności reprezentowane przez 
NSZZ „Solidarność”, której byli człon-
kowie także przebywali na kontraktach.

Polacy przyjeżdżający po raz pierwszy 
do Libii czy Iraku byli zwykle pod wraże-
niem bogatego wyposażenia tamtejszych 
sklepów w artykuły spożywcze i elektro-
niczne. Coca-cola, pepsi, telewizory, ra-
dioodbiorniki produkcji zachodniej i ja-
pońskiej – wszystko to było dostępne. 
„Okazją do wyrwania się za ogrodzenie 
były organizowane raz w tygodniu wy-
jazdy na zakupy, czyli – jak je nazywano
 – »szufty«. Odwiedzano sklepy w małych 

  I sekretarz KC PZPR Edward Gierek odznacza przywódcę Libii, płk. Mu’ammara 
Kaddafi ego, Wielką Wstęgą Orderu Zasługi PRL; Warszawa, czerwiec 1978 roku
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miasteczkach i wsiach, 
w których można było 
upolować niecieszące się 
wzięciem u miejscowej 
ludności towary sprowa-
dzane z zagranicy w okre-
sie prosperity. Były to 
niedostępne w PRL-u praw-
dziwe skarby: elektryczne 
czajniki, zaparzaczki do 
kawy, maszynki do wyro-
bu makaronu, aparaty do 
masażu – wszystko najlep-
szych zachodnich marek. 
Trafi ały się też włoskie por-
celanowe serwisy i kom-
plety angielskich srebrnych 
lub posrebrzanych sztućców 
w dębowych skrzyneczkach, 
sprzedawane za bezcen, bo 
bezużyteczne. Miejscowi jed-
li z jednej miski, posługując 
się palcami” – wspominał Ry-
szard Sługocki.

Marnotrawstwo 
do kwadratu
Wśród najbardziej niekorzyst-
nych zjawisk na saksach trze-
ba wyróżnić niegospodarność, 
marnotrawstwo materiałów, korupcję, 
poszukiwanie dodatkowych (zwykle 
nielegalnych) źródeł zarobku i pijaństwo.

Niegospodarność polegała najczęściej 
na podpisaniu niekorzystnego kontraktu, 
który na pierwszy rzut oka mógł ozna-
czać spore zyski dla fi rmy, ale z powo-
du złego zarządzania inwestycją przyno-
sił duże straty i wymagał dodatkowych 
nakładów fi nansowych, które ponosiła 
centrala przedsiębiorstwa w kraju. Błąd 
tkwił głównie w sformułowaniach doty-
czących odszkodowań za nieterminową 
realizację zamówienia. Część polskich 
przedsiębiorstw, nie mając doświad-
czeń z lokalną biurokracją, notorycznie 
przekraczała terminy ukończenia budów 
i w rezultacie płaciła kary liczone w set-
kach tysięcy dolarów.

W archiwum IPN można odnaleźć 
wiele spraw prowadzonych przez Służ-
bę Bezpieczeństwa, dotyczących nie-
prawidłowości na budowach w krajach 

Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 
Popatrzmy na kilka przykładów. W 1970 
roku Biuro Śledcze MSW przeanalizowa-
ło kontrakt na budowę osiedla mieszka-
niowego w Barce (Libia). Okazało się, 
że wskutek „niezsynchronizowania do-
staw materiałów” powstały nadmierne 
nadwyżki cementu, który – niewłaści-
wie składowany – uległ zniszczeniu, co 
przyniosło straty wysokości ok. 60 tys. 
USD. Dodatkowo w magazynie zmar-
nowało się ok. 500 ton stali zbrojeniowej 
i ok. 5 ton farby chloro-kauczukowej, złej 
jakości wyroby stolarskie nie nadawały 
się do wbudowania, dostarczone lampy 
nie odpowiadały wymogom, a na budo-
wę skierowano osoby bez odpowiednich 
kwalifi kacji, co powodowało opóźnienia. 
W 1982 roku Budimex wysłał statkiem 
do Libii cztery samochody ciężarowe 
Ził-555. Były już bardzo mocno wyeks-
ploatowane, czego nie odnotowano w do-
kumentach wysyłkowych. Przez 274 dni 

nikt z polskiego kierownic twa 
nie odebrał ich z magazynów 
portowych, co spowodowało 
koszty w wysokości ok. 168 tys. 
USD. Ostatecznie po zapłace-
niu kary samochody i tak nie 
były używane na budowie. 
W 1983 roku Dromex musiał 
zapłacić ok. 225 tys. USD kary 
władzom irackim za nietermi-
nowe meldowanie na policji 
nowych pracowników kon-
traktowych, a w 1986 roku 
Polservice zawarł niekorzyst-
ny kontrakt na budowę stud-
ni w Sudanie, który przyniósł 
ok. 1,7 mln marek zachodnio-
niemieckich straty.

