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B
y   sobotni wie-
czór 28 lutego 
1987 roku, gdy 
pod budyn-
kiem Komitetu 
M i e j s k i e g o  

PZPR w Gdyni rozleg  si  po-
t ny huk. W koszu na mieci 
eksplodowa  adunek wybu-
chowy domowej konstrukcji. 
„Wskutek wybuchu zniszcze-
niu uleg y szyby drzwi wej cio-
wych oraz szyby okienne w po-
mieszczeniach partyjnych”  
– zanotowali pó niej esbecy. 
Nikt nie zgin  ani nie zosta  
ranny, ale o to w a nie cho-
dzi o. Brawurowa akcja Ro-
mana Zwiercana mia a nastra-
szy  w adz  i by  demonstra-
cj  si y podziemia. 

Pod o enie bomby 
pod gmachem partyjnym to 
jedno z najbardziej spektakular-
nych przedsi wzi  Solidarno-
ci Walcz cej. Ta podziemna 

struktura kierowana przez Kor-
nela Morawieckiego by a znie-
nawidzona i szczególnie zacie-
kle zwalczana przez w adze Pol-
ski „ludowej”. S u ba Bezpie-
cze stwa pisa a w roku 1986, e 
SW „jest organizacj  o progra-
mie ekstremistycznym, zdecy-
dowanie antykomunistycz-
nym”. Te epitety to w istocie 
niezamierzona pochwa a ludzi, 
którzy z czerwon  dyktatur  nie 
zamierzali i  na kompromisy. 
Oni nie chcieli reformowa  gni-
j cego systemu. Mieli ambicj  
go obali  – i odbudowa  praw-
dziwie woln  Polsk . 

Wszystko zacz o si  40 lat 
temu – wiosn  1982 r., krótko 
przed szóst  miesi cznic  stanu 
wojennego, czyli wojny wypo-
wiedzianej w asnemu narodowi 
przez ekip  Wojciecha Jaruzel-
skiego. W Regionalnym Komi-
tecie Strajkowym – podziem-

nym kierownictwie dolno l
skiej Solidarno ci – narasta y 
ró nice mi dzy przewodnicz
cym W adys awem Frasyniu-
kiem a Kornelem Morawieckim. 
Konflikt dwóch silnych osobo-
wo ci podsyca y spory o me-
tody dzia ania. Frasyniuk by  
m.in. zwolennikiem comie-
si cznych strajków w zak adach 
pracy. Grupa Morawieckiego 
s usznie uwa a a, e to niepo-
trzebne nara anie ludzi na re-
presje – i e skuteczniejsze b d  
demonstracje uliczne. 1 czerwca 
1982 r. Morawiecki opu ci  RKS, 
a ju  kilka dni pó niej (z dat  13 
czerwca) wyda  pierwszy nu-
mer podziemnego pisma „Soli-
darno  Walcz ca”. Od jego ty-
tu u nowa organizacja zaczerp-
n a wkrótce sw  nazw . 

Serce SW tak e w kolej-
nych latach bi o we Wroc awiu. 
Ale pr ne o rodki powsta y 
równie  w innych regionach: 
Trójmie cie (gdzie dzia ali m.in. 
Andrzej Ko odziej, Ewa Kuba-
siewicz i Ma gorzata Zwiercan), 
Katowicach (Janina Jadwiga 
Chmielowska) czy Poznaniu 
(Maciej Frankiewicz). Z organi-
zacj  zwi za o si  z czasem 3–4 
tys. osób. Solidarno  Walcz ca 
mia a znakomity system druku 
i kolporta u, w asne audycje ra-
diowe, a nawet kontrwywiad. 
Bezpieka – mimo zaanga owa-
nia poka nych si  i rodków – 
d ugo bi a g ow  w mur. Do  
powiedzie , e Kornel Mora-
wiecki skutecznie unika  aresz-
towania a  do listopada 1987 r. 

Historia SW to wieloty-
si czne demonstracje uliczne, 
spektakularne akcje jak ta Zwier-
cana – ale tak e powa ny doro-
bek programowy. Rzeczpospo-
lita Solidarna, któr  postulowa  
Kornel Morawiecki, to wizja bli-
ska cho by pó niejszej idei Pol-
ski solidarnej Lecha Kaczy
skiego – i aktualna do dzi . Na-
der trafne okaza y si  diagnozy 
formu owane przez ludzi SW 
pod koniec lat 80., gdy ostrzegali 
przed uw aszczeniem komuni-
stycznych elit i zamiast kon-
traktu z PZPR domagali si  wy-
borów w pe ni wolnych. To jed-
nak nie by  dobry czas dla ide-
owców. W okresie „okr g ego 
sto u” i w kolejnych miesi cach 
SW by a marginalizowana nie 
tylko przez komunistów, lecz 
tak e przez Wa sowsk  Solidar-
no . Dzi , w czwartej dekadzie 
wolnej Polski, najwy szy czas 
odda  ho d niekwestionowa-
nym bohaterom.  

NAJODWA NIEJSI Z ODWA NYCH
Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarno ci Walcz cej byli sol  w oku re imowej bezpieki.  

Z czasem stali si  niewygodni tak e dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami.
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Ulica Piaskowa we Wroc awiu, na murze widoczny symbol Solidarno ci Walcz cej: litera „S” po czona z kotwic   
charakterystyczn  dla znaku Polski Walcz cej
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Instytut Pami ci Narodowej
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Skrzy owanie ul. Pereca z ul. Lwowsk  we Wroc awiu w czasie manifestacji w dniu 13 VI 1982 r.
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KAMIL DWORACZEK,  
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

O
sob  numer 
jeden w Soli-
darno ci Wal-
cz cej by  
Kornel Mora-
wiecki. Cz o-

wiek z du ym do wiadcze-
niem opozycyjnym si gaj cym 
roku 1968. Morawiecki by  bar-
dzo aktywny ju  w latach 70. 
jako wydawca „Biuletynu Dol-
no l skiego”, jednego z wa
niejszych wroc awskich pism 
niezale nych. Ju  wówczas 
skupi  wokó  siebie grono 
wspó pracowników: redakto-
rów i drukarzy, na których móg  
liczy  tak e i w pó niejszych la-
tach. Po powstaniu „Solidarno-
ci” w 1980 r. w czy  si  w jej 

dzia alno . Jego nazwisko roz-
s awi y wówczas dwa wyda-
rzenia. Jesieni  1981 r. zosta  on 
aresztowany z powodu za-
mieszczenia na amach „Biule-
tynu Dolno l skiego” dwóch 
odezw rosyjskiej organizacji 
emigracyjnej adresowanych 
do Polaków oraz o nierzy so-
wieckich. W obronie Mora-
wieckiego „Solidarno ” w ca-
ym regionie zapowiedzia a 

protesty, co doprowadzi o 
do jego zwolnienia z aresztu. 
Niemniej odby o si  kilka roz-
praw przed S dem Rejonowym 
we Wroc awiu, które przyczy-
ni y si  do wzrostu rozpozna-
walno ci przysz ego lidera SW. 
Ponadto w czasie I Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darno ” nale a  do inicjatorów 
„Pos ania do narodów Europy 
Wschodniej”. W dokumencie 
tym wyra ano poparcie dla ro-
botników innych krajów bloku 
sowieckiego, którzy walczyli 
o swoje prawa i wolne zwi zki 
zawodowe. Wywo a o to szcze-
góln  irytacj  Kremla. W czasie 
Zjazdu Morawiecki da  si  po-
zna  jako radykalny dzia acz 
antykomunistyczny, by  jed-
nym  z niewielu, którzy ostrze-
gali, e w adze mog  si gn  
po rozwi zania si owe. Zreszt  
sam przygotowywa  si  na tak  
ewentualno .  

13 grudnia 1981 r. okaza o 
si , e mia  niestety racj . W a-
dze komunistyczne wprowa-
dzi y stan wojenny, którego 
najwa niejszym celem by o 
zniszczenie „Solidarno ci”. 

Morawieckiemu uda o si  
unikn  internowania i szybko 
przyst pi  do budowy struk-
tur konspiracyjnych we Wro-
c awiu. By o to o tyle atwiej-
sze, e móg  polega  na ze-
spole stworzonym wokó  
„Biuletynu Dolno l skiego”, 

a ponadto wykorzysta  prze-
zornie zabezpieczony wcze-
niej sprz t drukarski. Jego 

ekipa bardzo szybko przygoto-
wa a kolejny numer „Z Dnia 
na Dzie ”, który ukaza  si  ju  
w pierwszych dniach stanu 
wojennego. wiadczy o to 

o sprawno ci organizacyjnej 
Morawieckiego i jego ludzi. Pi-
smo by o organem podziem-
nego kierownictwa dolno l
skiej „Solidarno ci”, czyli Re-
gionalnego Komitetu Strajko-
wego, na którego czele sta  
W adys aw Frasyniuk.  

Mi dzy oboma dzia a-
czami szybko dosz o jednak 
do konfliktu, którego g ówn  
przyczyn  by y ró nice doty-
cz ce strategii dzia ania 
zwi zku. Morawiecki by  zwo-
lennikiem dzia a  bardziej zde-
cydowanych i radykalniej-
szych, co przejawia o si  
cho by w jego pozytywnym 
stosunku do organizowania 
manifestacji ulicznych. Frasy-
niuk opowiada  si  za  za orga-
nizowaniem comiesi cznych 
strajków, które wed ug Mora-
wieckiego prowadzi y do os a-
bienia zwi zku z powodu zwol-
nie  z pracy osób zaanga owa-
nych w ich przygotowanie.  

