BEZPATNY DODATEK
PRZYGOTOWANY Z OKAZJI 40. ROCZNICY
POWSTANIA SOLIDARNOĢCI WALCZ÷CEJ
WE WSPÓPRACY Z ODDZIAEM INSTYTUTU
PAMIĄCI NARODOWEJ WE WROCAWIU

NajodwaŹniejsi
z odwaŹnych
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NAJODWAķNIEJSI Z ODWAķNYCH
Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarnoŧci WalczĻcej byli solĻ w oku reżimowej bezpieki.
Z czasem stali siň niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami.

B

y sobotni wieczór 28 lutego
1987 roku, gdy
pod budynkiem Komitetu
Miejskiego
PZPR w Gdyni rozleg siō potōƁny huk. W koszu na Ŭmieci
eksplodowa adunek wybuchowy domowej konstrukcji.
„Wskutek wybuchu zniszczeniu ulegy szyby drzwi wejŬciowych oraz szyby okienne w pomieszczeniach partyjnych”
– zanotowali póƀniej esbecy.
Nikt nie zginŀ ani nie zosta
ranny, ale o to waŬnie chodzio. Brawurowa akcja Romana Zwiercana miaa nastraszyŃ wadzō i byŃ demonstracjŀ siy podziemia.
PodoƁenie
bomby
pod gmachem partyjnym to
jedno z najbardziej spektakularnych przedsiōwziōŃ SolidarnoŬci Walczŀcej. Ta podziemna
struktura kierowana przez Kornela Morawieckiego bya znienawidzona i szczególnie zaciekle zwalczana przez wadze Polski „ludowej”. SuƁba Bezpieczeşstwa pisaa w roku 1986, Ɓe
SW „jest organizacjŀ o programie ekstremistycznym, zdecydowanie antykomunistycznym”. Te epitety to w istocie
niezamierzona pochwaa ludzi,
którzy z czerwonŀ dyktaturŀ nie
zamierzali iŬŃ na kompromisy.
Oni nie chcieli reformowaŃ gnijŀcego systemu. Mieli ambicjō
go obaliŃ – i odbudowaŃ prawdziwie wolnŀ Polskō.
Wszystko zaczōo siō 40 lat
temu – wiosnŀ 1982 r., krótko
przed szóstŀ miesiōcznicŀ stanu
wojennego, czyli wojny wypowiedzianej wasnemu narodowi
przez ekipō Wojciecha Jaruzelskiego. W Regionalnym Komitecie Strajkowym – podziem-
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Dr Karol Nawrocki,
prezes IPN

nym kierownictwie dolnoŬlŀ
skiej SolidarnoŬci – narastay
róƁnice miōdzy przewodniczŀ
cym Wadysawem Frasyniukiem a Kornelem Morawieckim.
Konflikt dwóch silnych osobowoŬci podsycay spory o metody dziaania. Frasyniuk by
m.in. zwolennikiem comiesiōcznych strajków w zakadach
pracy. Grupa Morawieckiego
susznie uwaƁaa, Ɓe to niepotrzebne naraƁanie ludzi na represje – i Ɓe skuteczniejsze bōdŀ
demonstracje uliczne. 1 czerwca
1982 r. Morawiecki opuŬci RKS,
a juƁ kilka dni póƀniej (z datŀ 13
czerwca) wyda pierwszy numer podziemnego pisma „SolidarnoŬŃ Walczŀca”. Od jego tytuu nowa organizacja zaczerpnōa wkrótce swŀ nazwō.
Serce SW takƁe w kolejnych latach bio we Wrocawiu.
Ale prōƁne oŬrodki powstay
równieƁ w innych regionach:
TrójmieŬcie (gdzie dziaali m.in.
Andrzej Koodziej, Ewa Kubasiewicz i Magorzata Zwiercan),
Katowicach (Janina Jadwiga
Chmielowska) czy Poznaniu
(Maciej Frankiewicz). Z organizacjŀ zwiŀzao siō z czasem 3–4
tys. osób. SolidarnoŬŃ Walczŀca
miaa znakomity system druku
i kolportaƁu, wasne audycje radiowe, a nawet kontrwywiad.
Bezpieka – mimo zaangaƁowania pokaƀnych si i Ŭrodków –
dugo bia gowŀ w mur. DoŬŃ
powiedzieŃ, Ɓe Kornel Morawiecki skutecznie unika aresztowania aƁ do listopada 1987 r.
Historia SW to wielotysiōczne demonstracje uliczne,
spektakularne akcje jak ta Zwiercana – ale takƁe powaƁny dorobek programowy. Rzeczpospolita Solidarna, którŀ postulowa
Kornel Morawiecki, to wizja bliska choŃby póƀniejszej idei Polski solidarnej Lecha Kaczyş
skiego – i aktualna do dziŬ. Nader trafne okazay siō diagnozy
formuowane przez ludzi SW
pod koniec lat 80., gdy ostrzegali
przed uwaszczeniem komunistycznych elit i zamiast kontraktu z PZPR domagali siō wyborów w peni wolnych. To jednak nie by dobry czas dla ideowców. W okresie „okrŀgego
stou” i w kolejnych miesiŀcach
SW bya marginalizowana nie
tylko przez komunistów, lecz
takƁe przez Waōsowskŀ SolidarnoŬŃ. DziŬ, w czwartej dekadzie
wolnej Polski, najwyƁszy czas
oddaŃ hod niekwestionowanym bohaterom.

Skrzyżowanie ul. Pereca z ul. LwowskĻ we Wrocawiu w czasie manifestacji w dniu 13 VI 1982 r.
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KAROL NAWROCKI,
Instytut Pamiňci Narodowej

Ulica Piaskowa we Wrocawiu, na murze widoczny symbol Solidarnoŧci WalczĻcej: litera „S” poĻczona z kotwicĻ
charakterystycznĻ dla znaku Polski WalczĻcej
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JAK RODZIA SIĄ
SOLIDARNOĢú WALCZ÷CA
Z datĻ 13 czerwca 1982 r. ukaza siň pierwszy numer pisma „Solidarnoŧľ WalczĻca”,
wtedy Polacy mieli pierwszĻ okazjň zetknĻľ siň z tĻ nazwĻ. Przez kolejne 8 lat kojarzya siň ona
przede wszystkim z bezkompromisowĻ walkĻ z reżimem komunistycznym.
KAMIL DWORACZEK,
Oddzia IPN we Wrocawiu

O

sobŀ numer
jeden w SolidarnoŬci Walczŀcej
by
Kornel Morawiecki. Czowiek z duƁym doŬwiadczeniem opozycyjnym siōgajŀcym
roku 1968. Morawiecki by bardzo aktywny juƁ w latach 70.
jako wydawca „Biuletynu DolnoŬlŀskiego”, jednego z waƁ
niejszych wrocawskich pism
niezaleƁnych. JuƁ wówczas
skupi wokó siebie grono
wspópracowników: redaktorów i drukarzy, na których móg
liczyŃ takƁe i w póƀniejszych latach. Po powstaniu „SolidarnoŬci” w 1980 r. wŀczy siō w jej
dziaalnoŬŃ. Jego nazwisko rozsawiy wówczas dwa wydarzenia. Jesieniŀ 1981 r. zosta on
aresztowany z powodu zamieszczenia na amach „Biuletynu DolnoŬlŀskiego” dwóch
odezw rosyjskiej organizacji
emigracyjnej adresowanych
do Polaków oraz Ɓonierzy sowieckich. W obronie Morawieckiego „SolidarnoŬŃ” w caym regionie zapowiedziaa
protesty, co doprowadzio
do jego zwolnienia z aresztu.
Niemniej odbyo siō kilka rozpraw przed Sŀdem Rejonowym
we Wrocawiu, które przyczyniy siō do wzrostu rozpoznawalnoŬci przyszego lidera SW.
Ponadto w czasie I Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „SolidarnoŬŃ” naleƁa do inicjatorów
„Posania do narodów Europy
Wschodniej”. W dokumencie
tym wyraƁano poparcie dla robotników innych krajów bloku
sowieckiego, którzy walczyli
o swoje prawa i wolne zwiŀzki
zawodowe. Wywoao to szczególnŀ irytacjō Kremla. W czasie
Zjazdu Morawiecki da siō poznaŃ jako radykalny dziaacz
antykomunistyczny, by jednym z niewielu, którzy ostrzegali, Ɓe wadze mogŀ siōgnŀŃ
po rozwiŀzania siowe. Zresztŀ
sam przygotowywa siō na takŀ
ewentualnoŬŃ.
13 grudnia 1981 r. okazao
siō, Ɓe mia niestety racjō. Wadze komunistyczne wprowadziy stan wojenny, którego
najwaƁniejszym celem byo
zniszczenie „SolidarnoŬci”.

Dziaacze Solidarnoŧci WalczĻcej z Wrocawia

Pierwszy numer pisma „Solidarnoŧľ WalczĻca” z 13 VI 1982 r.
Morawieckiemu udao siō
uniknŀŃ internowania i szybko
przystŀpiŃ do budowy struktur konspiracyjnych we Wrocawiu. Byo to o tyle atwiejsze, Ɓe móg polegaŃ na zespole stworzonym wokó
„Biuletynu DolnoŬlŀskiego”,

a ponadto wykorzysta przezornie zabezpieczony wczeŬniej sprzōt drukarski. Jego
ekipa bardzo szybko przygotowaa kolejny numer „Z Dnia
na Dzieş”, który ukaza siō juƁ
w pierwszych dniach stanu
wojennego. ħwiadczyo to

o sprawnoŬci organizacyjnej
Morawieckiego i jego ludzi. Pismo byo organem podziemnego kierownictwa dolnoŬlŀ
skiej „SolidarnoŬci”, czyli Regionalnego Komitetu Strajkowego, na którego czele sta
Wadysaw Frasyniuk.

Miōdzy oboma dziaaczami szybko doszo jednak
do konfliktu, którego gównŀ
przyczynŀ byy róƁnice dotyczŀce strategii dziaania
zwiŀzku. Morawiecki by zwolennikiem dziaaş bardziej zdecydowanych i radykalniejszych, co przejawiao siō
choŃby w jego pozytywnym
stosunku do organizowania
manifestacji ulicznych. Frasyniuk opowiada siō zaŬ za organizowaniem comiesiōcznych
strajków, które wedug Morawieckiego prowadziy do osabienia zwiŀzku z powodu zwolnieş z pracy osób zaangaƁowanych w ich przygotowanie.
Apogeum konfliktu byo
spotkanie RKS pod koniec maja
1982 r. Doszo na nim do ostrego
starcia na tle zbliƁajŀcej siō miesiōcznicy wprowadzenia stanu
wojennego. Morawiecki i jego
zwolennicy optowali za wezwaniem do manifestacji ulicznej,
czemu sprzeciwia siō Frasyniuk. Nie udao siō osiŀgnŀŃ
w tej kwestii porozumienia,
a Morawiecki opuŬci zebranie
razem z innymi popierajŀcymi
go osobami. Wówczas przenieŬli siō do innego mieszkania,
gdzie podjōli decyzjō o powoaniu nowej, odrōbnej od RKS, organizacji. Tadeusz ħwierczew-

ski zaproponowa wówczas,
aby przyjōa ona nazwō SolidarnoŬŃ Walczŀca, co podkreŬlao
charakter dziaaş nowej organizacji i odrzucenie jakiejkolwiek
moƁliwoŬci kompromisu z komunistami. Byo to teƁ wyraƀne nawiŀzanie do czasów
oporu przeciw okupacji hitlerowskiej i symbolu Polski Walczŀcej (charakterystyczna „kotwica”). Pomys siō przyjŀ
i taki teƁ tytu nadano nowemu
pismu organizacji. Jego stworzenie byo o tyle atwiejsze, Ɓe
po stronie Morawieckiego opowiedziaa siō dotychczasowa
redakcja „Z Dnia na Dzieş” i to
ona zaczōa tworzyŃ „SolidarnoŬŃ Walczŀcŀ”. Wkrótce teƁ
na murach zaczŀ pojawiaŃ siō
symbol ugrupowania: litera
„S” poŀczona z „kotwicŀ”
– znakiem Polski Walczŀcej.
SW wezwaa wiōc do manifestacji 13 czerwca, a póƀniej
takƁe 16 i 28 czerwca. Wszystkie apele spotkay siō ze znacznym odzewem, co pokazywao, Ɓe strategia forsowana
przez Morawieckiego znajduje
faktyczne poparcie wrocawian. Protesty byy teƁ swego
rodzaju chrztem bojowym nowej organizacji. Kolejnym krokiem formowania siō SW byo
powoanie z dniem 1 lipca 1982
r. Porozumienia SolidarnoŬŃ
Walczŀca. W zaoƁeniu miaa
byŃ to luƀna federacja róƁnych
Ŭrodowisk zŀczonych wspólnymi ideami i programem.
Kilka miesiōcy póƀniej – 11 listopada – Porozumienie przeksztacono jednak w jednolitŀ
organizacjō pod nazwŀ SolidarnoŬŃ Walczŀca. Program
SW sprowadzajŀcy siō do bezkompromisowej walki z dyktaturŀ komunistycznŀ i mówiŀcy wprost o potrzebie jej
obalenia przyciŀga do organizacji coraz wiōcej dziaaczy,
szczególnie tych rozczarowanych brakiem zdecydowanych
dziaaş ze strony liderów podziemnej „SolidarnoŬci”. Organizacja zaczōa szybko pŀczkowaŃ, przyŀczyli siō do niej nie
tylko opozycjoniŬci z Wrocawia, ale teƁ z innych czōŬci
kraju. SW z niewielkiej grupy
skupionej wokó Kornela Morawieckiego staa siō wiōc
waƁnŀ organizacjŀ antykomunistycznŀ o zasiōgu ogólnopolskim.
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STRUKTURY
SOLIDARNOĢCI WALCZ÷CEJ 1982-1990
W literaturze historycznej przyjňo siň porównanie struktur SW do glonu albo fraktala.
Do glonu dlatego, że roŧnie tam, gdzie sĻ sprzyjajĻce warunki przyrodnicze. Natomiast cechĻ fraktala jest
samopodobieŚstwo, tj. podobieŚstwo caoŧci do fragmentu i odwrotnie.
UKASZ SOTYSIK,
Oddzia IPN we Wrocawiu

tajne spotkania na wypadek
aresztowania.
WaƁnym punktem programu SW bya walka z komunizmem pod hasem „za wolnoŬŃ
naszŀ i waszŀ”, dlatego w ramach tzw. Wydziau Wschodniego SW drukowano literaturō
religijnŀ i bibuō w jōzykach
m.in.: czeskim, rosyjskim, ukraişskim i litewskim, a nastōpnie
przemycano jŀ do garnizonów
wojsk Armii Radzieckiej
w Polsce, a takƁe Czechosowackiej Republiki Socjalistycznej
i Zwiŀzku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Opisany model struktury centrali nowi dziaacze SW starali siō rozwijaŃ,
tworzŀc oddziay oraz grupy
na Dolnym ħlŀsku i w innych
miastach Polski.