Skala nieudolności była 
prawdopodobnie wyższa 
niż w przypadku działalno-
ści przedsiębiorstw na tere-
nie PRL, bo znaczna odle-
głość od kraju utrudniała 
kontrolę. Korzystała z tego 
często kadra kierowni-
cza budów, oszczędzając 
na ubezpieczeniach, wa-
runkach mieszkaniowych, 
wyżywieniu, pokątnie han-

dlując i fałszując dokumenty. W końcu 
koszty ponosiła fi rma państwowa, a nie 
poszczególne osoby. „Państwowe” ozna-
czało „niczyje”. Zachowania kadry za-
rządzającej były powielane przez szere-
gowych pracowników, którzy niekiedy 
przenosili złe zwyczaje panujące w ich 
macierzystych zakładach na grunt bli-
skowschodni.

W Libii dużo możliwości okazyjnego 
zarobku mieli mechanicy samochodowi 
i blacharze, którzy naprawiali prywatne 
samochody Libijczyków. Były to głów-
nie porozbijane auta zachodnich marek, 
sprowadzane w ogromnych ilościach 
w latach siedemdziesiątych. Wysoką 
pozycję w campowej hierarchii mieli 
kierowcy ciężarówek, którzy mogli bez 
przeszkód wyjeżdżać w teren, a przy 
okazji przewozić, odbierać lub dostar-
czać wszelakie dobra. Poszukiwanie do-
datkowych źródeł zarobku oznaczało 
również przemyt różnego rodzaju mate-

  Fragment raportu MSW dotyczącego nieprawidłowości 
na polskich budowach w Libii w latach osiemdziesiątych

Fo
t.

 A
IP

N



wydarzyło się w XX wieku 55

riałów i artykułów z zagranicy 
do PRL, które później odsprze-
dawano z dużym zyskiem. 
W 1970 roku Polacy pracujący 
w Libii zorganizowali prze-
myt do Egiptu. W jednej z cię-
żarówek, które wyjeżdżały do 
Kairu po materiały budow-
lane, była skrytka, w której 
znaleziono 25 koszul polo. 
Posługiwano się również 
samolotami Polskich Linii 
Lotniczych „LOT”. Kapita-
nowie czarterowanych ma-
szyn wielokrotnie wskazy-
wali na nadmierny ciężar 
bagaży pracowników po-
wracających z kontrak-
tów libijskich. W samo-
locie lecącym do Polski 
w grudniu 1968 roku na 
57 pasażerów przewie-
ziono łącznie sześć ton 
bagażu prywatnego, co 
oznaczało, że staty-
stycznie każdy zabrał 
ze sobą ponad 105 kg 
– przeszło cztery razy 

więcej niż dopuszczają dziś przepisy.
W latach osiemdziesiątych polscy spe-

cjaliści przebywający w Libii handlowali 
m.in. przywiezionymi z PRL kurtkami, 
spodniami, zegarkami, kartami do gry, 
ciemnymi okularami, breloczkami ze 
zdjęciami kobiet i widokówkami por-
nografi cznymi. Trzech polskich podpuł-
kowników z bazy lotniczej w Bumbah 
miało nawet podejmować próby wypra-
wiania skór owczych zebranych na wysy-
pisku odpadów miejscowej rzeźni, praw-
dopodobnie – według ofi cera Wojskowej 
Służby Wewnętrznej badającego tę spra-
wę – w celach handlowych.

Nielegalnym sposobom zarobkowa-
nia przysłużył się zupełny brak zainte-
resowania kierownictwa budów losem 
pracowników po zakończeniu dnia pra-

cy. Nie przeznaczano do-
datkowych środków 
na działalność kul-
turalno-oświatową, 
rzadko organizowano 
wycieczki, więc pra-
cownicy musieli sami 
sobie zagospodarowy-
wać czas wolny. Naj-
popularniejszą formą 
rozrywki było picie al-
koholu.