Apogeum konfliktu by o 
spotkanie RKS pod koniec maja 
1982 r. Dosz o na nim do ostrego 
starcia na tle zbli aj cej si  mie-
si cznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. Morawiecki i jego 
zwolennicy optowali za wezwa-
niem do manifestacji ulicznej, 
czemu sprzeciwia  si  Frasy-
niuk. Nie uda o si  osi gn  
w tej kwestii porozumienia, 
a Morawiecki opu ci  zebranie 
razem z innymi popieraj cymi 
go osobami. Wówczas przenie-
li si  do innego mieszkania, 

gdzie podj li decyzj  o powo a-
niu nowej, odr bnej od RKS, or-
ganizacji. Tadeusz wierczew-

ski zaproponowa  wówczas, 
aby przyj a ona nazw  Solidar-
no  Walcz ca, co podkre la o 
charakter dzia a  nowej organi-
zacji i odrzucenie jakiejkolwiek 
mo liwo ci kompromisu z ko-
munistami. By o to te  wy-
ra ne nawi zanie do czasów 
oporu przeciw okupacji hitle-
rowskiej i symbolu Polski Wal-
cz cej (charakterystyczna „ko-
twica”). Pomys  si  przyj  
i taki te  tytu  nadano nowemu 
pismu organizacji. Jego stwo-
rzenie by o o tyle atwiejsze, e 
po stronie Morawieckiego opo-
wiedzia a si  dotychczasowa 
redakcja „Z Dnia na Dzie ” i to 
ona zacz a tworzy  „Solidar-
no  Walcz c ”. Wkrótce te  
na murach zacz  pojawia  si  
symbol ugrupowania: litera 
„S” po czona z „kotwic ”  
– znakiem Polski Walcz cej. 

SW wezwa a wi c do ma-
nifestacji 13 czerwca, a pó niej 
tak e 16 i 28 czerwca. Wszyst-
kie apele spotka y si  ze znacz-
nym odzewem, co pokazy-
wa o, e strategia forsowana 
przez Morawieckiego znajduje 
faktyczne poparcie wroc a-
wian. Protesty by y te  swego 
rodzaju chrztem bojowym no-
wej organizacji. Kolejnym kro-
kiem formowania si  SW by o 
powo anie z dniem 1 lipca 1982 
r. Porozumienia Solidarno  
Walcz ca. W za o eniu mia a 
by  to lu na federacja ró nych 
rodowisk z czonych wspól-

nymi ideami i programem. 
Kilka miesi cy pó niej – 11 li-
stopada – Porozumienie prze-
kszta cono jednak w jednolit  
organizacj  pod nazw  Soli-
darno  Walcz ca. Program 
SW sprowadzaj cy si  do bez-
kompromisowej walki z dyk-
tatur  komunistyczn  i mó-
wi cy wprost o potrzebie jej 
obalenia przyci ga  do organi-
zacji coraz wi cej dzia aczy, 
szczególnie tych rozczarowa-
nych brakiem zdecydowanych 
dzia a  ze strony liderów pod-
ziemnej „Solidarno ci”. Orga-
nizacja zacz a szybko p czko-
wa , przy czyli si  do niej nie 
tylko opozycjoni ci z Wroc a-
wia, ale te  z innych cz ci 
kraju. SW z niewielkiej grupy 
skupionej wokó  Kornela Mo-
rawieckiego sta a si  wi c 
wa n  organizacj  antykomu-
nistyczn  o zasi gu ogólnopol-
skim.   

Dzia acze Solidarno ci Walcz cej z Wroc awia 

JAK RODZI A SI   
SOLIDARNO  WALCZ CA

Z dat  13 czerwca 1982 r. ukaza  si  pierwszy numer pisma „Solidarno  Walcz ca”, 
 wtedy Polacy mieli pierwsz  okazj  zetkn  si  z t  nazw . Przez kolejne 8 lat kojarzy a si  ona  

przede wszystkim z bezkompromisow  walk  z re imem komunistycznym.

Pierwszy numer pisma „Solidarno  Walcz ca” z 13 VI 1982 r. 
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UKASZ SO TYSIK, 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

S
olidarno  Wal-
cz ca g osi a 
walk  o niepod-
leg  i demokra-
tyczn  Rzecz-
pospolit  Soli-

darn  oraz „wyzwolenie z ko-
munizmu ludzi i narodów”, 
wi c struktury organizacji po-
wstawa y tam, gdzie ludziom 
bliskie by y te has a. Za mode-
low  struktur  nale y uzna  
central  SW we Wroc awiu, 
której wewn trzne agendy po-
zosta y wzorem dla dzia aczy 
SW w innych miastach. 

Struktura wewn trzna 
We Wroc awiu ukrywa  si  Kor-
nel Morawiecki, przewodni-
cz cy organizacji. W mie cie 
dzia a a tajna Rada SW w sk a-
dzie: Kornel Morawiecki, Zbi-
gniew Be z (do 1983 r.), Pawe  
Falicki, Micha  Gabryel, Jerzy 
Gnieciak (w 1982 r.), Maria Ko-
ziebrodzka, Cezariusz Lesisz, 
Hanna ukowska-Karniej, An-
drzej Myc, Jan Paw owski, Zbi-
gniew Oziewicz, W adys aw Si-
dorowicz (1983-1987) i Jerzy 
Kocik (od 1983 r.).  

W 1984 r. powo ano Komi-
tet SW w sk adzie: K. Mora-
wiecki, A. Myc, Wojciech My-
lecki, Andrzej Zarach, nast p-

nie do czyli H. ukowska-Kar-
niej, Ewa Kubasiewicz, Andrzej 
Ko odziej, Janina Jadwiga 
Chmielowska, Zbigniew Ja-
gie o  i Roman Zwiercan.  

To tu pod szyldem Agen-
cji Informacyjnej/Agencji Wy-
dawniczej Solidarno ci Wal-
cz cej - najbardziej rozwin a 
si  poligrafia z ca  sieci  grup 
drukarskich i kolporta u. Nie 
b dzie przesady w stwierdze-
niu, e SW stworzy a praw-
dziwe imperium wydawnicze. 
Kolejnymi agendami by y 
agencje fotograficzne i fono-
graficzne, Video Studio, Poczta 
Solidarno ci Walcz cej, Radio 
Solidarno  Walcz ca. Na ba-
zie do wiadcze  radiofonicz-
nych szczególnie wa n  rol  
odgrywa a komórka kontrwy-
wiadu SW kierowana przez J. 
Paw owskiego. Prowadzono 
nas uchy rozmów funkcjona-
riuszy SB, co pozwala o kon-
spiratorom gubi  ledz cych 
ich esbeków oraz zabezpiecza  

tajne spotkania na wypadek 
aresztowania.  

Wa nym punktem pro-
gramu SW by a walka z komuni-
zmem pod has em „za wolno  
nasz  i wasz ”, dlatego w ra-
mach tzw. Wydzia u Wschod-
niego SW drukowano literatur  
religijn  i bibu  w j zykach 
m.in.: czeskim, rosyjskim, ukra-
i skim i litewskim, a nast pnie 
przemycano j  do garnizonów 
wojsk Armii Radzieckiej  
w Polsce, a tak e Czechos owac-
kiej Republiki Socjalistycznej 
i Zwi zku Socjalistycznych Re-
publik Sowieckich. Opisany mo-
del struktury centrali nowi dzia-
acze SW starali si  rozwija , 

tworz c oddzia y oraz grupy 
na Dolnym l sku i w innych 
miastach Polski.  

Przedstawiciele SW  
na Zachodzie 
Integraln  cz ci  organizacji 
byli oficjalni i niejawni zagra-
niczni przedstawiciele mieszka-
j cy w kilku krajach. W latach 
1987-1989 mo na do nich zali-
czy  m.in. Tadeusza Warsz  
(Anglia), Andrzeja Wirg  z on  
Jolant  (RFN), Ludwik  Ogorze-
lec i Rafa a Gan-Ganowicza 
(Francja), Ew  Zaj c (Szwajca-
ria), Z. Be za (Kanada), Jaros awa 

wi tka (USA). Zadaniem przed-
stawicieli by o informowanie 
spo ecze stw zachodnich o ce-
lach i dzia alno ci SW, pozyski-
wanie funduszy na zakup 
sprz tu i materia ów poligraficz-
nych oraz urz dze  i kompo-
nentów elektronicznych (radia, 
nadajniki, krótkofalówki itp.). 
E. Kubasiewicz-Houée (Francja) 
koordynowa a na Zachodzie ak-
tywno  wszystkich przedsta-
wicieli SW. Utrzymywali oni ci-
s y kontakt z kierownictwem 
SW we Wroc awiu. 

Oddzia y i grupy 
 W 1982 r. K. Morawiecki zdefi-
niowa , e o oddziale SW 
mo na mówi  wtedy, gdy okre-
lona grupa osób zajmowa a si  

regularnie co najmniej przez 
rok kolporta em bibu y i ulotek 
oraz - co wa ne - wydawa a 
w asne pismo. Wydawanie ga-
zety nie nale a o do prostych 
i bezpiecznych zada  z po-
wodu zagro enia represjami 
(np. aresztowaniem). Dlatego 
podstawow  jednostk  stano-
wi y grupy SW. Zwykle na jej 

STRUKTURY  
SOLIDARNO CI WALCZ CEJ 1982-1990

W literaturze historycznej przyj o si  porównanie struktur SW do glonu albo fraktala.  
Do glonu dlatego, e ro nie tam, gdzie s  sprzyjaj ce warunki przyrodnicze. Natomiast cech  fraktala jest  

samopodobie stwo, tj. podobie stwo ca o ci do fragmentu i odwrotnie.

Schemat struktury Solidarno ci Walcz cej opracowany przez S u b  Bezpiecze stwa 
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czele sta  lider, który wraz 
z dzia aczami i wspó pracow-
nikami prowadzi  przez co naj-
mniej  rok kolporta , akcje ma-
ego sabota u oraz stawia  so-

bie kolejne zadania (np. druk 
ulotek czy pisma), które mog y 
przyczyni  si  do wzrostu 
liczby cz onków, rozbudowy 
agend, a co za tym idzie powo-
ania oddzia u. Wiele zale a o 

od inwencji i odwagi osób two-
rz cych grup . Generalnie 
mo na zauwa y  prawid o-
wo , e im mniejsze miasto, 
tym trudniejsza by a dzia al-
no  podziemna, zw aszcza 
pod szyldem SW. W obu przy-
padkach dzia acze przyst pu-
j cy do  organizacji identyfiko-
wali si  z jej programem. 