S

olidarnoŬŃ Walczŀca gosia
walkō o niepodlegŀ i demokratycznŀ Rzeczpospolitŀ Solidarnŀ oraz „wyzwolenie z komunizmu ludzi i narodów”,
wiōc struktury organizacji powstaway tam, gdzie ludziom
bliskie byy te hasa. Za modelowŀ strukturō naleƁy uznaŃ
centralō SW we Wrocawiu,
której wewnōtrzne agendy pozostay wzorem dla dziaaczy
SW w innych miastach.

Struktura wewnňtrzna

We Wrocawiu ukrywa siō Kornel Morawiecki, przewodniczŀcy organizacji. W mieŬcie
dziaaa tajna Rada SW w skadzie: Kornel Morawiecki, Zbigniew Bez (do 1983 r.), Pawe
Falicki, Micha Gabryel, Jerzy
Gnieciak (w 1982 r.), Maria Koziebrodzka, Cezariusz Lesisz,
Hanna ukowska-Karniej, Andrzej Myc, Jan Pawowski, Zbigniew Oziewicz, Wadysaw Sidorowicz (1983-1987) i Jerzy
Kocik (od 1983 r.).
W 1984 r. powoano Komitet SW w skadzie: K. Morawiecki, A. Myc, Wojciech MyŬlecki, Andrzej Zarach, nastōpnie doŀczyli H. ukowska-Karniej, Ewa Kubasiewicz, Andrzej
Koodziej, Janina Jadwiga
Chmielowska, Zbigniew Jagieo i Roman Zwiercan.
To tu pod szyldem Agencji Informacyjnej/Agencji Wydawniczej SolidarnoŬci Walczŀcej - najbardziej rozwinōa
siō poligrafia z caŀ sieciŀ grup
drukarskich i kolportaƁu. Nie
bōdzie przesady w stwierdzeniu, Ɓe SW stworzya prawdziwe imperium wydawnicze.
Kolejnymi agendami byy
agencje fotograficzne i fonograficzne, Video Studio, Poczta
SolidarnoŬci Walczŀcej, Radio
SolidarnoŬŃ Walczŀca. Na bazie doŬwiadczeş radiofonicznych szczególnie waƁnŀ rolō
odgrywaa komórka kontrwywiadu SW kierowana przez J.
Pawowskiego. Prowadzono
nasuchy rozmów funkcjonariuszy SB, co pozwalao konspiratorom gubiŃ Ŭledzŀcych
ich esbeków oraz zabezpieczaŃ

Przedstawiciele SW
na Zachodzie
Integralnŀ czōŬciŀ organizacji
byli oficjalni i niejawni zagraniczni przedstawiciele mieszkajŀcy w kilku krajach. W latach
1987-1989 moƁna do nich zaliczyŃ m.in. Tadeusza Warszō
(Anglia), Andrzeja Wirgō z Ɓonŀ
Jolantŀ (RFN), Ludwikō Ogorzelec i Rafaa Gan-Ganowicza
(Francja), Ewō Zajŀc (Szwajcaria), Z. Beza (Kanada), Jarosawa
ħwiŀtka (USA). Zadaniem przedstawicieli byo informowanie
spoeczeşstw zachodnich o celach i dziaalnoŬci SW, pozyskiwanie funduszy na zakup
sprzōtu i materiaów poligraficznych oraz urzŀdzeş i komponentów elektronicznych (radia,
nadajniki, krótkofalówki itp.).
E. Kubasiewicz-Houée (Francja)
koordynowaa na Zachodzie aktywnoŬŃ wszystkich przedstawicieli SW. Utrzymywali oni Ŭcisy kontakt z kierownictwem
SW we Wrocawiu.

Schemat struktury Solidarnoŧci WalczĻcej opracowany przez Sużbň BezpieczeŚstwa

Oddziay i grupy
W 1982 r. K. Morawiecki zdefiniowa, Ɓe o oddziale SW
moƁna mówiŃ wtedy, gdy okreŬlona grupa osób zajmowaa siō
regularnie co najmniej przez
rok kolportaƁem bibuy i ulotek
oraz - co waƁne - wydawaa
wasne pismo. Wydawanie gazety nie naleƁao do prostych
i bezpiecznych zadaş z powodu zagroƁenia represjami
(np. aresztowaniem). Dlatego
podstawowŀ jednostkō stanowiy grupy SW. Zwykle na jej

05

CZWARTEK,
9 CZERWCA 2022
CZWARTEK
GAZETA
WROCAWSKA
9 CZERWCA
2022

SolidarnoŨĿ Walczļca | 5

czele sta lider, który wraz
z dziaaczami i wspópracownikami prowadzi przez co najmniej rok kolportaƁ, akcje maego sabotaƁu oraz stawia sobie kolejne zadania (np. druk
ulotek czy pisma), które mogy
przyczyniŃ siō do wzrostu
liczby czonków, rozbudowy
agend, a co za tym idzie powoania oddziau. Wiele zaleƁao
od inwencji i odwagi osób tworzŀcych grupō. Generalnie
moƁna zauwaƁyŃ prawidowoŬŃ, Ɓe im mniejsze miasto,
tym trudniejsza bya dziaalnoŬŃ podziemna, zwaszcza
pod szyldem SW. W obu przypadkach dziaacze przystōpujŀcy do organizacji identyfikowali siō z jej programem.

Struktura terytorialna

Pierwsze oddziay SW powstay w Katowicach jesieniŀ
1982 r. i rok póƀniej w Lublinie.
Kolejne zawiŀzay siō w najwiōkszych miastach Polski
i w mniejszych oŬrodkach.
W 1987 r. w dokumencie programowym SW wymieniono 11
oddziaów: Wrocaw, Katowice,
Poznaş, Rzeszów, Gdaşsk, Lublin, Jelenia Góra, ódƀ, Szczecin, Warszawa i Toruş.
Na wzór centrali dziaacze
w tych miastach czōsto powoywali Radō i Komitet Wykonawczy, prowadzili kolportaƁ ulotek
i bibuy, malowali hasa na murach, wydawali wasne pisma,
znaczki, kartki Ŭwiŀteczne itp.,
zakadali wydawnictwa drukujŀce ksiŀƁki i broszury w drugim
obiegu, nagrywali i emitowali
w eterze audycje Radia SW, organizowali manifestacje.
Definicjō oddziau w róƁ
nych okresach speniay (druk
wasnego pisma) Kielce, Konin,
Pia, Nowa Sól, Wschowa, Zgorzelec. Czas przeomu lat 19891990 wyzwoli nowŀ aktywnoŬŃ spoecznŀ i wzrost liczby
oddziaów SW: Dolny ħlŀsk (bez
Wrocawia), Kraków, Opole, Jastrzōbie-Zdrój, Bielsko-Biaa.
Aktywne grupy SW dziaay teƁ
m.in. w Biaymstoku, KroŬnie,
PrzemyŬlu, StrzyƁowie, Tarnobrzegu i Wabrzychu.
Nie ulega wŀtpliwoŬci, Ɓe
poza centralŀ SW we Wrocawiu, za wiodŀce naleƁy uznaŃ
oddziay w Katowicach (w 1989
r. ħlŀsko-Dŀbrowski), Poznaniu, Rzeszowie (niestety, czōŬŃ
czonków kierownictwa oddziau bya agentami SB) i TrójmieŬcie. Do aktywnych,
od 1986 r. prōƁnie rozwijajŀ
cych siō moƁna zaliczyŃ m.in.
Szczecin, ódƀ i Warszawō.
Pod koniec 1987 r. znacznie
zmniejszya siō aktywnoŬŃ
m.in.: w Lublinie i Toruniu.
W latach 1988/1989-1990 nastŀ
pi rozwój struktur SW w wielu
miastach, co zwiŀzane byo
z postōpujŀcymi zmianami politycznymi w Polsce i na Ŭwiecie. Ogóem w okresie 19821990 we wszystkich strukturach SW ofiarnie aktywnych
byo kilka tysiōcy osób.

Niektóre agendy Solidarnoŧci WalczĻcej w optyce Sużby BezpieczeŚstwa
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Tadeusz Wrona, Kornel Morawiecki, Wojciech Myŧlecki, Dariusz Gustab, Krzysztof Maziakowski, lata 80. XX w.

Seria znaczków poczty podziemnej SW

Notatki kontrwywiadu SW

Walki z zomowcami na ul. Legnickiej 31 VIII 1982 r.

„RÓBCIE TO OD CZEGO KOMUNIZM
UPADNIE…”. FORMY DZIAALNOĢCI
SOLIDARNOĢCI WALCZ÷CEJ
Solidarnoŧľ WalczĻca nawiĻzywaa ideowo do tradycji Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolnoŧľ i Niezawisoŧľ”,
walki z okupantami sowieckimi prowadzonymi przez żonierzy powojennego podziemia.
TOMASZ BALBUS,
MAGDA WYSOCKA,
Oddzia IPN we Wrocawiu

C

zas i metody
dziaalnoŬci
byy oczywiŬcie inne. Cel
identyc zny:
odzyskanie
przez Polskō niepodlegoŬci.
Kornel Morawiecki tak okreŬli
potem wytyczne, jakie otrzymywali ludzie, którzy chcieli
walczyŃ z komunŀ: „Nikomu
nie narzucaliŬmy formy dziaalnoŬci. KaƁdy wybiera tō,
w której czu siō najlepiej
i w której zdziaaŃ móg najwiōcej. Pytajŀcym: »Co robiŃ?«,
odpowiadaem: »Rób to,
od czego upadnie komunizm«”. RóƁne formy dziaalnoŬci organizacji elastycznie
dostosowywane byy do moƁ
liwoŬci wasnych i kontrakcji
przeciwnika.
Podziemna prasa staa siō
znakiem rozpoznawczym SW.
Niosa myŬl niepodlegoŬciowŀ, wytyczaa kierunki
dziaaş, pokazywaa, Ɓe reƁim

trzeba i moƁna obaliŃ. Zapisane
maszynowŀ czcionkŀ, pachnŀce ŬwieƁŀ farbŀ drukarskŀ,
poczŀtkowo sabo czytelne,
z czasem drukowane na coraz
lepszym sprzōcie, gazetki
i ulotki znaleƀŃ moƁna byo
w zakadach pracy, biurach,
szkoach, na dworcach. Uruchamiay spoecznŀ aktywnoŬŃ, informoway o represjach
„komuny”, wzyway do demonstracji, publikoway dyskusje o metodach walki, podaway nazwiska kolaborantów.
Oprócz gazetek kolportowane byy teƁ wydawnictwa
zwarte, ulotki, znaczki pocztowe, pocztówki, kartki okolicznoŬciowe,
banknoty,
wpinki, medale, monety, kasety magnetofonowe, zdjōcia,
plakaty. Wydawane przez podziemne drukarnie ksiŀƁki i broszury, gównie o tematyce historycznej i politycznej, byy intelektualnŀ „odtrutkŀ” na komunistycznŀ propagandō.
Ksztatoway ideowo modych
ludzi, formoway myŬl politycznŀ przywódców podziemia, pokazyway wysiek ante-

natów i drogi, jakimi naleƁy
zmierzaŃ do niepodlegoŬci. Ci,
których juƁ nie byo, z kart ksiŀ
Ɓek mówili nastōpcom: liczŀ siō
nie tylko kamienie dla milicji,
butelki z benzynŀ dla zomowców, kolczatki pod „suki”, czerwone farby olejne na drzwi,
gdzie mieszkajŀ kolaboranci.
Liczy siō przede wszystkim
program dziaania. Na dzisiaj
i na przyszoŬŃ.
Wolny eter sta siō równieƁ noŬnikiem prawdy. Emitujŀce z dachów wieƁowców
kilkunastominutowe audycje
nadajniki wasnej produkcji
byy przekaƀnikiem wolnego
sowa docierajŀcym do dziesiŀ
tek tysiōcy ludzi przede
wszystkim w duƁych miastach. Samochody pelengacyjne z esbekami staray siō namierzaŃ oraz konfiskowaŃ nadajniki, a oŬrodki radiowe
reƁimu zaguszaŃ audycje.
Haso „Precz z komunŀ !”
stao siō symbolem buntu
ulicy. Pierwsze duƁe demonstracje, 13, 16 i 28 czerwca oraz
31 sierpnia 1982 r., pokazay siō
tych, którzy mieli doŬŃ Ɓycia