Kanistry spirytusu
W dokumentach MSW 
i WSW dotyczących Pola-
ków pracujących w krajach 
arabskich na kontraktach 
cywilnych i wojskowych 
zwraca uwagę duża licz-
ba raportów na temat nie-
legalnej produkcji i kon-
sumpcji alkoholu. W kraju 
muzułmańskim zdobycie 
i spożywanie trunków wy-
skokowych nie było wcale 
łatwe. W państwie Kaddafi e-
go, gdzie prawo było ściśle 
związane z Koranem, obo-
wiązywała prohibicja. W 1974 
roku libijskie władze zaostrzy-
ły sankcje za spożywanie, pro-
dukowanie i rozprowadzanie 
napojów alkoholowych. Każdy 

  Raport Biura 
Paszportów MSW 
w sprawie działalności 
polskich fi rm w Libii

  Grzybobranie było jedną z form spędzania wolnego czasu; na zdjęciu: pracownicy 
biurowi elektrowni w Homsie przed wejściem do baraku mieszkalnego, wczesne 
lata osiemdziesiąte XX wieku
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powietrznych układu hamulco-
wego barakowozów, w których 
zamieszkiwali. Destylację pro-
wadzono przy wykorzystaniu 
elementów urządzeń klimaty-
zacyjnych. Zdaniem tajnego 
współpracownika „Grzego-
rza”, przebywającego wów-
czas w Bumbah, problem 
nadużywania alkoholu był 
tematem prawie wszystkich 
odpraw komendy z załogą 
ośrodka. Alkohol sprzedawa-
no też Libijczykom w cenie 
ok. 30 USD za butelkę.

Nie była to wcale wygó-
rowana cena. W maju 1980 
roku Polacy przebywający 
w Libii na kontraktach cy-
wilnych sprzedawali butel-
kę wódki własnej produkcji 
0,7 l (zwanej popularnie 
„cekopem”) za 15 USD. 

Z kolei baniak pięciolitrowy koszto-
wał ok. 70 USD. Władze lokalne nie 
zawsze przymykały oko na nielegal-
ne transakcje polskich specjalistów. 
18 marca 1980 roku na teren campu 
w Mim, w którym kwaterowało 530 
Polaków, wkroczyła duża grupa policji 
z bronią gotową do strzału. Kilku poli-
cjantów od razu udało się do miejsca, 
gdzie było ukryte urządzenie do pro-
dukcji samogonu i dziesięć pojemników 
z zacierem. Na 24 godziny aresztowano 
ośmiu Polaków.

Niektórzy pijani Polacy wszczynali 
burdy w dzielnicach mieszkaniowych. 
O skali alkoholowego problemu świad-
czą liczby. W 1982 roku libijski Mukha-
barat aresztował trzydziestu Polaków, 
z czego siedmiu za produkcję i sprze-
daż alkoholu. Z drugiej strony warto pa-
miętać o hucznie obchodzonych impre-
zach, choćby zabawach sylwestrowych, 
kiedy to czasami dochodziło do „brater-
skiej” integracji z innymi pracownikami 
z krajów socjalistycznych. Grupa specja-
listów radiolokacji z Bengazi utrzymy-
wała przyjacielskie kontakty z instruk-
torami sowieckimi, z którymi mieszkała 
w tym samym hotelu. Na wspólną zaba-
wę sylwestrową w 1984 roku Rosjanie 

vice – Chamadex przemyciła w swojej 
walizce aż dwa kanistry, czyli łącznie 
20 l spirytusu.

Najbardziej chyba rozpowszechnio-
ną metodą zdobywania alkoholu była 

jego samodzielna produkcja 
na terenie campu. Zjawisko 
to z reguły było (za odpo-
wiednią opłatą) tolerowane 
przez kierownic two i władze 
lokalne, o ile alkohol nie był 
sprzedawany tubylcom. Po-
lacy wykazywali się dużą 
pomysłowością, chowając 
urządzenia do produkcji 
bimbru między podwójny-
mi ścianami, w gołębnikach 
czy mieszkaniach. Niele-
galne destylarnie alkoho-
lu zorganizowali również 
specjaliści z kontraktów 
wojskowych, przeby-
wający na początku lat 
osiemdziesiątych w libij-
skich bazach lotniczych 
w Misuracie i Bumbah. 
W tym drugim ośrod-
ku niemal wszyscy 
przygotowywali zacier 
z cukru w zbiornikach 

muzułmanin nieprze-
strzegający tych zasad 
podlegał karze czter-
dziestu batów. Dla cu-
dzoziemców pijących 
alkohol w miejscu pub-
licznym bądź znajdują-
cych się pod jego wpły-
wem przewidziano karę 
więzienia od trzech mie-
sięcy do roku oraz grzyw-
nę. Pozbawienie wolności 
groziło również za produk-
cję napojów alkoholowych 
i częstowanie nimi.