Struktura terytorialna 
Pierwsze oddzia y SW po-
wsta y w Katowicach jesieni  
1982 r. i  rok pó niej w Lublinie. 
Kolejne zawi za y si  w naj-
wi kszych miastach Polski 
i w mniejszych o rodkach. 
W 1987 r. w dokumencie pro-
gramowym SW wymieniono 11 
oddzia ów: Wroc aw, Katowice, 
Pozna , Rzeszów, Gda sk, Lu-
blin, Jelenia Góra, ód , Szcze-
cin, Warszawa i Toru .  

Na wzór centrali dzia acze 
w tych miastach cz sto powo y-
wali Rad  i Komitet Wykonaw-
czy, prowadzili kolporta  ulotek 
i bibu y, malowali has a na mu-
rach, wydawali w asne pisma, 
znaczki, kartki wi teczne itp., 
zak adali wydawnictwa druku-
j ce ksi ki i broszury w drugim 
obiegu, nagrywali i emitowali 
w eterze audycje Radia SW, or-
ganizowali manifestacje.  

Definicj  oddzia u w ró
nych okresach spe nia y (druk 
w asnego pisma) Kielce, Konin, 
Pi a, Nowa Sól, Wschowa, Zgo-
rzelec. Czas prze omu lat 1989-
1990 wyzwoli  now  aktyw-
no  spo eczn  i wzrost liczby 
oddzia ów SW: Dolny l sk (bez 
Wroc awia), Kraków, Opole, Ja-
strz bie-Zdrój, Bielsko-Bia a. 
Aktywne grupy SW dzia a y te  
m.in. w Bia ymstoku, Kro nie, 
Przemy lu, Strzy owie, Tarno-
brzegu i Wa brzychu. 

Nie ulega w tpliwo ci, e 
poza central  SW we Wroc a-
wiu, za wiod ce nale y uzna  
oddzia y w Katowicach (w 1989 
r. l sko-D browski), Pozna-
niu, Rzeszowie (niestety, cz  
cz onków kierownictwa od-
dzia u by a agentami SB) i Trój-
mie cie. Do aktywnych, 
od 1986 r. pr nie rozwijaj
cych si  mo na zaliczy  m.in. 
Szczecin, ód  i Warszaw . 
Pod koniec 1987 r. znacznie 
zmniejszy a si  aktywno  
m.in.: w Lublinie i Toruniu. 
W latach 1988/1989-1990 nast
pi  rozwój struktur SW w wielu 
miastach, co zwi zane by o 
z post puj cymi zmianami po-
litycznymi w Polsce i na wie-
cie. Ogó em w okresie 1982-
1990 we wszystkich struktu-
rach SW ofiarnie aktywnych 
by o kilka tysi cy osób.  

Solidarno  Walcz ca |  5 CZWARTEK 
9 CZERWCA 2022

Niektóre agendy Solidarno ci Walcz cej w optyce S u by Bezpiecze stwa 
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C
zas i metody 
dzia alno ci 
by y oczywi-
cie inne. Cel 

identyczny: 
o d z y s k a n i e  

przez Polsk  niepodleg o ci. 
Kornel Morawiecki tak okre li  
potem wytyczne, jakie otrzy-
mywali ludzie, którzy chcieli 
walczy  z komun : „Nikomu 
nie narzucali my formy dzia-
alno ci. Ka dy wybiera  t , 

w której czu  si  najlepiej 
i w której zdzia a  móg  naj-
wi cej. Pytaj cym: »Co robi ?«, 
odpowiada em: »Rób to, 
od czego upadnie komu-
nizm«”. Ró ne formy dzia al-
no ci organizacji elastycznie 
dostosowywane by y do mo
liwo ci w asnych i kontrakcji 
przeciwnika. 

Podziemna prasa sta a si  
znakiem rozpoznawczym SW. 
Nios a my l niepodleg o-
ciow , wytycza a kierunki 

dzia a , pokazywa a, e re im 

trzeba i mo na obali . Zapisane 
maszynow  czcionk , pach-
n ce wie  farb  drukarsk , 
pocz tkowo s abo czytelne, 
z czasem drukowane na coraz 
lepszym sprz cie, gazetki 
i ulotki znale  mo na by o 
w zak adach pracy, biurach, 
szko ach, na dworcach. Uru-
chamia y spo eczn  aktyw-
no , informowa y o represjach 
„komuny”, wzywa y do de-
monstracji, publikowa y dys-
kusje o metodach walki, poda-
wa y nazwiska kolaborantów. 

Oprócz gazetek kolporto-
wane by y te  wydawnictwa 
zwarte, ulotki, znaczki pocz-
towe, pocztówki, kartki oko-
liczno ciowe, banknoty, 
wpinki, medale, monety, ka-
sety magnetofonowe, zdj cia, 
plakaty. Wydawane przez pod-
ziemne drukarnie ksi ki i bro-
szury, g ównie o tematyce hi-
storycznej i politycznej, by y in-
telektualn  „odtrutk ” na ko-
munistyczn  propagand . 
Kszta towa y ideowo m odych 
ludzi, formowa y my l poli-
tyczn  przywódców podzie-
mia, pokazywa y wysi ek ante-

natów i drogi, jakimi nale y 
zmierza  do niepodleg o ci. Ci, 
których ju  nie by o, z kart ksi
ek mówili nast pcom: licz  si  

nie tylko kamienie dla milicji, 
butelki z benzyn  dla zomow-
ców, kolczatki pod „suki”, czer-
wone farby olejne na drzwi, 
gdzie mieszkaj  kolaboranci. 
Liczy si  przede wszystkim 
program dzia ania. Na dzisiaj 
i na przysz o . 

Wolny eter sta  si  rów-
nie  no nikiem prawdy. Emi-
tuj ce z dachów wie owców 
kilkunastominutowe audycje 
nadajniki w asnej produkcji 
by y przeka nikiem wolnego 
s owa docieraj cym do dziesi
tek tysi cy ludzi przede 
wszystkim w du ych mia-
stach. Samochody pelenga-
cyjne z esbekami stara y si  na-
mierza  oraz konfiskowa  na-
dajniki, a o rodki radiowe 
re imu zag usza  audycje. 

Has o „Precz z komun  !” 
sta o si  symbolem buntu 
ulicy. Pierwsze du e demon-
stracje, 13, 16 i 28 czerwca oraz 
31 sierpnia 1982 r., pokaza y si  
tych, którzy mieli do  ycia 

w PRL-u. By  to olbrzymi suk-
ces SW w zakresie mobilizacji 
ludzi. Pokojowe pocz tkowo 
marsze, po zaatakowaniu 
przez zomowców, przekszta
ci y si  w wielogodzinne star-
cia uliczne. Komuni ci nie spo-
dziewali si  tak du ych wybu-
chów spo ecznych protestów, 
jakie nast pi y wówczas 
w wielu miastach Polski, kiedy 
to dziesi tki tysi cy ludzi star o 
si  z si ami „czerwonych”. 

Walki uliczne z si ami pa-
cyfikacyjnymi uwidocznia y 
w tpi cym, e „Solidarno  

yje i walczy”. Ukazywa y 
z jednej strony stopie  zdeter-
minowania ludzi, aby przeciw-
stawia  si  czynnie represjom, 
z drugiej ogrom si , jakie komu-
ni ci musieli rzuca  do t umie-
nia tak masowych protestów. 
Wróg by  przera ony skal  
oporu czynnego Polaków. Za-
bici stawali si  bohaterami. Do-
wiadczenia wyniesione przez 

organizatorów ze spontanicz-
nych pocz tkowo form stacza-
nia walk miejskich stawa y si  
lekcj  na przysz o . Przyszed  
namys  nad metodami prowa-

dzenia konfrontacji si owych: 
czasem i miejscem zbiórek, 
ochron  w asnych szeregów, 
sposobami odpierania sztur-
mów i wyprowadzania kontra-
taków, narz dziami walki, 
ewakuacj  oraz pomoc  dla 
rannych. Dbania o ycie i zdro-
wie tych, którzy id  z nami. Po-
mocy dla tych, którzy dosta-
wali si  w r ce wroga. 

Wydzia  Wschodni SW 
podj  próby oddzia ywania 
ideowego na elity opozycyjne 
zniewolonych narodów yj
cych w „Bolszewii”, jak Zwi
zek Sowiecki okre la  Józef 
Mackiewicz. Wydawane w j
zyku angielskim, rosyjskim, 
ukrai skim ulotki, broszury, 
ksi ki, a tak e sprz t i finanse, 
wysy ane by y na tereny Litwy, 

otwy, Estonii, Ukrainy, 
Bia orusi, Gruzji, Kazachstanu, 
Armenii, Azerbejd anu, Uzbe-
kistanu, Mo dawii, Rosji. Akcje 
te by y niebezpieczne. Czeki-
ci starali si  poprzez agentur  

infiltrowa  kana y przerzu-
towe i miejsca odbioru mate-
ria ów. Wysz a te  seria znacz-
ków poczty podziemnej z ha-

s ami „O niepodleg o  Ojczy-
zny, o niepodleg o  Litwy, 
o niepodleg o  Ukrainy, pro-
simy Ci  Panie”. 