w PRL-u. By to olbrzymi sukces SW w zakresie mobilizacji
ludzi. Pokojowe poczŀtkowo
marsze, po zaatakowaniu
przez zomowców, przekszta
ciy siō w wielogodzinne starcia uliczne. KomuniŬci nie spodziewali siō tak duƁych wybuchów spoecznych protestów,
jakie nastŀpiy wówczas
w wielu miastach Polski, kiedy
to dziesiŀtki tysiōcy ludzi staro
siō z siami „czerwonych”.
Walki uliczne z siami pacyfikacyjnymi uwidoczniay
wŀtpiŀcym, Ɓe „SolidarnoŬŃ
Ɓyje i walczy”. Ukazyway
z jednej strony stopieş zdeterminowania ludzi, aby przeciwstawiaŃ siō czynnie represjom,
z drugiej ogrom si, jakie komuniŬci musieli rzucaŃ do tumienia tak masowych protestów.
Wróg by przeraƁony skalŀ
oporu czynnego Polaków. Zabici stawali siō bohaterami. DoŬwiadczenia wyniesione przez
organizatorów ze spontanicznych poczŀtkowo form staczania walk miejskich staway siō
lekcjŀ na przyszoŬŃ. Przyszed
namys nad metodami prowa-

dzenia konfrontacji siowych:
czasem i miejscem zbiórek,
ochronŀ wasnych szeregów,
sposobami odpierania szturmów i wyprowadzania kontrataków, narzōdziami walki,
ewakuacjŀ oraz pomocŀ dla
rannych. Dbania o Ɓycie i zdrowie tych, którzy idŀ z nami. Pomocy dla tych, którzy dostawali siō w rōce wroga.
Wydzia Wschodni SW
podjŀ próby oddziaywania
ideowego na elity opozycyjne
zniewolonych narodów Ɓyjŀ
cych w „Bolszewii”, jak Zwiŀ
zek Sowiecki okreŬla Józef
Mackiewicz. Wydawane w jō
zyku angielskim, rosyjskim,
ukraişskim ulotki, broszury,
ksiŀƁki, a takƁe sprzōt i finanse,
wysyane byy na tereny Litwy,
otwy, Estonii, Ukrainy,
Biaorusi, Gruzji, Kazachstanu,
Armenii, AzerbejdƁanu, Uzbekistanu, Modawii, Rosji. Akcje
te byy niebezpieczne. CzekiŬci starali siō poprzez agenturō
infiltrowaŃ kanay przerzutowe i miejsca odbioru materiaów. Wysza teƁ seria znaczków poczty podziemnej z ha-

sami „O niepodlegoŬŃ Ojczyzny, o niepodlegoŬŃ Litwy,
o niepodlegoŬŃ Ukrainy, prosimy Ciō Panie”.
Niezwykle
potrzebnŀ
dziaalnoŬciŀ byo zabezpieczanie wasnych szeregów
przed inwigilacjŀ ze strony
konfidentów i rozpracowywanie metod pracy bezpieki. Komórki kontrwywiadu SW zajmoway siō rozpoznaniem
wroga, ustalaniem personaliów esbeków i ich konfidentów, a takƁe Ŭrodków technicznych do prowadzenia dziaaş
operacyjnych. Prowadzono
nasuch i analizō rozmów radiowych bezpieki, rozszyfrowywano komunikaty, lokalizowano lokale przeznaczone
do tajnego filmowania oraz fotografowania demonstracji
i pielgrzymek, ostrzegano
osoby inwigilowane. RóƁnorodnoŬŃ metod dziaalnoŬci
pozwalaa konspiratorom z SW
realizowaŃ siō w nurcie niepodlegoŬciowym kolejnych
juƁ pokoleş „Polski Podziemnej” w formach, w jakich czuli
siō najlepiej.
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IMPERIUM PRASOWE

JednĻ z najważniejszych form aktywnoŧci Solidarnoŧci WalczĻcej bya dziaalnoŧľ wydawnicza.
Organizacja druku, poza oczywistym przeamywaniem informacyjnego monopolu paŚstwa i popularyzacjĻ wasnego
programu i poglĻdów, bya ważnym elementem budowania struktur i wiňzi spoecznych poprzez możliwoŧľ
koncentrowania wysiku dużej grupy osób na konkretnym dziaaniu.
GRZEGORZ WALIGÓRA,
Oddzia IPN we Wrocawiu

W

przeciŀgu
oŬmiu lat
w caym
kraju ukazao siō
ponad sto
tytuów niezaleƁnej prasy sygnowanej przez SolidarnoŬŃ
Walczŀcŀ. Dokadnŀ ich liczbō
trudno dziŬ precyzyjnie okreŬliŃ. Cechy zewnōtrzne gazetek nie zawsze pozwalajŀ
na przyporzŀdkowanie ich
konkretnemu ugrupowaniu,
nierzadko teƁ poszczególne pisma byy inicjatywami kilku
Ŭrodowisk. Dodatkowŀ trudnoŬŃ stanowi pokaƀna liczba
tytuów wydawanych przez
Ŭrodowiska wspópracujŀce
z SW lub jedynie korzystajŀce
odpatnie z jej bazy poligraficznej. W wiōkszoŬci, choŃ nie
wszystkie, firmowane byy
znakiem Agencji Informacyjnej SolidarnoŬci Walczŀcej
(AISW).
O sukcesie wydawniczym
SW decydowaa nie tylko duƁa
liczba tytuów, ale takƁe wysokie nakady i dobrze zorganizowany kolportaƁ. Podstawŀ
sprawnej poligrafii byo,
zwaszcza w pierwszym okresie istnienia organizacji, oparcie druku o rozbudowanŀ sieŃ
drobnych drukarni z wykorzystaniem popularnej „ramki”,
najczōŬciej
drewnianej,
na którŀ naciŀgao siō matrycō.
Na matrycō kadziono farbō
i rozprowadzano jŀ raklŀ.
Pod ramkŀ umieszczano papier. Aby maksymalnie upowszechniŃ tō prostŀ metodō
druku, organizowano liczne
szkolenia. Tego sposobu powielania móg siō nauczyŃ
kaƁdy i nie wymaga on zaawansowanego zaplecza technicznego. Namierzenie zaŬ
przez „SB” pojedynczej powielarni nie skutkowao zaamaniem procesu wydawniczego.
JednoczeŬnie nie zrezygnowano z innych technik
oraz wypracowano system
„dojŬŃ” do paşstwowych drukarni, co dawao moƁliwoŬŃ
powielania wiōkszych objōtoŬciowo czasopism oraz ksiŀ
Ɓek. Czonkowie SolidarnoŬci
Walczŀcej byli teƁ autorami
wielu wynalazków usprawniajŀcych druk, jako jedni
z pierwszych zaczōli teƁ

„Biuletyn DolnoŧlĻski”, jedno z ważniejszych pism Solidarnoŧci WalczĻcej
pod koniec lat osiemdziesiŀ
tych „w produkcji bibuy” wykorzystywaŃ skad komputerowy.
Najwiōkszy rozwój prasy
SW przypad na lata 19881989, co oczywiŬcie miao
zwiŀzek z zachodzŀcymi
w Polsce zmianami oraz wzrostem popularnoŬci organizacji. Niemniej najwaƁniejsze
i najbardziej opiniotwórcze tytuy zaczōto wydawaŃ juƁ
w pierwszych piōciu latach
dziaalnoŬci (1982-1987) i stanowiy one istotny element
ksztatowania siō terenowych
struktur SW.
WŬród wydawanej prasy
przewaƁaa ta o charakterze
informacyjnym, najczōŬciej
o objōtoŬci dwóch lub czterech stron. Najpopularniejszym pismem staa siō, ukazujŀca siō co dwa tygodnie,
wrocawska „SolidarnoŬŃ
Walczŀca”. Ten gówny biuletyn informacyjny organizacji
kolportowany i drukowany
by w wielu miastach w caej
Polsce. W ciŀgu oŬmiu lat ukazao siō 231 jego wydaş, a nakad siōga 28 tys. egzempla-

Podziemna prasa, w tym tytuy wydawane przez SW
rzy. Za przykadem Wrocawia poszczególne oddziay organizacji wydaway wasne
biuletyny
informacyjne
pod podobnym tytuem, „SolidarnoŬŃ Walczŀca” oddziau
poznaşskiego, oddziau lubel-

skiego czy oddziau Trójmiasto. Z waƁniejszych pism informacyjnych SW wymieniŃ
naleƁy: ukazujŀcy siō we Wrocawiu „BIS”, wychodzŀce
w Katowicach: „WIS: Wolni
i Solidarni” oraz „PIK. Pod-

ziemny Informator Katowicki”, rzeszowskŀ „Galicjō”
szczecişski „Gryf”.
Wydawano teƁ wiōksze
periodyki o charakterze publicystycznym, jak „Biuletyn
DolnoŬlŀski’ i poznaşski

„Czas”, oraz literacki „Czas
Kultury”. Niektóre niezaleƁne
pisma blisko wspópracujŀce
z SolidarnoŬciŀ Walczŀcŀ
z czasem stay siō oficjalnie jej
organem, jak chociaƁby ukazujŀce siō we Wrocawiu „WiadomoŬci BieƁŀce” i „JednoŬciŀ
Silni” oraz w Krakowie „SolidarnoŬŃ ZwyciōƁy”. Osobnŀ
formŀ aktywnoŬci wydawniczej byy pisma zakadowe SolidarnoŬci Walczŀcej wydawane m.in. we Wrocawiu,
Gdyni, Warszawie, Wabrzychu,
Jastrzōbiu-Zdroju
i Gdyni. Pod koniec lat osiemdziesiŀtych bardzo popularna
staa siō teƁ plakatowa „Gazetka Uliczna”. WŬród licznych tytuów prasowych wydawanych przez SolidarnoŬŃ
Walczŀcŀ wymieniŃ naleƁy teƁ
drukowane w jōzyku czeskim
„Opinie” („Nazory”).
Cennym ƀródem informacji w latach 1988-1990 by
teƁ „Serwis Agencji Informacyjnej SolidarnoŬci Walczŀ
cej”, przeznaczony dla redakcji i pism wydawanych przez
SW. NajwaƁniejszŀ jego czōŬciŀ
byo szczegóowe kalendarium,
przygotowywane
na podstawie nasuchów zachodnich radiostacji, a takƁe
Polskiego Radia i TVP, oraz
przeglŀdu prasy.
Nieco sabiej w porównaniu z prasŀ SW wypada druk
pozycji zwartych. Wedug niepenych danych róƁne agendy
SW wyday co najmniej 144 tytuy, w tym najwiōcej podziemna oficyna wydawnicza
Adama Borowskiego Prawy
Margines.
Ponadto na masowŀ skalō
wydawano ulotki, pocztówki,
kartki okolicznoŬciowe, kalendarze, banknoty, znaczki plastikowe i metalowe, medale,
monety, kasety magnetofonowe, zdjōcia, plakaty, znaczki
pocztowe itp.
Poligraficzny sukces SolidarnoŬci Walczŀcej nie byby
moƁliwy bez zaangaƁowania,
zapau i chōci dziaania wielu
konspiratorów. Dla nich
„wolne sowo” byo podstawowŀ broniŀ w rōkach
w walce z komunistycznym
reƁimem. Za pomocŀ papieru
i drukarskiej farby nie tylko
odkamywano zafaszowany
obraz rzeczywistoŬci PRL, ale
przede wszystkim tworzono
sprawne struktury podziemnej organizacji.
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„MARZYCIEL I REALISTA”.
DOKTOR KORNEL MORAWIECKI (1941-2019)
„Nie interesuje już nas zawieranie jakiejŧ kolejnej umowy z tĻ wadzĻ. Chcemy tň wadzň pozbawiľ wadzy”.
Ukady zawarte przy „okrĻgym stole” Kornel Morawiecki uważa za zdradň. Nie sĻdzi, żeby wolni Polacy
musieli rzĻdziľ swoim krajem wspólnie z przestňpcami.
TOMASZ BALBUS,
MAGDA WYSOCKA,
Oddzia IPN we Wrocawiu