Zgodnie z powiedze-
niem, że „Polak nie wiel-
błąd – napić się musi”, 
nasi rodacy znajdowali 
różne oryginalne sposoby, 
aby podołać przeciwnoś-
ciom losu. Alkohol pozy-
skiwano z różnych źródeł. 
Najprostszym sposobem był przemyt 
z kraju. Spirytus przywoziły w sekrecie 
np. rodziny pracowników. Jedna z pań 
odwiedzających mężów pracujących 
w Iraku w ramach kontraktu Polser-
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przynieśli spirytus, przez co – 
jak donosił współpracownik 
WSW „Andrzej” – „obsługa 
hotelowa chodziła »na czwo-
rakach« przy zamkniętym na 
ten okres hotelu”. Dodajmy 
do tego jeszcze jedną histo-
rię: Polacy pracujący w Li-
bii postanowili ukryć narzę-
dzia do produkcji bimbru 
w budynku, który właśnie 
kończyli stawiać. O mały 
włos nie doszło do skan-
dalu międzynarodowego, 
gdy Libijczycy dowie-
dzieli się o całej sprawie. 
Okazało się bowiem, że 
polscy pracownicy zor-
ganizowali nielegalną 
destylarnię alkoholu 
w… niedokończonym 
meczecie.

Nagminne pijaństwo, 
niesprzyjający klimat, 
złe warunki lokalowe, 
widoczne gołym okiem 
marnotrawstwo, drobne 
kradzieże, nuda i zakwa-
terowanie na odludziu 
– wszystko to negatyw-
nie wpływało na postawy 
i zachowanie niektórych 
polskich pracowników. 
Specjaliści pracujący na 
kontraktach indywidual-
nych, czyli lekarze, wy-
kładowcy na uczelniach 
czy inżynierowie, przebywali z reguły 
w większych ośrodkach miejskich i mie-
li do dyspozycji własne mieszkania. Ich 
sytuacja była zatem o wiele lepsza.

Dawała się we znaki również roz-
łąka z rodziną. Niektórzy pracownicy 
przebywali na kontrakcie od roku do 
czterech lat i w tym czasie ani razu nie 
odwiedzali Polski ani nie brali urlopów. 
Wynikało to z chęci zaoszczędzenia na 
drogich biletach lotniczych. Najczęś-
ciej to rodziny pracowników ekspor-
towych przyjeżdżały w krótkie odwie-
dziny. Długa obecność mężów i żon na 
obczyźnie powodowała z kolei rozpa-
danie się małżeństw.

Podkopany socjalizm
Warto zwrócić uwagę na rok 1980 
i powstanie Solidarności. Pracowni-
cy z kontraktów eksportowych bacz-
nie śledzili dynamicznie zmieniającą 
się sytuację w PRL. Wieść o założeniu 
niezależnego i samorządnego związku 
zawodowego szybko rozniosła się po 
polskich campach i od razu przystąpio-
no do próby zorganizowania podobnej 
inicjatywy na budowach zagranicznych. 
Zaczęły się sporadyczne strajki, na kon-
tenerach pojawiły się solidarnościowe 
napisy, a wśród członków załóg zaczęły 
krążyć ulotki. Partyjne kierownictwa 
budów nie spodziewały się takiego ob-

rotu wydarzeń. Według 
powszechnej opinii apa-
ratu partyjnego, pracow-
nicy z kontraktów zagra-
nicznych mieli być lojalni 
wobec PZPR, wdzięczni 
„ludowej” władzy za moż-
liwość wyjazdu i sowitego 
zarobku. Stosowano prze-
cież specjalne kryteria na-
boru na takie wyjazdy, któ-
re miały zapobiec udziałowi 
w nich tzw. elementów an-
tysocjalistycznych. Wte-
dy okazało się jednak, jak 
dziurawy był system selek-
cji i naboru kadry. Wielu pra-
cowników w Libii i Iraku zda-
wało sobie sprawę z totalnej 
niegospodarności i machlojek 
kierownictwa przedsiębiorstw. 
Narodziny Solidarności umoż-
liwiły im publiczne wyrażanie 
postulatów, zwłaszcza tych, 
które dotyczyły spraw płaco-
wo-socjalnych. Warto dodać, 
że spora część z nich została 
spełniona.

Władze peerelowskie z mie-
szanymi uczuciami spoglądały 
na kontrakty eksportowe. Z jed-
nej strony takie inwestycje były 
niezwykle prestiżowe i świad-
czyły o możliwościach i potę-
dze państwa. Ponadto w latach 
osiemdziesiątych przynosiły 
milionowe dochody dla słabną-

cej gospodarki komunistycznej. Z dru-
giej strony funkcjonariusze aparatu bez-
pieczeństwa zwracali uwagę, że pobyt 
za granicą wpływał demoralizująco na 
dużą część Polaków, także na członków 
PZPR, którzy przestawali płacić składki 
partyjne. Władze obawiały się, że widok 
pełnych półek w libijskich i irackich 
sklepach oraz całkiem wysoka pensja 
podkopią wiarę w socjalistyczne fun-
damenty PRL.

Przemysław Gasztold-Seń 
– politolog, historyk, współautor 
książki Syria during the Cold War. 
The East European Connection (2013)
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