Niezwykle potrzebn  
dzia alno ci  by o zabezpie-
czanie w asnych szeregów 
przed inwigilacj  ze strony 
konfidentów i rozpracowywa-
nie metod pracy bezpieki. Ko-
mórki kontrwywiadu SW zaj-
mowa y si  rozpoznaniem 
wroga, ustalaniem persona-
liów esbeków i ich konfiden-
tów, a tak e rodków technicz-
nych do prowadzenia dzia a  
operacyjnych. Prowadzono 
nas uch i analiz  rozmów ra-
diowych bezpieki, rozszyfro-
wywano komunikaty, lokalizo-
wano lokale przeznaczone 
do tajnego filmowania oraz fo-
tografowania demonstracji 
i pielgrzymek, ostrzegano 
osoby inwigilowane. Ró no-
rodno  metod dzia alno ci 
pozwala a konspiratorom z SW 
realizowa  si  w nurcie nie-
podleg o ciowym kolejnych 
ju  pokole  „Polski Podziem-
nej” w formach, w jakich czuli 
si  najlepiej.  

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

Tadeusz Wrona, Kornel Morawiecki, Wojciech My lecki, Dariusz Gustab, Krzysztof Maziakowski, lata 80. XX w.

Solidarno  Walcz ca nawi zywa a ideowo do tradycji Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolno  i Niezawis o ”,  
walki z okupantami sowieckimi prowadzonymi przez o nierzy powojennego podziemia.

„RÓBCIE TO OD CZEGO KOMUNIZM 
 UPADNIE…”. FORMY DZIA ALNO CI 

 SOLIDARNO CI WALCZ CEJ

Seria znaczków poczty podziemnej SW Notatki kontrwywiadu SW
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W
 przeci gu  
o miu lat 
w ca ym 
kraju uka-
za o si  
ponad sto 

tytu ów niezale nej prasy sy-
gnowanej przez Solidarno  
Walcz c . Dok adn  ich liczb  
trudno dzi  precyzyjnie okre-
li . Cechy zewn trzne gaze-

tek nie zawsze pozwalaj  
na przyporz dkowanie ich 
konkretnemu ugrupowaniu, 
nierzadko te  poszczególne pi-
sma by y inicjatywami kilku 
rodowisk. Dodatkow  trud-

no  stanowi poka na liczba 
tytu ów wydawanych przez 
rodowiska wspó pracuj ce 

z SW lub jedynie korzystaj ce 
odp atnie z jej bazy poligraficz-
nej.  W wi kszo ci, cho  nie 
wszystkie, firmowane by y 
znakiem Agencji Informacyj-
nej Solidarno ci Walcz cej 
(AISW).  

O sukcesie wydawniczym 
SW decydowa a nie tylko du a 
liczba tytu ów, ale tak e wyso-
kie nak ady i dobrze zorgani-
zowany kolporta . Podstaw  
sprawnej poligrafii by o, 
zw aszcza w pierwszym okre-
sie istnienia organizacji, opar-
cie druku o rozbudowan  sie  
drobnych drukarni z wykorzy-
staniem popularnej „ramki”, 
najcz ciej drewnianej, 
na któr  naci ga o si  matryc . 
Na matryc  k adziono farb  
i rozprowadzano j  rakl . 
Pod ramk  umieszczano pa-
pier. Aby maksymalnie upo-
wszechni  t  prost  metod  
druku, organizowano  liczne 
szkolenia. Tego sposobu po-
wielania móg  si  nauczy  
ka dy i nie wymaga  on za-
awansowanego zaplecza tech-
nicznego. Namierzenie za  
przez „SB” pojedynczej po-
wielarni nie skutkowa o za a-
maniem procesu wydawni-
czego.  

Jednocze nie nie zrezy-
gnowano z innych technik 
oraz wypracowano system 
„doj ” do pa stwowych dru-
karni, co dawa o mo liwo  
powielania wi kszych obj to-
ciowo czasopism oraz ksi
ek. Cz onkowie Solidarno ci 

Walcz cej byli te  autorami 
wielu wynalazków uspraw-
niaj cych druk, jako jedni 
z pierwszych zacz li te  

pod koniec lat osiemdziesi
tych „w produkcji bibu y”  wy-
korzystywa  sk ad kompute-
rowy. 

Najwi kszy rozwój prasy 
SW przypad  na lata 1988-
1989, co oczywi cie mia o 
zwi zek z zachodz cymi 
w Polsce zmianami oraz wzro-
stem popularno ci organiza-
cji. Niemniej najwa niejsze 
i najbardziej opiniotwórcze ty-
tu y zacz to wydawa  ju  
w pierwszych pi ciu latach 
dzia alno ci (1982-1987) i sta-
nowi y one istotny element 
kszta towania si  terenowych 
struktur SW.  

W ród wydawanej prasy 
przewa a a ta o charakterze 
informacyjnym, najcz ciej 
o obj to ci dwóch lub czte-
rech stron. Najpopularniej-
szym pismem sta a si , uka-
zuj ca si  co dwa tygodnie, 
wroc awska „Solidarno  
Walcz ca”. Ten g ówny biule-
tyn informacyjny organizacji 
kolportowany i drukowany  
by  w wielu miastach w ca ej 
Polsce. W ci gu o miu lat uka-
za o si  231 jego wyda , a na-
k ad si ga  28 tys. egzempla-

rzy. Za przyk adem  Wroc a-
wia poszczególne oddzia y or-
ganizacji wydawa y w asne 
biuletyny informacyjne 
pod podobnym tytu em, „So-
lidarno  Walcz ca” oddzia u 
pozna skiego, oddzia u lubel-

skiego czy oddzia u Trójmia-
sto. Z wa niejszych pism in-
formacyjnych SW wymieni  
nale y: ukazuj cy si  we Wro-
c awiu „BIS”, wychodz ce 
w Katowicach: „WIS: Wolni 
i Solidarni” oraz „PIK. Pod-

ziemny Informator Kato-
wicki”, rzeszowsk  „Galicj ” 
szczeci ski „Gryf”. 

Wydawano te  wi ksze 
periodyki o charakterze publi-
cystycznym, jak „Biuletyn 
Dolno l ski’ i pozna ski 

„Czas”, oraz literacki „Czas 
Kultury”.  Niektóre niezale ne 
pisma blisko wspó pracuj ce 
z Solidarno ci  Walcz c  
z czasem sta y si  oficjalnie jej 
organem, jak chocia by uka-
zuj ce si  we Wroc awiu „Wia-
domo ci Bie ce” i „Jedno ci  
Silni” oraz w Krakowie „Soli-
darno  Zwyci y”. Osobn  
form  aktywno ci wydawni-
czej by y pisma zak adowe So-
lidarno ci Walcz cej wyda-
wane m.in. we Wroc awiu, 
Gdyni, Warszawie, Wa brzy-
chu, Jastrz biu-Zdroju 
i Gdyni. Pod koniec lat osiem-
dziesi tych bardzo popularna 
sta a si  te  plakatowa „Ga-
zetka Uliczna”. W ród licz-
nych tytu ów prasowych wy-
dawanych przez Solidarno  
Walcz c  wymieni  nale y te  
drukowane w j zyku czeskim 
„Opinie” („Nazory”). 

Cennym  ród em infor-
macji w latach 1988-1990 by  
te  „Serwis Agencji Informa-
cyjnej Solidarno ci Walcz
cej”, przeznaczony dla redak-
cji i pism wydawanych przez 
SW. Najwa niejsz  jego cz ci  
by o szczegó owe kalenda-
rium, przygotowywane 
na podstawie nas uchów za-
chodnich radiostacji, a tak e 
Polskiego Radia i TVP, oraz 
przegl du prasy. 

Nieco s abiej w porówna-
niu z pras  SW wypada  druk 
pozycji zwartych. Wed ug nie-
pe nych danych ró ne agendy 
SW wyda y co najmniej 144 ty-
tu y, w tym najwi cej pod-
ziemna oficyna wydawnicza 
Adama Borowskiego Prawy 
Margines. 

Ponadto na masow  skal  
wydawano ulotki, pocztówki, 
kartki okoliczno ciowe, kalen-
darze, banknoty, znaczki pla-
stikowe i metalowe, medale, 
monety, kasety magnetofo-
nowe, zdj cia, plakaty, znaczki 
pocztowe itp. 

Poligraficzny sukces Soli-
darno ci Walcz cej nie by by 
mo liwy bez zaanga owania, 
zapa u i ch ci dzia ania wielu 
konspiratorów. Dla nich 
„wolne s owo” by o podsta-
wow  broni  w r kach 
w walce z komunistycznym 
re imem. Za pomoc  papieru 
i drukarskiej farby nie tylko 
odk amywano zafa szowany 
obraz rzeczywisto ci PRL, ale 
przede wszystkim tworzono 
sprawne struktury podziem-
nej organizacji.  

Jedn  z najwa niejszych form aktywno ci Solidarno ci Walcz cej by a dzia alno  wydawnicza. 
 Organizacja druku, poza oczywistym prze amywaniem informacyjnego monopolu pa stwa i popularyzacj  w asnego  

programu i pogl dów, by a wa nym elementem budowania struktur i wi zi spo ecznych poprzez mo liwo  
koncentrowania wysi ku du ej grupy osób na konkretnym dzia aniu. 

IMPERIUM PRASOWE

Podziemna prasa, w tym tytu y wydawane przez SW

„Biuletyn Dolno l ski”, jedno z wa niejszych pism Solidarno ci Walcz cej 



CZWARTEK, 9 CZERWCA 2022 
GAZETA WROC AWSKA08

TOMASZ BALBUS,  
MAGDA WYSOCKA, 

Oddzia  IPN we Wroc awiu 

U
rodzi  si  
w Warszawie 
d o k a d n i e  
w 150. rocznic  
u c hw a l e n i a  
przez sejm Kon-

stytucji zwanej dzisiaj Trzecio-
majow , ustawy zasadniczej re-
guluj cej ustrój Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów. Zmar  
w stolicy w dniu 80. rocznicy 
zwyci skiego boju spotkanio-
wego o nierzy z Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie” 
gen. Franciszka Kleeberga 
nad wojskami bolszewickimi 
pod Parczewem (30 wrze nia). 
Z wykszta cenia by  fizykiem, 
któremu przysz o stan  
na czele organizacji niepodle-
g o ciowej wyros ej z tradycji 
tych, którzy walczyli w Powsta-
niu Warszawskim i stawiali opór 
zbrojny sowieckiemu zniewo-
leniu Polski po 1944 r. Z powo-
ania by  dzia aczem spo ecz-

nym wra liwym na ludzk  
krzywd , który nie móg  zosta  
lekarzem, wszed  wi c w kon-
spiracj  i polityk . W ten sposób 
widzia  drog  do zmian na lep-
sze. I te sfery, ideowe oraz oso-
bowo ciowe, znakomicie 
wspó gra y ze sob , zarówno 
jeszcze w podziemiu, jak i po-
tem, gdy fundamentalnie nie 
zgadza  si  z tymi, którzy 
z „czerwonymi” poszli 
w alianse. 