U

rodzi
siō
w Warszawie
dokadnie
w 150. rocznicō
uchwalenia
przez sejm Konstytucji zwanej dzisiaj Trzeciomajowŀ, ustawy zasadniczej regulujŀcej ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmar
w stolicy w dniu 80. rocznicy
zwyciōskiego boju spotkaniowego Ɓonierzy z Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie”
gen. Franciszka Kleeberga
nad wojskami bolszewickimi
pod Parczewem (30 wrzeŬnia).
Z wyksztacenia by fizykiem,
któremu przyszo stanŀŃ
na czele organizacji niepodlegoŬciowej wyrosej z tradycji
tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim i stawiali opór
zbrojny sowieckiemu zniewoleniu Polski po 1944 r. Z powoania by dziaaczem spoecznym wraƁliwym na ludzkŀ
krzywdō, który nie móg zostaŃ
lekarzem, wszed wiōc w konspiracjō i politykō. W ten sposób
widzia drogō do zmian na lepsze. I te sfery, ideowe oraz osobowoŬciowe,
znakomicie
wspógray ze sobŀ, zarówno
jeszcze w podziemiu, jak i potem, gdy fundamentalnie nie
zgadza siō z tymi, którzy
z
„czerwonymi”
poszli
w alianse.
Od najmodszych lat duƁo
czyta, z czasem zaczŀ uczestniczyŃ w prelekcjach, wykadach, dyskusjach. Obserwowa
na co dzieş powojennŀ biedō,
zniszczenia, zmōczonych Ɓyciem i pracŀ ludzi, którym „komuna” wpajaa, Ɓe Ɓyjŀ rzekomo w najszczōŬliwszym
miejscu na ziemi w ramach sojuszu „bratnich narodów”. Legenda majorów „Hubala” i „upaszki”, podziemnej armii generaa „Grota”, walka warszawskich powstaşców i Ɓonierzy
wyklōtych, zamordowani strzaem katyşskim przez bezpiekō
na Mokotowie dowódcy Armii
Krajowej, rodziy bunt i niezgodō na niewolō. Pociŀgnŀ potem za sobŀ innych, którzy mieli
doŬŃ marazmu, upokorzeş i represji. Agresja sowieckiego wojska na Czechosowacjō w 1968

Kornel Morawiecki
w okresie nauki w szkole
podstawowej

Kornel Morawiecki w czasie
pogrzebu Prezydenta Lecha
KaczyŚskiego na Wawelu
w dniu 18 IV 2010 r.
r. wspomaganego przez „ludowe” Wojsko Polskie, paowanie studentów w marcu 1968 r.,
strzelanie do robotników WybrzeƁa w 1970 r., „ŬcieƁki zdrowia” z 1976 r. - skutkowaŃ musiay samoorganizacjŀ tych, którzy w tym „ciemnym” okresie
historii Polski chcieli robiŃ coŬ
wiōcej, niƁ tylko staŃ w kolejkach za miōsem i papierem toaletowym. Stanŀ na ich czele.
Jak trafnie zauwaƁy syn,
Mateusz, by jednoczeŬnie marzycielem i realistŀ. Od poczŀtku mówi, Ɓe ten system
naleƁy zniszczyŃ od Ŭrodka.
Krok po kroku. Dzieş po dniu.
Jak kropla drŀƁŀca skaō. Komunizm musia byŃ obalony,
a Zwiŀzek Sowiecki musia siō
rozpaŬŃ. Nie chcia, jak wówczas wielu innych, naprawiaŃ
gnijŀcych struktur sowieckiego
panowania nad Polskŀ. Wydawanie gazetek, malowanie hase na murach, drukowanie

ulotek, wzywanie do demonstracji, staŃ siō miao akcjŀ
czynnŀ, która przyciŀgnie innych. I tak teƁ siō stao. DoŬŃ
szybko „Komendŀ Gównŀ”
niepokornych z jego otoczenia
zosta dom letniskowy postawiony pod lasem koo Pōgowa,
niedaleko Obornik ħlŀskich,
zbudowany z drewnianych
bali. Organizowane tam spotkania i dyskusje rodziy nie
tylko nowe idee, ale i kolejnych
buntowników. W tym krōgu
powsta pomys przygotowania transparentu w barwach
narodowych z napisem „Wiara
i NiepodlegoŬŃ”, który nastōpnie wyeksponowano podczas
pierwszej pielgrzymki papieskiej do Polski w 1979 r. To byo
juƁ otwarte rzucenie „rōkawicy” wrogowi.
Nadzieja na „odnowienie
oblicza tej ziemi” zostaa jednak
wówczas zgnieciona kolumnami czogów Wojciecha Jaruzelskiego. Kule zomowskie masakroway górników, ludzie byli
aresztowani, internowani, wyrzucani z pracy. „Komando esbeckie” Czesawa Kiszczaka zamordowao ksiōdza Jerzego Popieuszkō. KomuniŬci jeszcze
byli groƀni, ale juƁ coraz sabsi.
Tylko zbiegowi okolicznoŬci zawdziōcza to, Ɓe nie znalaz
siō w oŬrodku dla internowanych. Pierwszy numer podziemnego pisma by drukowany i kolportowany we Wrocawiu w pierwszych dniach
stanu wojennego. Szybko rozpoczŀ organizowanie swoich
ludzi do walki z „czerwonymi”.
Pisa potem: „To bya jedna
z pierwszych decyzji. Oczywiste byo, Ɓe na atak wadz trzeba
odpowiedzieŃ stanowczym
oporem. Do koordynacji najniezbōdniejsza bya wasna sieŃ informacyjna. Telefony, faksy, dalekopisy wyŀczono. Wszelki
nadawczy sprzōt radiowy wadze rekwiroway (…)”.
W kolejnych miesiŀcach
tworzy struktury podziemne,
szczególnŀ uwagō przywiŀzujŀc do rozbudowy sieci drukarni, komórek kolportaƁowych, nadajników emitujŀcych
wasne audycje radiowe. Z czasem okazao siō, Ɓe nie po drodze byo z tymi, którzy komunistów chcieli zjednywaŃ, a nie
zwalczaŃ. Tak zrodzia siō organizacja majŀca w nazwie czyn,

Kornel Morawiecki (pierwszy od lewej w kraciastej koszuli) pod Pňgowem w 1979 r.

Domek letniskowy, tzw. „Kornelówka”, wybudowany koo
Pňgowa

Znaczek Poczty SW
nawiĻzujĻcy do tradycji
Polski WalczĻcej

a nie tylko zwiŀzek. Najbardziej
zaciekle tropiona przez bezpiekō struktura „Polski Podziemnej” lat 80. XX wieku - SolidarnoŬŃ Walczŀca. Determinacja, przykad wasny, morale
przywódcy, skutecznoŬŃ dziaaş, staway siō w nastōpnych
latach drogŀ do pozyskiwania
kolejnych buntowników, którzy
potem skadali przysiōgō SW.
KaƁda akcja rodzi kontrakcjō, wiōc przyszy i represje. Ten
trudny czas tak wspominaa
Ɓona Jadwiga Morawiecka: „Zatrzymania, przesuchania, rewizje, stae obserwowanie Ɓycia
kaƁdego czonka rodziny stao
siō codziennoŬciŀ naszego Ɓycia. Bywao, Ɓe wracajŀc z pracy,
nie moƁna byo wejŬŃ do mieszkania, bo drzwi byy zamkniōte
od wewnŀtrz, panowie z SB robili przeszukanie podczas na-

zdradzi”. Aresztowanego 9 listopada 1987 r. komuniŬci deportowali w maju 1988 r. z kraju.
Przymusowy pobyt za granicŀ
wykorzysta do spotkaş
z przedstawicielami emigracji
i zachodnimi politykami. Dotar
do Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych, Kanady. Koş
cem sierpnia 1988 r. „nielegalnie” powróci do Polski i dziaa
dalej, wskazujŀc kierunek: „Nie
interesuje juƁ nas zawieranie jakiejŬ kolejnej umowy z tŀ wadzŀ. Chcemy tō wadzō pozbawiŃ wadzy”. Ukady zawarte
przy „okrŀgym stole” uwaƁa
za zdradō. Nie sŀdzi, Ɓeby
wolni Polacy musieli rzŀdziŃ
swoim krajem wspólnie z przestōpcami. Haso „Precz z komunŀ!” byo nadal aktualne
w odradzajŀcej siō Polsce lat 90.
XX wieku.

szej nieobecnoŬci. W czasie pobytów pod Pōgowem pozorowali napady na ten nasz domek,
w Ŭrodku nocy walŀc w okna
i drzwi, krzyczŀc, Ɓe nas podpalŀ. Najgroƀniej byo wtedy,
gdy w czasie jazdy w naszym
maym fiacie odpady koa, oraz
wtedy, gdy mojego syna zabrano z ulicy i wywieziono
do lasu”.
Przywódca SW, zanim
„wpad” w rōce bezpieki, doŬwiadczy pomocy wielu ludzi.
Wspomina potem: „W latach
1981-1987 przyjōo mnie
pod swój dach 60 rodzin. Gdy
siō ukrywaem, odbyem spotkania z okoo tysiŀcem dziaaczy, przyjŀem przysiōgō
od okoo dwustu ludzi wstō
pujŀcych do »SolidarnoŬci Walczŀcej«. I wŬród tych tysiōcy nie
byo ani jednego, który by mnie
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PAMIĄú O SOLIDARNOĢCI WALCZ÷CEJ
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WROCAWIA
Historia jest naukĻ, która w znaczeniu literalnym zajmuje siň badaniem dziaaŚ
i wytworów ludzkich. Rezultatem tych badaŚ jest opis dziejów w postaci okreŧlonej narracji.
Czym innym jest pamiňľ historii dajĻca siň okreŧliľ również jako kultura pamiňci. Mamy tutaj na myŧli
wszelkie formy „mówienia” o przeszoŧci, w tym najbardziej nas interesujĻce, w kontekŧcie tego artykuu,
upamiňtnianie jej, a precyzyjniej trwae upamiňtnienia.
WOJCIECH TRĄBACZ,
Oddzia IPN we Wrocawiu

W

przestrzeni publicznej
Wroca wia moƁemy odnaleƀŃ pomniki, tablice i inne
formy upamiōtnieş tyczŀce siō
wydarzeş historycznych.
Wiōksza ich czōŬŃ odnosi siō
do dziejów paşstwa i narodu
w momencie, gdy Wrocaw
nie stanowi integralnej czōŬci
polskiego organizmu paş
stwowego. Gdy mówimy o historii miasta po 1945 r., musimy wyróƁniŃ dwa najbardziej charakterystyczne i wyraziste okresy: czas stalinizmu
i dekadō „Twierdzy Wrocaw”, a wiōc lata 80. W tym
drugim okresie jako najbardziej charakterystyczne zjawisko, a dotyczŀce pamiōci historii, sytuuje siō SolidarnoŬŃ
Walczŀca. To temat zawierajŀcy w sobie wszystkie elementy potrzebne do wspomnianego ksztatowania pamiōci historii. Jest oryginalny,
wyraziŬcie lokalny o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet
ponadpaşstwowym. Poza
tym zawiera w sobie niezwykle waƁny element przywracania sprawiedliwoŬci w kontekŬcie racji historycznej, a nawet
zadoŬŃuczynienia.
MoƁna zaryzykowaŃ tezō,
Ɓe upamiōtnianie SW i jej przywódcy Kornela Morawieckiego
rozpoczōo siō juƁ w latach 80.
Na gazie znajdujŀcym siō
na wysepce poŬrodku placu
KoŬciuszki do tej pory zachowa siō znak-symbol SW, wyryty tam w czasie stanu wojennego. Wtedy by to kamieş pamiŀtkowy ku czci Bojowników
o Wyzwolenie Narodowe i Spoeczne. Nie dziwi zatem propozycja nadania temu miejscu
nazwy Skwer SolidarnoŬci
Walczŀcej w czasie obchodów
25-lecia powstania SW. Charakterystyczne jest to, Ɓe kilku radnych, gównie z Lewicy podjōo próbō storpedowania
uchway Rady Miasta, wykorzystujŀc niezbyt przekonywu-

Tablica poŧwiňcona Kornelowi Morawieckiemu zaprojektowana i ufundowana przez wrocawski Oddzia IPN

Konspirek – krasnal Solidarnoŧci WalczĻcej, Zauek Solny,
obok restauracji Konspira

Gaz z napisem „Bojownikom o Niepodlegoŧľ”, Skwer
Solidarnoŧci WalczĻcej

Tablica pamiĻtkowa poŧwiňcona Kornelowi Morawieckiemu
na skwerze u zbiegu ulic Ģrodkowej i SzczepiŚskiej

jŀce wzglōdy formalne. Zostali
jednak przegosowani.
W czasie uroczystoŬci celebrowania obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ „SolidarnoŬŃ” we Wrocawiu skwerowi

Walczŀcej. NaleƁy w tym miejscu podkreŬliŃ, Ɓe jest to nieczōsty przypadek, gdy mamy
do czynienia z powszechnŀ akceptacjŀ i identyfikacjŀ jednej
postaci z caŀ organizacjŀ, jej

u zbiegu ulic Szczepişskiej
i ħrodkowej nadano imiō Kornela Morawieckiego. Na kamieniu umieszczona zostaa
tablica poŬwiōcona legendarnemu przywódcy SolidarnoŬci

historiŀ i ideŀ. Trwae upamiōtnienia Kornela Morawieckiego
sŀ jednoznacznie kojarzone
z SolidarnoŬciŀ Walczŀcŀ
i dziaa to równieƁ w drugŀ
stronō. Przy czym jest to zjawi-

sko zdecydowanie o charakterze synergicznym. Uznane historycznie oraz spoecznie.
Pod pomnikiem „Wszystkich Wspótwórców, Obroş
ców i Bohaterów SolidarnoŬci”, zwanym teƁ pomnikiem
„SolidarnoŬci”, zainstalowana
jest tablica Kornela Morawieckiego. Obiekt wzniesiony jest
na terenie Politechniki Wrocawskiej na Skwerze SolidarnoŬci przy ul. Norwida, miōdzy
budynkami C2 i C6. Odsoniō
cie samego pomnika nastŀpio
19 wrzeŬnia 2001 r., tablicō upamiōtniajŀcŀ Kornela umieszczono 11 grudnia 2019 r.
WaƁnym wkadem wrocawskiego Oddziau IPN byo
ufundowanie, zaprojektowanie
i wykonanie tablicy poŬwiōconej Kornelowi Morawieckiemu.
Jej uroczyste odsoniōcie nastŀpio w DolnoŬlŀskim Urzō
dzie Wojewódzkim 30 wrzeŬnia
2021 r., a wiōc w drugŀ rocznicō
Ŭmierci zaoƁyciela SW.
Trzeba równieƁ wspomnieŃ o swoiŬcie wrocawskim
upamiōtnieniu, jakim sŀ krasnale. Konspirek – krasnal SolidarnoŬci Walczŀcej, umieszczony tuƁ obok restauracji Konspira w Zauku Solnym, maluje
na Ŭcianie wielki napis „SolidarnoŬŃ Walczŀca”. W jednej rōce
trzyma puszkō z farbŀ, w drugiej pōdzel. Nawiŀzuje on
do wojny na murach, która
bya przeprowadzana podczas
stanu wojennego. Uroczystego
odsoniōcia dokonaa legenda
podziemnej SW, ŀczniczka
i asystentka Kornela Morawieckiego, Hanna ukowskaKarniej.
Mimo nasilenia dziaaş
upamiōtniajŀcych, nie tylko we
Wrocawiu i na Dolnym ħlŀsku,
ale waŬciwie w caym kraju
wydaje siō postulatywnie, Ɓe
brakuje jednej wspólnej wrocawskiej inicjatywy do powstania elementarnego, lecz
monumentalnego pomnika
SolidarnoŬci Walczŀcej i Kornela Morawieckiego. Jest to potrzebne w przestrzeni publicznej i historycznej Wrocawia,
nie tylko ze wzglōdów memoratywnych, lecz równieƁ czysto prestiƁowych.
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„SOLIDARNOĢú WALCZ÷CA
NA KOBIETACH STAA”
Wspóorganizoway struktury Solidarnoŧci WalczĻcej, dbay o bieżĻce funkcjonowanie organizacji,
drukoway i kolportoway podziemnĻ prasň, szukay dla ukrywajĻcych siň bezpiecznych mieszkaŚ.
W życiu codziennym byy nauczycielkami, artystkami czy lekarkami. Za swoje zaangażowanie w dziaalnoŧľ
podziemnĻ czňsto paciy bardzo wysokĻ cenň: nieudane życie osobiste, żal ze strony dzieci.
Andrzej Koodziej, jeden z liderów SW, który zresztĻ o ich aktywnoŧci dowiedzia siň od Ewy Kubasiewicz,
podsumowa krótko: „Solidarnoŧľ WalczĻca na kobietach staa”.
JOANNA HYTREK-HRYCIUK,
MAGDA WYSOCKA,
Oddzia IPN we Wrocawiu

K

oodziej z pewnoŬciŀ
ma
na myŬli zaangaƁowanie organizacyjne.
Warto jednak
podkreŬliŃ, Ɓe w powstaym
w 1984 r. Komitecie Wykonawczym SW kobiety stanowiy okoo 1/3 czonków. Natomiast w styczniu 1988 r.,
po aresztowaniu Morawieckiego i Koodzieja, na czele organizacji stanōa Janina Jadwiga Chmielowska.
Wspomniana Ewa Kubasiewicz, w „cywilu” pracowaa
jako bibliotekarka w Bibliotece
Gównej WyƁszej Szkoy Morskiej w Gdyni. Ci, którzy jŀ znali
wiedzieli jednak, Ɓe lepiej charakteryzuje jŀ jej wielka pasja –
taternictwo. Pochodzia z rodziny o korzeniach opozycyjnych: jej ojciec by wiōziony
przez NKWD, bracia: Ryszard
i Andrzej dziaali w „SolidarnoŬci”. Dziaaczem SW zosta
takƁe jej syn, Marek Czachor.
Kubasiewicz od poczŀtku angaƁowaa siō w dziaania „SolidarnoŬci”.
Strajkowaa
w Stoczni Gdaşskiej, bya wiceprzewodniczŀcŀ Komisji Zakadowej w WyƁszej Szkole
Morskiej, póƀniej czonkiem
Zarzŀdu Regionu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zostaa aresztowana i w lutym
1982 r. skazana na 10 lat wiōzienia przez Sŀd Marynarki Wojennej w Gdyni. By to wówczas najwyƁszy wyrok, jaki zapad wobec dziaacza opozycji.
Kubasiewicz, juƁ z wiōzienia
wysaa list otwarty „Do moich
przyjació”, w którym oŬwiadczya, Ɓe nie skorzysta z ewentualnego prawa aski i zaczōa
domagaŃ siō poprawy warunków odbywania kary dla wiōƀ
niów politycznych. W lipcu
1983 r. zostaa objōta amnestiŀ
i natychmiast zaangaƁowaa
siō w budowanie nowej organizacji: SolidarnoŬci Walczŀcej.
Bya czonkiem Komitetu Wy-

Hanna ukowska-Karniej
– Wrocaw

Barbara Sarapuk
– Wrocaw

Ludwika Ogorzelec
– Wrocaw, Francja

Maria Koziebrodzka
– Wrocaw

Alfreda PoznaŚska
– Wrocaw

Ewa Kubasiewicz
– GdaŚsk, Francja

Zofia Maciejewska
– Wrocaw

Barbara Kowalczyk
– Katowice

Jadwiga Morawiecka
– Wrocaw

konawczego SolidarnoŬci Walczŀcej, a póƀniej, w 1988 r.,
po wyjeƀdzie do Francji, szefem struktur zagranicznych
SW. Przez cay okres dziaalnoŬci w SW bya rozpracowywana przez Inspektorat 2
WUSW w Gdaşsku w ramach
sprawy
o
kryptonimie
„Gniazdo”.
Wrocawianki Hanna ukowska-Karniej, Maria Koziebrodzka i Iga Jerzmaşska, budziy szczególny podziw Kornela Morawieckiego, co sam
przyzna w jednym z wywiadów dla „Tygodnika Powszechnego”: on siō ukrywa,
one dziaay w organizacji
podziemnej jednoczeŬnie starajŀc siō prowadziŃ w miarō
normalne Ɓycie. Przynajmniej
przez jakiŬ czas, bo Alfreda Poznaşska, która ukrywaa Morawieckiego, musiaa zrezygnowaŃ z wszelkich aktywnoŬci. Szefa SW ukrywaa takƁe
Hanna ukowska-Karniej,
która bya takƁe jego gównŀ
ŀczniczkŀ. Latem 1982 r.
wspóorganizowaa SW, zostaa czonkiniŀ Rady i Komitetu Wykonawczego organizacji. Próby prowadzenia „normalnego Ɓycia” skoşczyy siō,
kiedy wadza zaczōa poszukiwaŃ jej listem goşczym. SB
moga dostarczyŃ organom
dowolnych informacji: od jesieni 1982 r. Inspektorat 2
WUSW rozpracowywa jŀ
w ramach sprawy o kryptonimie „KsiŀƁka”. Bya kilkakrotnie aresztowana: siedziaa
w aresztach w Warszawie
i Wrocawiu. W 1988 r.
w koşcu stanōa przed sŀdem,
rozprawō jednak utajniono
z powodu manifestacji tumu,
który zgromadzi siō pod salŀ
rozpraw. Presja zrobia swoje –
dziaaczka zostaa zwolniona.
Po latach wspomniaa, Ɓe choŃ
interesowaa jŀ niepodlegoŬŃ,
to wszystko stao siō trochō
przypadkiem. „Majŀc trójkō
dzieci, nie chciaam byŃ dziaaczkŀ Ɓadnŀ” – mówia.
ByŃ moƁe dziaaczkŀ
kontrwywiadu SW nie chciaa

byŃ równieƁ Ludwika Ogorzelec. Z wyksztacenia bya
rzeƀbiarkŀ, pracowaa dla Cepelii, projektowaa dekoracje
dla wrocawskiej opery. Poczŀtkowo, dziaajŀc w opozycji wykorzystywaa swoje
zdolnoŬci, wspópracowaa
m.in. z NiezaleƁnŀ Agencjŀ
Fotograficznŀ Dementi. Jesieniŀ 1983 r. zostaa wspópracowniczkŀ kontrwywiadu
SW. To nie miao juƁ nic
wspólnego ze sztukŀ: prowadzia nasuch rozmów funkcjonariuszy SB i przekazywaa informacje o planach
suƁb. To miōdzy innymi
dziōki jej pracy udao siō odczytaŃ szyfry, którymi posugiwali siō funkcjonariusze.
W 1985 r. Ogorzelec zdecydowaa siō podjŀŃ dalsze
studia artystyczne we Francji.
W tym czasie zostaa bowiem
absolwentkŀ
Paşstwowej
WyƁszej Szkoy Sztuk Plastycznych we Wrocawiu (dzisiejszej ASP). Ale wyróƁnienie
przyznane za obronō dyplomu
odebrano jej. Wadze uczelni
uzasadniay to jej „niewaŬciwŀ postawŀ politycznŀ”.
Ogorzelec jest autorkŀ projektu KrzyƁa SW bōdŀcego odznaczeniem dla dziaaczy
i wspópracowników organizacji.
Z powodu swojego zaangaƁowania w dziaalnoŬŃ niepodlegoŬciowŀ,
kopoty
w pracy miaa równieƁ Barbara Kowalczyk, która rok
po obronie doktoratu z fizyki
na Uniwersytecie ħlŀskim zaoƁya na uczelni Konspiracyjny Komitet Oporu. Bya
m.in. grafikiem i drukarzem
„Biuletynu”, który wydawa
Komitet. Bya wielokrotnie zatrzymywana, wiosnŀ 1982 r.
zostaa takƁe internowana.
Po zwolnieniu z internowania,
wraz z Annŀ Gorgoş zaczōa
organizowaŃ struktury SW
w Katowicach. W 1986 r.
po kolejnym zatrzymaniu i karze grzywny, wadze Uniwersytetu postanowiy zwolniŃ jŀ
z pracy.
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SB KONTRA SW

Solidarnoŧľ WalczĻca bya obiektem intensywnej inwigilacji w ramach
kilku spraw operacyjnego rozpracowania, najważniejszĻ z nich bya
SOR „Oŧmiornica” prowadzona przez Biuro Studiów SB MSW.
W efekcie SB udao siň w pewnym stopniu rozpoznaľ struktury SW.
Z zachowanych jedynie szczĻtkowo
materiaów wynika jednak,
że bya to wiedza daleko niepena,
a wyciĻgane wnioski
czňsto nietrafione.

Barbara Sarapuk ostentacyjnie obrócona tyem do fotografa
z SB w czasie przeszukania jej mieszkania w grudniu 1982 r.
Cenŀ za zaangaƁowanie
bywa równieƁ ostracyzm.
W kwietniu 1984 r. „Sowo
Polskie” podao do publicznej
wiadomoŬci informacjō o piō
ciu kobietach aresztowanych
za kolportaƁ wydawnictw SW,
m.in.: Janinie Baluch, Teresie
Czarneckiej, Ewie Grzegorzewskiej i Zofii Maciejewskiej. List goşczy wystawiony
za Hannŀ ukowskŀ-Karniej
znalaz siō równieƁ w prasie.
Maciejewska bya zresztŀ
takƁe autorkŀ instrukcji „Odmawiaj zeznaş”, która pokazywaa, jak naleƁy zachowywaŃ siō w Ŭledztwie.
WaƁnŀ postaciŀ SolidarnoŬci Walczŀcej bya teƁ Barbara Sarapuk, nazywana czō
sto „królowŀ podziemnego
druku”.
Wasnorōcznie,
w tandemie – najczōŬciej
z Krzysztofem BieƁuşskim –
drukowaa ogromne iloŬci bibuy. Spod jej rōki wyszo
prawie 400 tys. egzemplarzy
róƁnych periodyków. Bya
nie tylko drukarzem, ale
równieƁ organizatorem. OsobiŬcie opiekowaa siō i koordynowaa pracō co najmniej
kilku drukarni naraz, miaa
wiōc wasnŀ strukturō,
za której produkcjō i kolportaƁ odpowiadaa. Niektórzy
szacujŀ, Ɓe z jej drukarş wychodzia poowa prasy podziemnej we Wrocawiu.
Trzeba teƁ pamiōtaŃ, Ɓe
swojŀ wiedzō przekazywaa
poprzez liczne szkolenia,
tym samym wyksztacia kolejne generacje drukarzy,
przyczyniajŀc siō walnie
do rozwoju wrocawskiego
podziemia poligraficznego
opartego na sitodruku. Kornel Morawiecki wspomina:

„W 1983 roku standardem
w naszym drukarstwie stawa siō sitodruk. SW szkolia
w tej technice masō ludzi.
Basia Sarapuk robienia na sicie nauczya dziesiŀtki osób,
które z kolei swoje umiejōtnoŬci przekazyway dalej. Jak
kiedyŬ próbowaliŬmy okreŬliŃ, ilu ludzi w wyniku tego
wŀczyo siō w druk bibuy,
robio to wraƁenie lawiny”.
Nie ma wiōc wiōkszych wŀtpliwoŬci, Ɓe Barbara Sarapuk
zasuguje na swoje miano.
JednakƁe cenŀ, jakŀ pacia
za swoje zaangaƁowanie,
byo wiōzienie, wyroki Kolegium ds. Wykroczeş i ciŀga
inwigilacja.
Jadwiga Morawiecka,
Ɓona przywódcy SW, wychowana zostaa w duchu patriotycznym. Opiekuşcza, zatroskana matka relacjonowaa te
straszliwe, mroczne czasy:
„Jedyny strach, jaki mi towarzyszy, to lōk o dzieci – co siō
z nimi stanie, jak mnie zabiorŀ i aresztujŀ. Wiedziaam,
Ɓe wtedy z dzieŃmi bōdzie
dramat i o nie siō jedynie baam”. Przystŀpia do godówki, której inicjatorkŀ bya
Anna Walentynowicz. Dziōki
tej znajomoŬci wyjeƁdƁaa
póƀniej z dzieŃmi do rodziców nieƁyjŀcego juƁ wtedy
ks. Jerzego Popieuszki
do Suchowoli.
Byy kontynuatorkami
ŀczniczek, kolporterek, wywiadowczyş z Armii Krajowej. Nigdy nie brakowao odwagi i pomysowoŬci w walce
z komunistami. Nie byoby
takiego uporu, walki z tak
wielkŀ determinacjŀ, gdyby
nie kobiecy gos o Wolnŀ Polskō.