Od najm odszych lat du o 
czyta , z czasem zacz  uczest-
niczy  w prelekcjach, wyk a-
dach, dyskusjach. Obserwowa  
na co dzie  powojenn  bied , 
zniszczenia, zm czonych y-
ciem i prac  ludzi, którym „ko-
muna” wpaja a, e yj  rze-
komo w najszcz liwszym 
miejscu na ziemi w ramach so-
juszu „bratnich narodów”. Le-
genda majorów „Hubala” i „ u-
paszki”, podziemnej armii ge-
nera a „Grota”, walka warszaw-
skich powsta ców i o nierzy 
wykl tych, zamordowani strza-
em katy skim przez bezpiek  

na Mokotowie dowódcy Armii 
Krajowej, rodzi y bunt i nie-
zgod  na niewol . Poci gn  po-
tem za sob  innych, którzy mieli 
do  marazmu, upokorze  i re-
presji. Agresja sowieckiego woj-
ska na Czechos owacj  w 1968 

r. wspomaganego przez „lu-
dowe” Wojsko Polskie, pa owa-
nie studentów w marcu 1968 r., 
strzelanie do robotników Wy-
brze a w 1970 r., „ cie ki zdro-
wia” z 1976 r. - skutkowa  mu-
sia y samoorganizacj  tych, któ-
rzy w tym „ciemnym” okresie 
historii Polski chcieli robi  co  
wi cej, ni  tylko sta  w kolej-
kach za mi sem i papierem to-
aletowym. Stan  na ich czele. 

Jak trafnie zauwa y  syn, 
Mateusz, by  jednocze nie ma-
rzycielem i realist . Od po-
cz tku mówi , e ten system 
nale y zniszczy  od rodka. 
Krok po kroku. Dzie  po dniu. 
Jak kropla dr ca ska . Ko-
munizm musia  by  obalony, 
a Zwi zek Sowiecki musia  si  
rozpa . Nie chcia , jak wów-
czas wielu innych, naprawia  
gnij cych struktur sowieckiego 
panowania nad Polsk . Wyda-
wanie gazetek, malowanie ha-
se  na murach, drukowanie 

ulotek, wzywanie do demon-
stracji, sta  si  mia o akcj  
czynn , która przyci gnie in-
nych. I tak te  si  sta o. Do  
szybko „Komend  G ówn ” 
niepokornych z jego otoczenia 
zosta  dom letniskowy posta-
wiony pod lasem ko o P gowa, 
niedaleko Obornik l skich, 
zbudowany z drewnianych 
bali. Organizowane tam spo-
tkania i dyskusje rodzi y nie 
tylko nowe idee, ale i kolejnych 
buntowników. W tym kr gu 
powsta  pomys  przygotowa-
nia transparentu w barwach 
narodowych z napisem „Wiara 
i Niepodleg o ”, który nast p-
nie wyeksponowano podczas 
pierwszej pielgrzymki papie-
skiej do Polski w 1979 r. To by o 
ju  otwarte rzucenie „r ka-
wicy” wrogowi. 

Nadzieja na „odnowienie 
oblicza tej ziemi” zosta a jednak 
wówczas zgnieciona kolum-
nami czo gów Wojciecha Jaru-
zelskiego. Kule zomowskie ma-
sakrowa y górników, ludzie byli 
aresztowani, internowani, wy-
rzucani z pracy. „Komando es-
beckie” Czes awa Kiszczaka za-
mordowa o ksi dza Jerzego Po-
pie uszk . Komuni ci jeszcze 
byli gro ni, ale ju  coraz s absi.  

Tylko zbiegowi okoliczno-
ci zawdzi cza  to, e nie znalaz  

si  w o rodku dla internowa-
nych. Pierwszy numer pod-
ziemnego pisma by  druko-
wany  i kolportowany we Wro-
c awiu w pierwszych dniach 
stanu wojennego. Szybko roz-
pocz  organizowanie swoich 
ludzi do walki z „czerwonymi”. 
Pisa  potem: „To by a jedna 
z pierwszych decyzji. Oczywi-
ste by o, e na atak w adz trzeba 
odpowiedzie  stanowczym 
oporem. Do koordynacji najnie-
zb dniejsza by a w asna sie  in-
formacyjna. Telefony, faksy, da-
lekopisy wy czono. Wszelki 
nadawczy sprz t radiowy w a-
dze rekwirowa y (…)”. 

W kolejnych miesi cach 
tworzy  struktury podziemne, 
szczególn  uwag  przywi zu-
j c do rozbudowy sieci dru-
karni, komórek kolporta o-
wych, nadajników emituj cych 
w asne audycje radiowe. Z cza-
sem okaza o si , e nie po dro-
dze by o z tymi, którzy komuni-
stów chcieli zjednywa , a nie 
zwalcza . Tak zrodzi a si  orga-
nizacja maj ca w nazwie czyn, 

a nie tylko zwi zek. Najbardziej 
zaciekle tropiona przez bez-
piek  struktura „Polski Pod-
ziemnej” lat 80. XX wieku -  So-
lidarno  Walcz ca. Determina-
cja, przyk ad w asny, morale 
przywódcy, skuteczno  dzia-
a , stawa y si  w nast pnych 

latach drog  do pozyskiwania 
kolejnych buntowników, którzy 
potem sk adali przysi g  SW. 

Ka da akcja rodzi kontrak-
cj , wi c przysz y i represje. Ten 
trudny czas tak wspomina a 
ona Jadwiga Morawiecka: „Za-

trzymania, przes uchania, rewi-
zje, sta e obserwowanie ycia 
ka dego cz onka rodziny sta o 
si  codzienno ci  naszego y-
cia. Bywa o, e wracaj c z pracy, 
nie mo na by o wej  do miesz-
kania, bo drzwi by y zamkni te 
od wewn trz, panowie z SB ro-
bili przeszukanie podczas na-

szej nieobecno ci. W czasie po-
bytów pod P gowem pozoro-
wali napady na ten nasz domek, 
w rodku nocy wal c w okna 
i drzwi, krzycz c, e nas pod-
pal . Najgro niej by o wtedy, 
gdy w czasie jazdy w naszym 
ma ym fiacie odpad y ko a, oraz 
wtedy, gdy mojego syna za-
brano z ulicy i wywieziono 
do lasu”.  

Przywódca SW, zanim 
„wpad ” w r ce bezpieki, do-
wiadczy  pomocy wielu ludzi. 

Wspomina  potem: „W latach 
1981-1987 przyj o mnie 
pod swój dach 60 rodzin. Gdy 
si  ukrywa em, odby em spo-
tkania z oko o tysi cem dzia-
aczy, przyj em przysi g  

od oko o dwustu ludzi wst
puj cych do »Solidarno ci Wal-
cz cej«. I w ród tych tysi cy nie 
by o ani jednego, który by mnie 

zdradzi ”. Aresztowanego 9 li-
stopada 1987 r. komuni ci de-
portowali w maju 1988 r. z kraju. 
Przymusowy pobyt za granic  
wykorzysta  do spotka  
z przedstawicielami emigracji 
i zachodnimi politykami. Dotar  
do Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Kanady. Ko
cem sierpnia 1988 r. „nielegal-
nie” powróci  do Polski i dzia a  
dalej, wskazuj c kierunek: „Nie 
interesuje ju  nas zawieranie ja-
kiej  kolejnej umowy z t  w a-
dz . Chcemy t  w adz  pozba-
wi  w adzy”. Uk ady zawarte 
przy „okr g ym stole” uwa a  
za zdrad . Nie s dzi , eby 
wolni Polacy musieli rz dzi  
swoim krajem wspólnie z prze-
st pcami. Has o „Precz z ko-
mun !” by o nadal aktualne 
w odradzaj cej si  Polsce lat 90. 
XX wieku.  

„Nie interesuje ju  nas zawieranie jakiej  kolejnej umowy z t  w adz . Chcemy t  w adz  pozbawi  w adzy”.  
Uk ady zawarte przy „okr g ym stole” Kornel Morawiecki uwa a  za zdrad . Nie s dzi , eby wolni Polacy  

musieli rz dzi  swoim krajem wspólnie z przest pcami.