Dokumenty SB powstae
w wyniku rozpracowywania
Solidarnoŧci WalczĻcej
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SOLIDARNOĢú WALCZ÷CA
ODDZIA W POZNANIU
Solidarnoŧľ WalczĻca prowadzia w Poznaniu prňżnĻ dziaalnoŧľ. W 1984 r. posiadaa trzy, niezależnie od siebie dziaajĻce,
drukarnie. Drukowano w nich m.in.: kartki okolicznoŧciowe, kalendarze, ulotki. Emitowano audycje Radia Solidarnoŧľ
WalczĻca (1984-85 i 1988), organizowano demonstracje uliczne oraz malowano napisy na murach.
W pierwszej poowie 1985 r. w dziaalnoŧľ Solidarnoŧci WalczĻcej w Poznaniu byo zaangażowanych
okoo 40 zaprzysiňżonych czonków organizacji, a także osoby wspomagajĻce, które nie zożyy przysiňgi.
KRZYSZTOF BRZECHCZYN,
PRZEMYSAW ZWIERNIK,
Oddzia IPN w Poznaniu

uformowaa siō ModzieƁ
przy SW Oddzia w Poznaniu.
Poznaşska SW bya organizatorem lub wspóorganizatorem
wielu demonstracji ulicznych
(na przykad w 1988 r.: 1 V, 28 VI,
11 XI, zaŬ w 1989 r.: 8 III, 2 IV, 1 V)
oraz akcji ulotkowych. Oddzia
poznaşski wspópracowa teƁ
z innymi grupami i oddziaami
SW dziaajŀcymi na terenie
Wielkopolski: w Kaliszu, Koninie i Pile.

Z

aoƁycielem poznaşskiego oddziau SW by
Maciej Frankiewicz. W latach
1980-1981 dziaa
w NiezaleƁnym Zrzeszeniu Studentów Politechniki Poznaş
skiej, wspópracowa z KPN
oraz redagowa pismo „Wolna
Polska”. Po wprowadzeniu
stanu wojennego ukrywa siō,
ale po powrocie do domu, 28
stycznia 1982 r., zosta zatrzymany i osadzony w OŬrodku
Odosobnienia w Gōbarzewie.
Tam 15 lutego 1982 r. rozpoczŀ
godówkō, domagajŀc siō zwolnienia. Po dwóch tygodniach
zosta skierowany do szpitala
w Gnieƀnie, skŀd uciek 2 marca
1982 r. Przez kilka miesiōcy
ukrywa siō, ale 16 czerwca 1982
r. zosta ponownie internowany
w Gōbarzewie. Gdy zwolniono
go 7 lipca 1982 r., wŀczy siō
w dziaalnoŬŃ podziemnŀ. Niestety, 26 sierpnia 1982 r. aresztowano go za rozrzucanie ulotek
wzywajŀcych do demonstracji
w dniu 31 sierpnia 1982 r.
W trakcie Ŭledztwa prowadzonego przez Prokuraturō Wojsk
Lotniczych w Poznaniu zosta
skierowany do Szpitala Wojskowego w Elblŀgu, skŀd uciek 23
listopada 1982 r.
Przez wiele miesiōcy Frankiewicz ukrywa siō u Rafaa
i Anny Grupişskich. W tym
czasie pozna Grzegorza
Schetynō, studenta Uniwersytetu Wrocawskiego, który
przywozi z Wrocawia miō
dzy innymi wydawnictwa SolidarnoŬci Walczŀcej. Zainteresowany programem organizacji w kwietniu 1983 r. wyjecha do Wrocawia i wziŀ tam
udzia w demonstracji 1-majowej. Tak zaczōy siō jego
zwiŀzki z SW.

Dziaalnoŧľ poznaŚskiego
oddziau SW
Pierwszy numer pisma „SolidarnoŬŃ Walczŀca” – najduƁej
wydawanego czasopisma SW
w Poznaniu - ukaza siō z datŀ 12
wrzeŬnia 1983 r. Opublikowano

Demonstracja SW na starym rynku w Poznaniu zorganizowana w 1989 r.
w nim Deklaracjō SolidarnoŬci
Walczŀcej Poznania, w której pisano: „Naszym celem jest Polska niepodlega i demokratyczna, Polska z wasnym rzŀ
dem wybieranym przez ogó
Polaków w wyborach. Polska
z szerokim wachlarzem partii
politycznych, z wolnŀ prasŀ, radiem i telewizjŀ, z gospodarkŀ
rynkowŀ i wolnymi zwiŀzkami
zawodowymi dla ochrony interesów pracowniczych. (…) Budujemy organizacjō SOLIDARNOħÿ WALCZüCA. Jest ona
otwarta dla wszystkich, którzy
za cel stawiajŀ sobie walkō
o wolnŀ Rzeczpospolitŀ Soli-

darnŀ, o solidarnoŬŃ ludzi i narodów”.
W listopadzie 1983 r. powoano Radō Oddziau, w skad
której weszli: Maciej Frankiewicz, Szymon ukasiewicz
i Szymon Jaboşski. Frankiewicz posugiwa siō pseudonimem „Stefan Bobrowski”,
który w czasie jego aresztowania sta siō pseudonimem organizacyjnym.
Kryzys w poznaşskim oddziale nastŀpi po aresztowaniu
w czerwcu 1985 r. Macieja Frankiewicza, a w listopadzie Szymona ukasiewicza. Byo to efektem
dziaaş SB prowa-

dzonych w ramach rozpracowaş operacyjnych pod krypt.
„Kotwica”/„OŬmiornica”
i
„Tama”. W tym trudnym okresie oddziaem kierowa Szymon
Jaboşski.
Po wyjŬciu Frankiewicza
na wolnoŬŃ, we wrzeŬniu 1986
r. nastōpowa stopniowy wzrost
aktywnoŬci organizacji. Od 1987
r. czōŬciej ukazywaa siō „SolidarnoŬŃ Walczŀca”, w 1988 r.
powstaa Grupa SW w Zakadach Przemysu Metalowego H.
Cegielski - Poznaş, a w 1989 r.

„Solidarnoŧľ
WalczĻca” – organ
poznaŚskiej SW

Dziaalnoŧľ wydawnicza
Solidarnoŧci WalczĻcej
Oddzia w Poznaniu
Organem poznaşskiej SW by
dwutygodnik „SolidarnoŬŃ Walczŀca” wydawany od wrzeŬnia
1983 do kwietnia 1990 r. (po poŀczeniu z pismem wydawanym we Wrocawiu zosta periodykiem ogólnopolskim).
Jego redaktorami w róƁnych
okresach byli: Maciej Frankiewicz, Szymon Jaboşski, Szymon ukasiewicz, Krzysztof
Stasiewski. W 1985 r. redaktorami zostali teƁ: Jerzy FieŃko
(ps. Jan Arciszewski, Grzegorz
Darski), Wodzimierz Filipek,
a ok. 1986 Aleksandra Bessert.
W 1987 r. kierowanie redakcjŀ
pisma przejŀ Frankiewicz.
W pierwszym roku swojej
dziaalnoŬci SW wydaa równieƁ dwa numery pisma „Solidarny Robotnik”. W paƀdzierniku 1984 r. ukaza siō pierwszy
numer czasopisma „Czas”
(1984-1988), w maju 1985 r. rozpoczōto wydawanie „Czasu

Kultury”, w 1988 r. wydano
cztery numery pisma „Komentarz”. W latach 1988-1989 wychodzia „SolidarnoŬŃ Walczŀca
HCP”, a w 1989 r. przeznaczona
dla modzieƁy gazetka „Gzub”.
Oddzia wydawa nie tylko publikacje SW, ale drukowa równieƁ materiay dla innych struktur podziemnych, np. biuletyny
zakadowych struktur „SolidarnoŬci”, takie jak: „WaŬciwy
Tor”, „Nauczyciel,” „Elektromonter”, „Gos z Roboczej”,
„SolidarnoŬŃ” (Famot Pleszew)
i „Argus”.

Wobec transformacji

Poznaşski oddzia SolidarnoŬci
Walczŀcej, podobnie jak caa organizacja, nie popar rozmów
przy Okrŀgym Stole i decyzji
wynikajŀcych z zawartych porozumieş. Poznaşska SW – zachowujŀc krytyczny stosunek
do idei wyborów kontraktowych – drukowaa jednak ulotki
wyborcze poznaşskich struktur
NSZZ „SolidarnoŬŃ”. W lipcu
1989 r. Maciej Frankiewicz zosta jednym z 4 oficjalnych
przedstawicieli SW i w jego
mieszkaniu przy ul. Gromadzkiej 23 mieŬci siō Punkt Informacyjny SW.
W okresie transformacji
ustrojowej, szczególnie w latach
1989-1990, Oddzia SW w Poznaniu wraz z innymi strukturami opozycyjnymi (m.in.: LDP
„NiepodlegoŬŃ”, KPN, PPS) organizowa liczne demonstracje,
wiece i pikiety skierowane
m.in.: przeciwko wyborowi
Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL i nominowaniu
Czesawa Kiszczaka na premiera. Domaga siō teƁ likwidacji cenzury oraz SuƁby Bezpieczeşstwa, przeprowadzenia
wolnych wyborów i wycofania
wojsk sowieckich z Polski.
W tym okresie SW angaƁowaa siō jednoczeŬnie coraz bardziej w jawne i legalne inicjatywy polityczne, np. powoujŀc
Klub „Wolni i Solidarni”, biorŀc
udzia w wyborach samorzŀdowych w ramach Poznaşskiego
Porozumienia Wyborczego „SolidarnoŬŃ i NiepodlegoŬŃ” oraz
uczestniczŀc w utworzeniu 7
lipca 1990 r. ogólnopolskiej Partii WolnoŬci.
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„PIK. Podziemny Informator Katowicki” i „WiS. Wolni i Solidarni” – najważniejsze pisma ŧlĻskiej SW

KATOWICKI ODDZIA
SOLIDARNOĢCI WALCZ÷CEJ
Katowickie struktury Solidarnoŧci WalczĻcej, obok poznaŚskich i trójmiejskich,
zaliczay siň do najwiňkszych oddziaów SW w kraju.
JAROSAW NEJA,
Oddzia IPN w Katowicach

P

owstay one najwczeŬniej, podobnie jak wrocawska „centrala” organizacji,
jeszcze
w 1982 r. Ich zaoƁycielem by
dziaacz podziemia solidarnoŬciowego Sawomir Bugajski.
W czerwcu 1982 r. wyszed on
z internowania i wraz z Ɓonŀ,
Barbarŀ Kowalczyk, która zostaa zwolniona z oŬrodka odosobnienia na poczŀtku lipca,
kontynuowa dziaalnoŬŃ konspiracyjnŀ. Nie bez znaczenia
dla dziejów katowickiej SW
byo to, Ɓe jako naukowiec Uniwersytetu ħlŀskiego – Bugajski
zajmowa siō fizykŀ teoretycznŀ. Przez bliskiego znajomego, Zbigniewa Oziewicza, fizyka z Uniwersytetu Wrocawskiego, we wrzeŬniu 1982 r. nawiŀza kontakty z wrocawskŀ
SW, a nastōpnie wraz z Kowalczyk spotka siō z zaoƁycielem
organizacji, równieƁ fizykiem,
Kornelem Morawieckim. Bugajski wstŀpi do SW i wspomagany przez Ɓonō, która formalnie nie zostaa nigdy zaprzysiō
Ɓonym jej czonkiem, przystŀ
pi do tworzenia struktur regionalnych organizacji – utworzonego 1 lipca 1982 r. we Wrocawiu Porozumienia SolidarnoŬŃ