„MARZYCIEL I REALISTA”.  
DOKTOR KORNEL MORAWIECKI (1941-2019)

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

Kornel Morawiecki  
w okresie nauki w szkole 
podstawowej 

Domek letniskowy, tzw. „Kornelówka”, wybudowany ko o 
P gowa

Znaczek Poczty SW  
nawi zuj cy do tradycji 
Polski Walcz cej 

Kornel Morawiecki w czasie 
pogrzebu Prezydenta Lecha 
Kaczy skiego na Wawelu 
w dniu 18 IV 2010 r.
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WOJCIECH TR BACZ, 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

W
 prze-
strzeni pu-
b l i c z n e j  
Wr o c a -
wia mo-

emy od-
nale  pomniki, tablice i inne 
formy upami tnie  tycz ce si  
wydarze  historycznych. 
Wi ksza ich cz  odnosi si  
do dziejów pa stwa i narodu 
w momencie, gdy Wroc aw 
nie stanowi  integralnej cz ci 
polskiego organizmu pa
stwowego. Gdy mówimy o hi-
storii miasta po 1945 r., mu-
simy wyró ni  dwa najbar-
dziej charakterystyczne i wy-
raziste okresy: czas stalinizmu 
i dekad  „Twierdzy Wro-
c aw”, a wi c lata 80. W tym 
drugim okresie jako najbar-
dziej charakterystyczne zjawi-
sko, a dotycz ce pami ci hi-
storii, sytuuje si  Solidarno  
Walcz ca. To temat zawiera-
j cy w sobie wszystkie ele-
menty potrzebne do wspo-
mnianego kszta towania pa-
mi ci historii. Jest oryginalny, 
wyrazi cie lokalny o znacze-
niu ogólnopolskim, a nawet 
ponadpa stwowym. Poza 
tym zawiera w sobie niezwy-
kle wa ny element przywraca-
nia sprawiedliwo ci w kontek-
cie racji historycznej, a nawet 

zado uczynienia.  
Mo na zaryzykowa  tez , 

e upami tnianie SW i jej przy-
wódcy Kornela Morawieckiego 
rozpocz o si  ju  w latach 80. 
Na g azie znajduj cym si  
na wysepce po rodku placu 
Ko ciuszki do tej pory zacho-
wa  si  znak-symbol SW, wy-
ryty tam w czasie stanu wojen-
nego. Wtedy by  to kamie  pa-
mi tkowy ku czci Bojowników 
o Wyzwolenie Narodowe i Spo-
eczne. Nie dziwi zatem propo-

zycja nadania temu miejscu 
nazwy Skwer Solidarno ci 
Walcz cej w czasie obchodów 
25-lecia powstania SW. Charak-
terystyczne jest to, e kilku rad-
nych, g ównie z Lewicy pod-
j o prób  storpedowania 
uchwa y Rady Miasta, wyko-
rzystuj c niezbyt przekonywu-

j ce wzgl dy formalne. Zostali 
jednak przeg osowani.  

W czasie uroczysto ci cele-
browania obchodów 40. rocz-
nicy powstania NSZZ „Solidar-
no ” we Wroc awiu skwerowi 

u zbiegu ulic Szczepi skiej 
i rodkowej nadano imi  Kor-
nela Morawieckiego. Na ka-
mieniu umieszczona zosta a 
tablica po wi cona legendar-
nemu przywódcy Solidarno ci 

Walcz cej. Nale y w tym miej-
scu podkre li , e jest to nie-
cz sty przypadek, gdy mamy 
do czynienia z powszechn  ak-
ceptacj  i identyfikacj  jednej 
postaci z ca  organizacj , jej 

histori  i ide . Trwa e upami t-
nienia Kornela Morawieckiego 
s  jednoznacznie kojarzone 
z Solidarno ci  Walcz c  
i dzia a to równie  w drug  
stron . Przy czym jest to zjawi-

sko zdecydowanie o charakte-
rze synergicznym. Uznane hi-
storycznie oraz spo ecznie.  

Pod pomnikiem „Wszyst-
kich Wspó twórców, Obro
ców i Bohaterów Solidarno-
ci”, zwanym te  pomnikiem 

„Solidarno ci”, zainstalowana 
jest tablica Kornela Morawiec-
kiego. Obiekt wzniesiony jest 
na terenie Politechniki Wro-
c awskiej na Skwerze Solidar-
no ci przy ul. Norwida, mi dzy 
budynkami C2 i C6. Ods oni
cie samego pomnika nast pi o 
19 wrze nia 2001 r., tablic  upa-
mi tniaj c  Kornela umiesz-
czono 11 grudnia 2019 r.  

Wa nym wk adem wro-
c awskiego Oddzia u IPN by o 
ufundowanie, zaprojektowanie 
i wykonanie tablicy po wi co-
nej Kornelowi Morawieckiemu. 
Jej uroczyste ods oni cie na-
st pi o w Dolno l skim Urz
dzie Wojewódzkim 30 wrze nia 
2021 r., a wi c w drug  rocznic  
mierci za o yciela SW. 

 Trzeba równie  wspo-
mnie  o swoi cie wroc awskim 
upami tnieniu, jakim s  kra-
snale. Konspirek – krasnal Soli-
darno ci Walcz cej, umiesz-
czony tu  obok restauracji Kon-
spira w Zau ku Solnym, maluje 
na cianie wielki napis „Solidar-
no  Walcz ca”. W jednej r ce 
trzyma puszk  z farb , w dru-
giej p dzel. Nawi zuje on 
do wojny na murach, która 
by a przeprowadzana podczas 
stanu wojennego. Uroczystego 
ods oni cia dokona a legenda 
podziemnej SW, czniczka 
i asystentka Kornela Mora-
wieckiego, Hanna ukowska-
Karniej. 

Mimo nasilenia dzia a  
upami tniaj cych, nie tylko we 
Wroc awiu i na Dolnym l sku, 
ale w a ciwie w ca ym kraju 
wydaje si  postulatywnie, e 
brakuje jednej wspólnej wro-
c awskiej inicjatywy do po-
wstania elementarnego, lecz 
monumentalnego pomnika 
Solidarno ci Walcz cej i Kor-
nela Morawieckiego. Jest to po-
trzebne w przestrzeni publicz-
nej i historycznej Wroc awia, 
nie tylko ze wzgl dów memo-
ratywnych, lecz równie  czy-
sto presti owych.   

Konspirek – krasnal Solidarno ci Walcz cej, Zau ek Solny, 
obok restauracji Konspira

PAMI  O SOLIDARNO CI WALCZ CEJ 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WROC AWIA

Historia jest nauk , która w znaczeniu literalnym zajmuje si  badaniem dzia a   
i wytworów ludzkich. Rezultatem tych bada  jest opis dziejów w postaci okre lonej narracji.  

Czym innym jest pami  historii daj ca si  okre li  równie  jako kultura pami ci. Mamy tutaj na my li  
wszelkie formy „mówienia” o przesz o ci, w tym najbardziej nas interesuj ce, w kontek cie tego artyku u,  

upami tnianie jej, a precyzyjniej trwa e upami tnienia. 

Solidarno  Walcz ca |  9 CZWARTEK 
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Tablica po wi cona Kornelowi Morawieckiemu zaprojekto-
wana i ufundowana przez wroc awski Oddzia  IPN

G az z napisem „Bojownikom o Niepodleg o ”, Skwer 
Solidarno ci Walcz cej

Tablica pami tkowa po wi cona Kornelowi Morawieckiemu 
na skwerze u zbiegu ulic rodkowej i Szczepi skiej 
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JOANNA HYTREK-HRYCIUK, 
MAGDA WYSOCKA,   

Oddzia  IPN we Wroc awiu 

K
o odziej z pew-
no ci  ma 
na my li zaan-
ga owanie or-
ganizacyjne. 
Warto jednak 

podkre li , e w powsta ym 
w 1984 r. Komitecie Wyko-
nawczym SW kobiety stano-
wi y oko o 1/3 cz onków. Nato-
miast w styczniu 1988 r., 
po aresztowaniu Morawiec-
kiego i Ko odzieja, na czele or-
ganizacji stan a Janina Ja-
dwiga Chmielowska.  

Wspomniana Ewa Kuba-
siewicz, w „cywilu” pracowa a 
jako bibliotekarka w Bibliotece 
G ównej Wy szej Szko y Mor-
skiej w Gdyni. Ci, którzy j  znali 
wiedzieli jednak, e lepiej cha-
rakteryzuje j  jej wielka pasja – 
taternictwo. Pochodzi a z ro-
dziny o korzeniach opozycyj-
nych: jej ojciec by  wi ziony 
przez NKWD, bracia: Ryszard 
i Andrzej dzia ali w „Solidarno-
ci”. Dzia aczem SW zosta  

tak e jej syn, Marek Czachor. 
Kubasiewicz od pocz tku an-
ga owa a si  w dzia ania „Soli-
darno ci”. Strajkowa a 
w Stoczni Gda skiej, by a wi-
ceprzewodnicz c  Komisji Za-
k adowej w Wy szej Szkole 
Morskiej, pó niej cz onkiem 
Zarz du Regionu. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego zo-
sta a aresztowana i w lutym 
1982 r. skazana na 10 lat wi zie-
nia przez S d Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. By  to wów-
czas najwy szy wyrok, jaki za-
pad  wobec dzia acza opozycji. 
Kubasiewicz, ju  z wi zienia 
wys a a list otwarty „Do moich 
przyjació ”, w którym o wiad-
czy a, e nie skorzysta z ewen-
tualnego prawa aski i zacz a 
domaga  si  poprawy warun-
ków odbywania kary dla wi
niów politycznych. W lipcu 
1983 r. zosta a obj ta amnesti  
i natychmiast zaanga owa a 
si  w budowanie nowej orga-
nizacji: Solidarno ci Walcz cej. 
By a cz onkiem Komitetu Wy-

konawczego Solidarno ci Wal-
cz cej, a pó niej, w 1988 r., 
po wyje dzie do Francji, sze-
fem struktur zagranicznych 
SW. Przez ca y okres dzia alno-
ci w SW by a rozpracowy-

wana przez Inspektorat 2 
WUSW w Gda sku w ramach 
sprawy o kryptonimie 
„Gniazdo”.  

Wroc awianki Hanna u-
kowska-Karniej, Maria Kozie-
brodzka i Iga Jerzma ska, bu-
dzi y szczególny podziw Kor-
nela Morawieckiego, co sam 
przyzna  w jednym  z wywia-
dów dla „Tygodnika Po-
wszechnego”: on si  ukrywa , 
one dzia a y w organizacji 
podziemnej jednocze nie sta-
raj c si  prowadzi  w miar  
normalne ycie. Przynajmniej 
przez jaki  czas, bo Alfreda Po-
zna ska, która ukrywa a Mo-
rawieckiego, musia a zrezy-
gnowa  z wszelkich aktywno-
ci. Szefa SW ukrywa a tak e 

Hanna ukowska-Karniej, 
która by a tak e jego g ówn  

czniczk . Latem 1982 r. 
wspó organizowa a SW, zo-
sta a cz onkini  Rady i Komi-
tetu Wykonawczego organiza-
cji. Próby prowadzenia „nor-
malnego ycia” sko czy y si , 
kiedy w adza zacz a poszuki-
wa  jej listem go czym. SB 
mog a dostarczy  organom 
dowolnych informacji: od je-
sieni 1982 r. Inspektorat 2 
WUSW rozpracowywa  j  
w ramach sprawy o kryptoni-
mie „Ksi ka”. By a kilkakrot-
nie aresztowana: siedzia a 
w aresztach w Warszawie 
i Wroc awiu. W 1988 r. 
w ko cu stan a przed s dem, 
rozpraw  jednak utajniono 
z powodu manifestacji t umu, 
który zgromadzi  si  pod sal  
rozpraw. Presja zrobi a swoje – 
dzia aczka zosta a zwolniona. 
Po latach wspomnia a, e cho  
interesowa a j  niepodleg o , 
to wszystko sta o si  troch  
przypadkiem. „Maj c trójk  
dzieci, nie chcia am by  dzia-
aczk  adn ” – mówi a.  

By  mo e dzia aczk  
kontrwywiadu SW nie chcia a 

by  równie  Ludwika Ogorze-
lec. Z wykszta cenia by a 
rze biark , pracowa a dla Ce-
pelii, projektowa a dekoracje 
dla wroc awskiej opery. Po-
cz tkowo, dzia aj c w opozy-
cji wykorzystywa a swoje 
zdolno ci, wspó pracowa a 
m.in. z Niezale n  Agencj  
Fotograficzn  Dementi. Jesie-
ni  1983 r. zosta a wspó pra-
cowniczk  kontrwywiadu 
SW. To nie mia o ju  nic 
wspólnego ze sztuk : prowa-
dzi a nas uch rozmów funk-
cjonariuszy SB i przekazy-
wa a informacje o planach 
s u b. To mi dzy innymi 
dzi ki jej pracy uda o si  od-
czyta  szyfry, którymi pos u-
giwali si  funkcjonariusze.  

W 1985 r. Ogorzelec zde-
cydowa a si  podj  dalsze 
studia artystyczne we Francji. 
W tym czasie zosta a bowiem 
absolwentk  Pa stwowej 
Wy szej Szko y Sztuk Pla-
stycznych we Wroc awiu (dzi-
siejszej ASP). Ale wyró nienie 
przyznane za obron  dyplomu 
odebrano jej. W adze uczelni 
uzasadnia y to jej „niew a-
ciw  postaw  polityczn ”. 

Ogorzelec jest autork  pro-
jektu Krzy a SW b d cego od-
znaczeniem dla dzia aczy 
i wspó pracowników organi-
zacji.  

Z powodu swojego zaan-
ga owania w dzia alno  nie-
podleg o ciow , k opoty 
w pracy mia a równie  Bar-
bara Kowalczyk, która rok 
po obronie doktoratu z fizyki 
na Uniwersytecie l skim za-
o y a na uczelni Konspira-

cyjny Komitet Oporu. By a 
m.in. grafikiem i drukarzem 
„Biuletynu”, który wydawa  
Komitet. By a wielokrotnie za-
trzymywana, wiosn  1982 r. 
zosta a tak e internowana. 
Po zwolnieniu z internowania, 
wraz z Ann  Gorgo  zacz a 
organizowa  struktury SW 
w Katowicach. W 1986 r. 
po kolejnym zatrzymaniu i ka-
rze grzywny, w adze Uniwer-
sytetu postanowi y zwolni  j  
z pracy.  

Hanna ukowska-Karniej  
– Wroc aw 

„SOLIDARNO  WALCZ CA 
 NA KOBIETACH STA A”

Wspó organizowa y struktury Solidarno ci Walcz cej, dba y o bie ce funkcjonowanie organizacji,  
drukowa y i kolportowa y podziemn  pras , szuka y dla ukrywaj cych si  bezpiecznych mieszka .  

W yciu codziennym by y nauczycielkami, artystkami czy lekarkami. Za swoje zaanga owanie w dzia alno   
podziemn  cz sto p aci y bardzo wysok  cen : nieudane ycie osobiste, al ze strony dzieci.  

Andrzej Ko odziej, jeden z liderów SW, który zreszt  o ich aktywno ci dowiedzia  si  od Ewy Kubasiewicz,  
podsumowa  krótko: „Solidarno  Walcz ca na kobietach sta a”. 

Barbara Sarapuk  
– Wroc aw 

Ludwika Ogorzelec  
– Wroc aw, Francja

Maria Koziebrodzka  
– Wroc aw 

Alfreda Pozna ska  
– Wroc aw 

Ewa Kubasiewicz  
– Gda sk, Francja

Zofia Maciejewska  
– Wroc aw

Barbara Kowalczyk  
– Katowice

Jadwiga Morawiecka  
– Wroc aw 
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Cen  za zaanga owanie 
bywa  równie  ostracyzm. 
W kwietniu 1984 r. „S owo 
Polskie” poda o do publicznej 
wiadomo ci informacj  o pi
ciu kobietach aresztowanych 
za kolporta  wydawnictw SW, 
m.in.: Janinie Baluch, Teresie 
Czarneckiej, Ewie Grzego-
rzewskiej i Zofii Maciejew-
skiej. List go czy wystawiony 
za Hann  ukowsk -Karniej 
znalaz  si  równie  w prasie. 
Maciejewska by a zreszt  
tak e autork  instrukcji „Od-
mawiaj zezna ”, która poka-
zywa a, jak nale y zachowy-
wa  si  w ledztwie. 

Wa n  postaci  Solidar-
no ci Walcz cej by a te  Bar-
bara Sarapuk, nazywana cz
sto „królow  podziemnego 
druku”. W asnor cznie, 
w tandemie – najcz ciej 
z Krzysztofem Bie u skim – 
drukowa a ogromne ilo ci bi-
bu y. Spod jej r ki wysz o 
prawie 400 tys. egzemplarzy 
ró nych periodyków. By a 
nie tylko drukarzem, ale 
równie  organizatorem. Oso-
bi cie opiekowa a si  i koor-
dynowa a prac  co najmniej 
kilku drukarni naraz, mia a 
wi c w asn  struktur , 
za której produkcj  i kolpor-
ta  odpowiada a. Niektórzy 
szacuj , e z jej drukar  wy-
chodzi a po owa prasy pod-
ziemnej we Wroc awiu. 
Trzeba te  pami ta , e 
swoj  wiedz  przekazywa a 
poprzez liczne szkolenia, 
tym samym wykszta ci a ko-
lejne generacje drukarzy, 
przyczyniaj c si  walnie 
do rozwoju wroc awskiego 
podziemia poligraficznego 
opartego na sitodruku. Kor-
nel Morawiecki wspomina : 

„W 1983 roku standardem 
w naszym drukarstwie sta-
wa  si  sitodruk. SW szkoli a 
w tej technice mas  ludzi. 
Basia Sarapuk robienia na si-
cie nauczy a dziesi tki osób, 
które z kolei swoje umiej t-
no ci przekazywa y dalej. Jak 
kiedy  próbowali my okre-
li , ilu ludzi w wyniku tego 

w czy o si  w druk bibu y, 
robi o to wra enie lawiny”. 
Nie ma wi c wi kszych w t-
pliwo ci, e Barbara Sarapuk 
zas uguje na swoje miano. 
Jednak e cen , jak  p aci a 
za swoje zaanga owanie, 
by o wi zienie, wyroki Kole-
gium ds. Wykrocze  i ci g a 
inwigilacja.  

Jadwiga Morawiecka, 
ona przywódcy SW, wycho-

wana zosta a w duchu patrio-
tycznym. Opieku cza, zatro-
skana matka relacjonowa a te 
straszliwe, mroczne czasy: 
„Jedyny strach, jaki mi towa-
rzyszy , to l k o dzieci – co si  
z nimi stanie, jak mnie za-
bior  i aresztuj . Wiedzia am, 

e wtedy z dzie mi b dzie 
dramat i o nie si  jedynie ba-
am”. Przyst pi a do g o-

dówki, której inicjatork  by a 
Anna Walentynowicz. Dzi ki 
tej znajomo ci wyje d a a 
pó niej z dzie mi do rodzi-
ców nie yj cego ju  wtedy 
ks. Jerzego Popie uszki 
do Suchowoli. 

By y kontynuatorkami 
czniczek, kolporterek, wy-

wiadowczy  z Armii Krajo-
wej. Nigdy nie brakowa o od-
wagi i pomys owo ci w walce 
z komunistami.  Nie by oby 
takiego uporu, walki z tak 
wielk  determinacj , gdyby 
nie kobiecy g os o Woln  Pol-
sk . 

Barbara Sarapuk ostentacyjnie obrócona ty em do fotografa 
z SB w czasie przeszukania jej mieszkania w grudniu 1982 r.

SB KONTRA SW 
Solidarno  Walcz ca by a obiektem intensywnej inwigilacji w ramach 

 kilku spraw operacyjnego rozpracowania, najwa niejsz  z nich by a  
SOR „O miornica” prowadzona przez Biuro Studiów SB MSW.  

W efekcie SB uda o si  w pewnym stopniu rozpozna  struktury SW.  
Z zachowanych jedynie szcz tkowo 

 materia ów wynika jednak,  
e by a to wiedza daleko niepe na, 

 a wyci gane wnioski  
cz sto nietrafione.