Janina Jadwiga Chmielowska

Sawomir Bugajski

Walczŀca (PSW), w zaoƁeniu
stanowiŀcego luƀnŀ federacjō
rozmaitych grup i Ŭrodowisk,
które ŀczy jeden program
i wspólna idea.
„Przystōpujŀc do PSW (…)
wybieramy Ɓycie pene wyrzeczeş i niebezpieczeşstw, ale
za to godne, wolne i solidarne.
Wstōpujemy na drogō walki
z obcŀ dominacjŀ, drogō, którŀ
kroczyy pokolenia Polaków
od czasów konfederacji barskiej
do wspóczesnoŬci, drogō, która
musi doprowadziŃ do obalenia
nieludzkiego systemu rzŀdów
narzuconego nam przemocŀ
po II wojnie Ŭwiatowej” – deklarowali zaoƁyciele oddziau katowickiego PSW na amach
pierwszego numeru miesiōcznika „WiS. Wolni i Solidarni”,
datowanego na listopad 1982 r.
Po przeksztaceniu w tym sa-

mym miesiŀcu PSW w jednolitŀ kadrowŀ organizacjō
pod nazwŀ SolidarnoŬŃ Walczŀca, Oddzia Katowice, który
formalnie utworzono 8 paƀ
dziernika 1982 r. pozosta jej integralnŀ czōŬciŀ, a zaoƁony i redagowany przez Bugajskiego
„WiS” aƁ do 1991 r. by gównym
organem prasowym i programowym pismem Ŭlŀskiej SW.
W 1983 r. Bugajski zaoƁy
kolejne pismo „PIK. Podziemny
Informator Katowicki”. To
przede wszystkim w oparciu
o prace redakcyjne, druk i kolportaƁ tych pism rozwijay siō
struktury oddziau. Poczŀtkowo korzystano z kontaktów
Ŭrodowiskowych na Uniwersytecie ħlŀskim. Drukiem „WiS-a”
zajmowa siō m.in. matematyk
Wodzimierz Lesisz, socjolog
Edward Sotys by jednym z au-

torów tekstów i kolporterem,
podobnie jak inny matematyk,
Jan Wojnar. ŀcznikami oddziau i waƁnymi postaciami
kolportaƁu byy osoby spoza
uniwersytetu, Anna Gorgoş
i ukrywajŀcy siō od grudnia 1981
r. informatyk, Lesaw Frŀczek.
Dziōki znajomoŬciom nawiŀzanym przez Bugajskiego w czasie internowania, udao siō
takƁe rozciŀgnŀŃ kolportaƁ w regionie na Ŭrodowiska robotnicze. Jeszcze w 1982 r. istotnym
momentem dla rozwoju struktur Ŭlŀskiej SolidarnoŬci Walczŀ
cej byo takƁe nawiŀzanie kontaktów z ukrywajŀcŀ siō Janinŀ
Jadwigŀ Chmielowskŀ, przewodniczŀcŀ zaoƁonej przez siebie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoŬŃ”
Regionu ħlŀsko-Dŀbrowskiego.
Z czasem czōŬŃ kolejnych
osób w róƁnym stopniu powiŀ
zanych z RKK wstŀpia do SW
lub z niŀ wspópracowaa, nie
przerywajŀc dotychczasowej
aktywnoŬci. Takŀ postaciŀ by
jeden z czoowych dziaaczy gliwickiej opozycji, Tadeusz Drzazgowski, który wspópracowa
ze zwiŀzanym z SW Tadeuszem
Bezem. Drzazgowski szkoli
drukarzy i pomaga w zakadaniu konspiracyjnych drukarni
SolidarnoŬci Walczŀcej nie tylko
na Górnym ħlŀsku, ale równieƁ
we Wrocawiu. Do SW wstŀpia
z kolei sama Chmielowska,

obejmujŀc w 1985 r. po Bugajskim funkcjō przewodniczŀ
cego oddziau katowickiego,
podczas gdy on nadal kierowa
redakcjŀ „WiS-a”, pisa i publikowa teksty programowe. Poprzez studenta prawa Uħl.,
Marka ļelaznego, Ŭlŀska SW dotara do Ŭrodowisk odradzajŀ
cego siō od 1986 r. NiezaleƁnego
Zrzeszenia Studentów.
W kolejnych latach nastō
powa wyraƀny wzrost wpywów organizacji w Ŭlŀsko-dŀ
browskim podziemiu. Jej
wspópracownikami byli m.in.
dziaacze struktur podziemnych w Jastrzōbiu-Zdroju, Marek Bartosiak i Lech Osiak. Z kolei Chmielowska po aresztowaniach Morawieckiego, a nastōpnie Andrzeja Koodzieja, oraz
ich przymusowym wyjeƀdzie
z kraju (30 IV 1988 r.), objōa kierownictwo krajowe organizacji
jako przewodniczŀca Komitetu
Wykonawczego SolidarnoŬci
Walczŀcej. Przeomem w rozwoju Ŭlŀskiej SW okaza siō okres
po sierpniowych strajkach górniczych w 1988 r. Zaczōy wówczas m.in. powstawaŃ struktury
zakadowe w kopalniach, ale
nie tylko. We wrzeŬniu 1988 r.
kierowana przez Jerzego Gorzelika katowicka grupa ModzieƁowy Ruch Oporu „Niepodlegli”, skupiajŀca uczniów z kilku
miejscowych szkó Ŭrednich,
zaczōa dziaaŃ w ramach SW

jako ModzieƁowy Ruch Oporu
„SolidarnoŬci Walczŀcej”. Organem prasowym struktury byo
pismo „Przebojem”. ħlŀska SW
bya szczególnie widoczna rok
póƀniej wŬród Ŭrodowisk i ugrupowaş radykalnych, niegodzŀ
cych siō na kompromis z wadzami komunistycznymi. Jej
przedstawiciele wziōli m.in.
udzia w zorganizowanym 25
lutego 1989 r. w Jastrzōbiu-Zdroju Kongresie Opozycji Antyustrojowej. Dziaacze i wspó
pracownicy SW wspóanimowali i aktywnie uczestniczyli
w wielu demonstracjach ulicznych, wzywali do bojkotu rozmów z wadzami, a nastōpnie
bojkotu wyznaczonych na 4
czerwca 1989 r. wyborów parlamentarnych. Zdecydowanie demonstrowali takƁe swój sprzeciw wobec wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta.
Znaczenie SW w Ŭlŀsko-dŀ
browskiej opozycji lat 80. polegao m.in. na tym, Ɓe dziaacze
tej organizacji lub osoby z nimi
ŬciŬle wspópracujŀce jednoczeŬnie uczestniczyli w innych nurtach dziaalnoŬci niezaleƁnej
w regionie. Rygorystyczne przestrzeganie zasad konspiracji
skutkowao tym, Ɓe Ɓaden
z czoowych dziaaczy katowickiego oddziau SW nie zosta
aresztowany jako czonek tej organizacji.
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SOLIDARNOĢú WALCZ÷CA
W TRÓJMIEĢCIE
W latach 80. XX w. Trójmiasto byo jednym z ważniejszych oŧrodków
dziaalnoŧci Solidarnoŧci WalczĻcej. W różnym okresie czasu funkcjonowao
tu kilka podziemnych struktur, luŻno zwiĻzanych lub blisko wspópracujĻcych
z dolnoŧlĻskĻ centralĻ tej organizacji. Wydawano też wasne pisma,
z których najważniejszym bya ukazujĻca siň w latach 1985–1989
„Solidarnoŧľ WalczĻca Trójmiasto”.
PIOTR BRZEZIĖSKI
Oddzia IPN w GdaŚsku

P

atrzŀc chronologicznie,
do najstarszych
struktur
SW
w TrójmieŬcie
zaliczyŃ moƁna
grupō Ryszarda Andersa i Romana Jankowskiego, którzy
juƁ latem 1982 r. zdoali nawiŀ
zaŃ kontakt z wrocawskŀ SW.
Wspópraca jednak nie rozwinōa siō, a kontakt z Wrocawiem szybko zosta zerwany.
Mimo to, Anders, Jankowski
i ich wspópracownicy konsekwentnie odwoywali siō
do symboliki SW, nazywajŀc
swojŀ organizacjō SolidarnoŬŃ Walczŀca Gdaşsk.
Z grupŀ tŀ zwiŀzani byli teƁ
miōdzy innymi Leszek Byczkowski, Tadeusz Cieszewski
i Henryk Piec.
Do drugiej poowy 1983 r.
trudno jednak mówiŃ o bliƁ
szych kontaktach trójmiejskiego podziemia z wrocawskimi strukturami SW. Dopiero
w koşcu 1983 r. w Gdaşsku powstaa struktura o nazwie SolidarnoŬŃ Walczŀca Oddzia
Trójmiasto. W przeciwieş
stwie do SW Gdaşsk bya ona
mocno zwiŀzana z wrocawskŀ SW. Jej wspózaoƁycielami byli: Ewa Kubasiewicz,
Andrzej Koodziej, Zofia
Kwiatkowska i Stanisaw Kowalski. Do dziaaczy SW Oddzia Trójmiasto naleƁeli teƁ
Marek Czachor (syn Ewy Kubasiewicz) i jego Ɓona Magdalena (córka Stanisawa Kowalskiego). Z grupŀ tŀ zwiŀzana
bya takƁe znana gdyşska
dziennikarka i badaczka Grudnia ’70 Wiesawa Kwiatkowska. Kierownictwo SW Oddzia
Trójmiasto spoczywao w rō
kach Kubasiewicz i Koodzieja.
SW Oddzia Trójmiasto i SW
Gdaşsk funkcjonoway niezaleƁnie.
Pod koniec 1984 r. w dziaalnoŬŃ SW Oddzia Trójmiasto
zaangaƁowa siō Roman Zwiercan, który w duƁej mierze wziŀ
na siebie kwestie zwiŀzane
z drukiem i poligrafiŀ. Wraz

Ulotka trójmiejskiego Oddziau Solidarnoŧci WalczĻcej

Marsz protestacyjny z udziaem przedstawicieli Oddziau Trójmiasto Solidarnoŧci WalczĻcej
z Edwardem Frankiewiczem
w styczniu 1986 r. zaoƁy takƁe
trzeciŀ trójmiejskŀ strukturō
SW – Grupō Zakadowŀ SolidarnoŬci Walczŀcej w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni.
Grupa ta równieƁ wydawaa
wasne pismo, prowadzia dziaalnoŬŃ ulotkowŀ, a nawet
stworzya wasny oddzia dywersyjny. Stoczniowa SW,
w przeciwieşstwie do SW
Gdaşsk, ŬciŬle wspópracowaa
z SW Oddzia Trójmiasto.
SW Oddzia Trójmiasto
wydawaa pismo „SolidarnoŬŃ
Walczŀca Trójmiasto”. Jego redakcjŀ poczŀtkowo zajmowa

siō Stanisaw Kowalski,
a po jego Ŭmierci w 1987 r. obowiŀzki redakcyjne przejōo
maƁeşstwo
Czachorów.
Pod koniec lat 80. rolō redaktora objŀ Zbigniew Mielewczyk. Pismo ukazywao siō
od kwietnia 1985 r. do grudnia
1989 r. ŀcznie wydano 59 numerów normalnych i kilka numerów specjalnych. Jednym
z nich by np. anglojōzyczny
numer poŬwiōcony wizycie
prezydenta USA George’a Busha w Polsce w 1989 r. W skad
redakcji wchodzili miōdzy innymi: Ewa Kubasiewicz i Andrzej Koodziej (zaoƁyciele),

Manifestacja w GdaŚsku, widoczni reprezentanci
trójmiejskiej SW z transparentem

Stanisaw Kowalski, Marek
Czachor i Magdalena Czachor,
Zbigniew Mielewczyk, Barbara Mielewczyk (Formella)
i Andrzej Leszczyşski. Drukiem zajmowali siō: Jerzy Kanikua, Jacek Parzych, Roman
Zwiercan i Piotr Komorowski.
Pismo ukazywao siō w nakadzie od 2 tys. do 10 tys. egzemplarzy. Kolportowano je gównie na terenie Trójmiasta
i Wrocawia.
SW Oddzia Trójmiasto organizowaa teƁ wasny wywiad.
W ramach jego dziaalnoŬci prowadzono regularny nasuch radiowy czōstotliwoŬci wykorzystywanych przez MO i SB oraz
analizowano treŬŃ meldunków.
DziaalnoŬciŀ tŀ kierowa Koodziej, a wspópracowali z nim
miōdzy innymi: Piotr Jagielski,
Wojciech Pytel i Piotr Bagişski.
SW Oddzia Trójmiasto bya
doŬŃ blisko zwiŀzana z Andrzejem Gwiazdŀ, a jej czonkowie
nie kryli swojego sceptycyzmu
wobec dziaalnoŬci Lecha Waōsy. W sporze ideowym, jaki
juƁ na poczŀtku lat 80. zrodzi
siō
pomiōdzy
Waōsŀ
a Gwiazdŀ, dziaacze SW Oddzia Trójmiasto stanōli po stronie tego drugiego. Najlepszym
tego dowodem by fakt, Ɓe orga-

Dziaacze SW z Trójmiasta w czasie jednego z protestów
nizacja ta przez kilka lat wydawaa redagowane przez Joannō
i Andrzeja Gwiazdów pismo
„Poza Ukadem”.
Poczŀwszy od 1987 r. SW
Oddzia Trójmiasto nadawaa
wasne audycje radiowe. Ich
zasiōg by ograniczony, a emisja nieregularna. Samo ich pojawienie siō Ŭwiadczyo jednak
o duƁej sprawnoŬci organizacyjnej trójmiejskiej struktury
SW. Przez cay czas organizowano teƁ róƁnego typu akcje
ulotkowe i plakatowe.
Wedug niektórych relacji, SW Oddzia Trójmiasto nawiŀzaa wspópracō z grupŀ
trójmiejskich chemików. Z ich
pomocŀ zdobywano materiay
pirotechniczne, przeznaczone
do wykorzystania w planowanych akcji sabotaƁowych.
Jednŀ z nich byo zdetonowanie niewielkiego adunku wybuchowego pod budynkiem
Komitetu Miejskiego PZPR
w Gdyni w lutym 1987 r.
Mimo oficjalnie ogoszonej
we wrzeŬniu 1986 r. amnestii SB
wciŀƁ Ŭcigaa czonków SW.
W marcu 1987 r. aresztowano Romana Zwiercana. Kolejnym wstrzŀsem dla trójmiejskiej organizacji SW byo aresztowanie w styczniu 1988 r.

Andrzeja Koodzieja i jego –
sprokurowany przez wadze
PRL – wyjazd z Polski wiosnŀ
tego samego roku. Przez kilka
nastōpnych miesiōcy obowiŀzki szefa SW Oddzia Trójmiasto sprawowa Marek Czachor. Pod jego kierownictwem
przeprowadzona zostaa akcja
polegajŀca na wysaniu na domowe adresy oficerów WP pisma „ļonierz Solidarny”.
Bya to wspólna akcja SW i Liberalno-Demokratycznej Partii „NiepodlegoŬŃ” (LDPN). Pismo rozesano po caym kraju.
W 1988 r. Ewa Kubasiewicz wyemigrowaa do Francji, obejmujŀc tam funkcjō
emisariuszki SW na Zachodzie. SW Oddzia Trójmiasto
aktywnie uczestniczya w organizacji strajków w maju
i sierpniu 1988 r. Jesieniŀ
1988 r. kierownictwo SW Trójmiasto przejŀ, wypuszczony
z wiōzienia, Roman Zwiercan.
W czerwcu 1989 r. organizacja
wezwaa do bojkotu czō
Ŭciowo wolnych wyborów parlamentarnych, odrzucajŀc zarazem ustalenia „okrŀgego
stou” i krytykujŀc tō czōŬŃ
opozycji, która zdecydowaa
siō podjŀŃ wspópracō z komunistami.
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SOLIDARNOĢú WALCZ÷CA W SZCZECINIE

O

rganizacja
Kornela Morawieckiego
pojawia siō
w stolicy Pomorza
Zachodniego za sprawŀ Stanisawa Janusza i Krzysztofa
Korczaka oraz skupionej wokó nich grupy opozycjonistów, którzy od 1982 r. wydawali podziemne pismo „JednoŬŃ”, pomyŬlane jako kontynuacja tygodnika szczeciş
skiej „SolidarnoŬci” sprzed
wprowadzenia stanu wojennego. Jesieniŀ 1985 r.
o „zwrot” tytuu upomnia siō
Marian Jurczyk – szef „przedwojennego” Zarzŀdu Regionu
NSZZ „SolidarnoŬŃ”. Byo to
na rōkō dotychczasowym wydawcom, którzy od kilku miesiōcy konkretyzowali juƁ inne
plany na dalszŀ, opozycyjnŀ
dziaalnoŬŃ.
Janusz za poŬrednictwem swojej znajomej Izabeli
Ratajczak, która znaa z kolei
bliskŀ wspópracownicō przywódcy SW - Hannō ukowskŀ-Karniej, nawiŀza w tym
okresie kontakty z wrocawskŀ centralŀ SW. PoniewaƁ
szczecişska grupa speniaa
podstawowe kryterium, które
organizacja stawiaa przed nowymi oddziaami – zdolnoŬŃ
do ciŀgego, regularnego wydawania podziemnej prasy
i jej kolportowania – ze strony
H. ukowskiej-Karniej pojawia siō propozycja, aby powoaŃ Oddzia SW w Szczecinie. Jako pierwsi szczecinianie – w grudniu 1985 r. – przysiōgō organizacyjnŀ zoƁyli: S.
Janusz, K. Korczak i I. Ratajczak, zaŬ niedugo potem
Henryk Trybua, Leszek Dobrzyşski, Mariusz Bogdanowicz, Teodozja Szwed i Krystyna Borowska. W kolejnych
latach grono osób czynnie angaƁujŀcych siō na rzecz organizacji rozrastao siō, choŃ nie
wszyscy decydowali siō na zaprzysiōƁenie. Trudno o precyzyjne dane, ale w szczytowym
okresie byo to co najmniej kilkadziesiŀt osób.
Pierwszy okres aktywnoŬci szczecişskiego Oddziau
SW to przede wszystkim wydawanie podziemnego periodyku „Gryf”, z podtytuem:
„Pismo Organizacji SolidarnoŬŃ Walczŀca Oddzia Pomorze Zachodnie”, którego

Stanisaw Janusz

Krzysztof Korczak
pierwsze wydanie ukazao siō
w styczniu 1986 r. Numer
otwiera krótki manifest programowy – Dlaczego SolidarnoŬŃ Walczŀca? Punkt wyjŬcia
stanowio w nim porównanie
komunizmu do wyniszczajŀ
cej Polskō choroby nowotworowej. „Wydajemy wiōc –
ogaszano – tej chorobie
walkō” [podkreŬlenie w oryginale – przyp. M.S.].
Pismo ukazywao siō regularnie (zazwyczaj raz
w miesiŀcu) do 1990 r. „DziaalnoŬŃ wydawnicza – wspomina Dobrzyşski – bya jednym z priorytetowych zadaş
SolidarnoŬci Walczŀcej. […]
DrukowaliŬmy »Gryfa« (z reguy w nakadzie 1500–2000
egzemplarzy), ulotki, plakaty,
naklejki, »Gazetkō Ulicznŀ
SW« i pismo »AB«”. Wspomniane dwa ostatnie tytuy
szczecişska SW wydawaa juƁ
w koşcowym okresie swojej
dziaalnoŬci. Dwustronicowa
„Gazetka Uliczna” bya drukowana od sierpnia 1989 r.
do lipca 1990 r. Ukazao siō
dziewiōŃ lub dziesiōŃ nume-

rów, w których prezentowano
podstawowe zaoƁenia programowe SW, zachōcano
do przystŀpienia do organizacji i do udziau w organizowanych przez niŀ manifestacjach ulicznych. Z kolei „AB”
(tytu by skrótem od sów
„Akcja
BezpoŬrednia”;
pod koniec 1989 i na poczŀtku
1990 r. wydrukowano ŀcznie
piōŃ numerów) miao byŃ
z zaoƁenia pismem skupionej wokó SW modzieƁy.
Do katalogu pism sygnowanych przez SW w Szczecinie
trzeba teƁ doliczyŃ wydane
w 1988 r. dwa jednostronicowe numery pisma pt. „Gos
WolnoŬci”, oraz drukowany
od grudnia tego roku
do kwietnia 1990 r. miesiōcznik „Wici”. Inicjatorem tych
tytuów by Eugeniusz Janiszewski, który dopiero po wydrukowaniu pierwszych numerów „Wici” pozna Korczaka i Dobrzyşskiego, którzy
przyjōli od niego przysiōgō organizacyjnŀ.
Szczecişscy wspópracownicy Morawieckiego stali
siō szczególnie widoczni
w drugiej poowie 1989 r. OtóƁ
- 23 sierpnia tego roku na ulicach Szczecina odbya siō manifestacja pod hasem „Sowieci do domu”, do której wezway wspólnie SW i Federacja ModzieƁy Walczŀcej. Manifestanci, w liczbie kilku tysiōcy, zebrali siō na pl. Grunwaldzkim. Nastōpnie próbowali przejŬŃ pod KW PZPR.
Na pl. Lotników drogō zagrodzi im kordon milicyjny. Najpierw funkcjonariuszy obrzucono bilonem, nastōpnie doszo do starŃ, które w róƁnych
czōŬciach miasta trway
do wieczora.
Kolejna demonstracja
uliczna z udziaem SW odbya
siō 17 wrzeŬnia. Jej uczestnicy
przeszli z pl. Grunwaldzkiego
pod konsulat ZSRS. Za okalajŀce placówkō ogrodzenie polecia deszcz drobnych monet,
mur wymalowano antysowieckimi hasami. Z kolei 11 listopada
manifestowano
pod hasem „WolnoŬŃ Polsce”,
13 grudnia – „UkaraŃ zbrodniarzy stanu wojennego”, 27
stycznia 1990 r. – „DoŬŃ paktów z komunŀ”, a w lutym
urzŀdzono manifestacjō przeciwko prezydenturze gen.
Wojciecha Jaruzelskiego –
„Ostatni Ŭledzik generaa”.
Byy to jednak takƁe ostatnie
akcenty dziaalnoŬci szczeciş
skiego oddziau SW.

Manifestacja 11 listopada 1989 r. w Szczecinie wspóorganizowana przez SW

FOT. JAROSAW KACZOROWSKI

MICHA SIEDZIAKO,
Oddzia IPN w Szczecinie,
Uniwersytet SzczeciŚski

FOT. JAROSAW KACZOROWSKI

Choľ szczeciŚski oddzia Solidarnoŧci WalczĻcej powsta dopiero pod koniec 1985 roku,
zdĻży zaznaczyľ swojĻ obecnoŧľ na mapie ŧrodowisk opozycyjnych PRL.

Wizyta Kornela Morawieckiego w Szczecinie (1990 r.). Za stoem prezydialnym od lewej:
Krzysztof Korczak, NN, Kornel Morawiecki
W styczniu 1990 r. jego
czonkowie powoali Klub Polityczny „Wolni i Solidarni”
i zaangaƁowali siō w organizacjō szerokiej koalicji wyborczej przed nadchodzŀcymi
wyborami samorzŀdowymi.
Przybraa ona nazwō Forum
Demokratycznego, które tworzyo, obok SW, kilkanaŬcie innych ugrupowaş. Ów szeroki
alians nie osiŀgnŀ jednak sukcesu wyborczego, zdobywa-

jŀc w wyborach do szczeciş
skiej Rady Miasta zaledwie
6,6% gosów, co zniechōcio
wielu dziaaczy do dalszej aktywnoŬci.
Najwytrwalsi – w tym
Korczak i Dobrzyşski – zaangaƁowali siō jeszcze w zbieranie podpisów pod listami poparcia dla kandydatury Kornela Morawieckiego w wyborach prezydenckich jesieniŀ
1990 r. Mimo Ɓe w skali kraju

zebrano ich wymaganŀ iloŬŃ,
zostay one zakwestionowane przez Paşstwowŀ Komisjō Wyborczŀ, co zamknōo przed Morawieckim
drogō do kandydowania.
Przypieczōtowao to zanik
aktywnoŬci Ŭrodowiska jego
sympatyków w stolicy Pomorza Zachodniego. Upad teƁ
jednak system komunistyczny, przeciwko któremu
wystōpowali.

16 | SolidarnoŨĿ Walczļca
16

CZWARTEK, 9CZWARTEK
CZERWCA 2022
GAZETA WROCAWSKA
9 CZERWCA 2022

PROGRAM WYDARZEĖ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
ODDZIA IPN WE WROCAWIU
W ZWI÷ZKU Z 40. ROCZNIC÷ POWSTANIA
SOLIDARNOĢCI WALCZ÷CEJ
10 czerwca 2022 r.
Dolnośląskie Centrum Filmowe, Sala Polonia
ul. J. Piłsudskiego 64a, Wrocław
18:00 Prezentacja publikacji rocznicowej Instytutu Pamięci Narodowej
„Wolni i Solidarni. Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku
w Encyklopedii Solidarności”.
Jest to leksykon zawierający 119 biogramów i 20 haseł rzeczowych.
Promocji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny z udziałem
redaktorów (dr Kamil Dworaczek, Agnieszka Klarman, Łukasz Sołtysik,
dr Grzegorz Waligóra) oraz recenzenta (dr Łukasz Kamiński).

11 czerwca 2022 r.
Siedziba NSZZ „Solidarność”,
pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
9:00 Wręczenie przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej kilkunastu działaczom Solidarności Walczącej Krzyży Wolności i Solidarności.
Wydarzenia towarzyszące: premierowa prezentacja reprintów dwóch wydawnictw Solidarności Walczącej:
„Mały konspirator” (1983) i „Walka o serca i umysły” (1987) oraz repliki orzełka Solidarności Walczącej
przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Skwer Kornela Morawieckiego,
Wrocław-Szczepin
10:00 Złożenie kwiatów przed odnowionym przez IPN pomnikiem ku czci Kornela Morawieckiego
na skwerze Kornela Morawieckiego przez Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego oraz delegacje
władz państwowych i samorządowych. Wartę honorową zapewni Wojsko Polskie.
DODATEK SPECJALNY
Dodatek przygotowany
wraz z Oddziaem IPN
we Wrocawiu

Wydawca: Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,
02-672 Warszawa,
tel. 22 201 44 00, fax: 22 201 44 10

Kamil Dworaczek
(Oddzia IPN we Wrocawiu)
– koordynacja i koncepcja
merytoryczna

Zdjňcie okadkowe: Barykada wzniesiona na skrzyżowaniu ulicy Pereca z ulicĻ LwowskĻ
we Wrocawiu w czasie manifestacji w dniu 13 VI 1982 r. Fot. Witold Szwebs
Ilustracje zamieszczone w dodatku pochodzĻ ze zbiorów IPN oraz ze zbiorów Archiwum
PaŚstwowego w Szczecinie