Dokumenty SB powsta e 
w wyniku rozpracowywania 
Solidarno ci Walcz cej
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KRZYSZTOF BRZECHCZYN, 
PRZEMYS AW ZWIERNIK, 

Oddzia  IPN w Poznaniu 

Z
a o ycielem po-
zna skiego od-
dzia u SW by  
Maciej Frankie-
wicz. W latach 
1980-1981 dzia a  

w Niezale nym Zrzeszeniu Stu-
dentów Politechniki Pozna
skiej, wspó pracowa  z KPN 
oraz redagowa  pismo „Wolna 
Polska”. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego ukrywa  si , 
ale po powrocie do domu, 28 
stycznia 1982 r., zosta  zatrzy-
many i osadzony w O rodku 
Odosobnienia w G barzewie. 
Tam 15 lutego 1982 r. rozpocz  
g odówk , domagaj c si  zwol-
nienia. Po dwóch tygodniach 
zosta  skierowany do szpitala 
w Gnie nie, sk d uciek  2 marca 
1982 r. Przez kilka miesi cy 
ukrywa  si , ale 16 czerwca 1982 
r. zosta  ponownie internowany 
w G barzewie. Gdy zwolniono 
go 7 lipca 1982 r., w czy  si  
w dzia alno  podziemn . Nie-
stety, 26 sierpnia 1982 r. areszto-
wano go za rozrzucanie ulotek 
wzywaj cych do demonstracji 
w dniu 31 sierpnia 1982 r. 
W trakcie ledztwa prowadzo-
nego przez Prokuratur  Wojsk 
Lotniczych w Poznaniu zosta  
skierowany do Szpitala Wojsko-
wego w Elbl gu, sk d uciek  23 
listopada 1982 r.  

Przez wiele miesi cy Fran-
kiewicz ukrywa  si  u Rafa a 
i Anny Grupi skich. W tym 
czasie pozna  Grzegorza 
Schetyn , studenta Uniwer-
sytetu Wroc awskiego, który 
przywozi  z Wroc awia mi
dzy innymi wydawnictwa So-
lidarno ci Walcz cej. Zainte-
resowany programem organi-
zacji w kwietniu 1983 r. wyje-
cha  do Wroc awia i wzi  tam 
udzia  w demonstracji 1-majo-
wej. Tak zacz y si  jego 
zwi zki z SW. 

 
Dzia alno  pozna skiego 
oddzia u SW 
Pierwszy numer pisma „Soli-
darno  Walcz ca” – najd u ej 
wydawanego czasopisma SW 
w Poznaniu - ukaza  si  z dat  12 
wrze nia 1983 r. Opublikowano 

w nim Deklaracj  Solidarno ci 
Walcz cej Poznania, w której pi-
sano: „Naszym celem jest Pol-
ska niepodleg a i demokra-
tyczna, Polska z w asnym rz
dem wybieranym przez ogó  
Polaków w wyborach. Polska 
z szerokim wachlarzem partii 
politycznych, z woln  pras , ra-
diem i telewizj , z gospodark  
rynkow  i wolnymi zwi zkami 
zawodowymi dla ochrony inte-
resów pracowniczych. (…) Bu-
dujemy organizacj  SOLIDAR-
NO  WALCZ CA. Jest ona 
otwarta dla wszystkich, którzy 
za cel stawiaj  sobie walk  
o woln  Rzeczpospolit  Soli-

darn , o solidarno  ludzi i na-
rodów”.  

W listopadzie 1983 r. powo-
ano Rad  Oddzia u, w sk ad 

której weszli: Maciej Frankie-
wicz, Szymon ukasiewicz 
i Szymon Jab o ski. Frankie-
wicz pos ugiwa  si  pseudoni-
mem „Stefan Bobrowski”, 
który w czasie jego aresztowa-
nia sta  si  pseudonimem orga-
nizacyjnym.  

Kryzys w pozna skim od-
dziale nast pi  po aresztowaniu 
w czerwcu 1985 r. Macieja Fran-
kiewicza, a w listopa-
dzie Szymona ukasie-
wicza. By o to efektem 

dzia a  SB prowa-

dzonych w ramach rozpraco-
wa  operacyjnych pod krypt. 
„Kotwica”/„O miornica” i  
„Tama”. W tym trudnym okre-
sie oddzia em kierowa  Szymon 
Jab o ski. 

Po wyj ciu Frankiewicza 
na wolno , we wrze niu 1986 
r. nast powa  stopniowy wzrost 
aktywno ci organizacji. Od 1987 
r. cz ciej ukazywa a si  „Soli-
darno  Walcz ca”, w 1988 r. 
powsta a Grupa SW w Zak a-
dach Przemys u Metalowego H. 
Cegielski - Pozna , a w 1989 r. 

uformowa a si  M odzie  
przy SW Oddzia  w Poznaniu. 
Pozna ska SW by a organizato-
rem lub wspó organizatorem 
wielu demonstracji ulicznych 
(na przyk ad w 1988 r.: 1 V,  28 VI, 
11 XI, za  w 1989 r.: 8 III, 2 IV, 1 V) 
oraz akcji ulotkowych. Oddzia  
pozna ski wspó pracowa  te  
z innymi grupami i oddzia ami 
SW dzia aj cymi na terenie 
Wielkopolski: w Kaliszu, Koni-
nie i Pile. 

 
Dzia alno  wydawnicza  
Solidarno ci Walcz cej  
Oddzia  w Poznaniu 
Organem pozna skiej SW by  
dwutygodnik „Solidarno  Wal-
cz ca” wydawany od wrze nia 
1983 do kwietnia 1990 r. (po po-

czeniu z pismem wydawa-
nym we Wroc awiu zosta  pe-
riodykiem ogólnopolskim). 
Jego redaktorami w ró nych 
okresach byli: Maciej Frankie-
wicz, Szymon Jab o ski, Szy-
mon ukasiewicz, Krzysztof 
Stasiewski. W 1985 r. redakto-
rami zostali te : Jerzy Fie ko 
(ps. Jan Arciszewski, Grzegorz 
Darski), W odzimierz Filipek, 
a ok. 1986 Aleksandra Bessert. 
W 1987 r. kierowanie redakcj  
pisma przej  Frankiewicz.  

W pierwszym roku swojej 
dzia alno ci SW wyda a rów-
nie  dwa numery pisma „Soli-
darny Robotnik”.  W pa dzier-
niku 1984 r. ukaza  si  pierwszy 
numer czasopisma „Czas” 
(1984-1988), w maju 1985 r. roz-
pocz to wydawanie „Czasu 

Kultury”, w 1988 r. wydano 
cztery numery pisma „Komen-
tarz”.  W latach 1988-1989 wy-
chodzi a „Solidarno  Walcz ca 
HCP”, a w 1989 r.  przeznaczona 
dla m odzie y gazetka „Gzub”. 
Oddzia  wydawa  nie tylko pu-
blikacje SW, ale drukowa  rów-
nie  materia y dla innych struk-
tur podziemnych, np. biuletyny 
zak adowych struktur „Solidar-
no ci”, takie jak: „W a ciwy 
Tor”, „Nauczyciel,” „Elektro-
monter”, „G os z Roboczej”, 
„Solidarno ” (Famot Pleszew) 
i „Argus”.  

Wobec transformacji 
Pozna ski oddzia  Solidarno ci 
Walcz cej, podobnie jak ca a or-
ganizacja, nie popar  rozmów 
przy Okr g ym Stole i decyzji 
wynikaj cych z zawartych po-
rozumie . Pozna ska SW – za-
chowuj c krytyczny stosunek 
do idei wyborów kontrakto-
wych – drukowa a jednak ulotki 
wyborcze pozna skich struktur 
NSZZ „Solidarno ”. W lipcu 
1989 r. Maciej Frankiewicz zo-
sta  jednym z 4 oficjalnych 
przedstawicieli SW i w jego 
mieszkaniu przy ul. Gromadz-
kiej 23 mie ci  si  Punkt Infor-
macyjny SW.  

W okresie transformacji 
ustrojowej, szczególnie w latach 
1989-1990, Oddzia  SW w Po-
znaniu wraz z innymi struktu-
rami opozycyjnymi (m.in.: LDP 
„Niepodleg o ”, KPN, PPS) or-
ganizowa  liczne demonstracje, 
wiece i pikiety skierowane 
m.in.: przeciwko wyborowi 
Wojciecha Jaruzelskiego na pre-
zydenta PRL i nominowaniu 
Czes awa Kiszczaka na pre-
miera. Domaga  si  te  likwida-
cji cenzury oraz S u by Bezpie-
cze stwa, przeprowadzenia 
wolnych wyborów i wycofania 
wojsk sowieckich z Polski.  

W tym okresie SW anga o-
wa a si  jednocze nie coraz bar-
dziej w jawne i legalne inicja-
tywy polityczne, np. powo uj c 
Klub „Wolni i Solidarni”, bior c 
udzia  w wyborach samorz do-
wych w ramach Pozna skiego 
Porozumienia Wyborczego „So-
lidarno  i Niepodleg o ” oraz 
uczestnicz c w utworzeniu 7 
lipca 1990 r. ogólnopolskiej Par-
tii Wolno ci. 

SOLIDARNO  WALCZ CA  
ODDZIA  W POZNANIU

Solidarno  Walcz ca prowadzi a w Poznaniu pr n  dzia alno . W 1984 r. posiada a trzy, niezale nie od siebie dzia aj ce,  
drukarnie. Drukowano w nich m.in.: kartki okoliczno ciowe, kalendarze, ulotki. Emitowano audycje Radia Solidarno   

Walcz ca (1984-85 i 1988), organizowano demonstracje uliczne oraz malowano napisy na murach.  
W pierwszej po owie 1985 r. w dzia alno  Solidarno ci Walcz cej w Poznaniu by o zaanga owanych  

oko o 40 zaprzysi onych cz onków organizacji, a tak e osoby wspomagaj ce, które nie z o y y przysi gi. 

Demonstracja SW na starym rynku w Poznaniu zorganizowana w 1989 r.

Solidarno  Walcz ca |  12 CZWARTEK 
9 CZERWCA 2022

„Solidarno  
Walcz ca” – organ 
pozna skiej SW
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JAROS AW NEJA, 
Oddzia  IPN w Katowicach 

P
owsta y one  naj-
wcze niej, po-
dobnie jak wro-
c awska „cen-
trala” organiza-
cji, jeszcze 

w 1982 r. Ich za o ycielem by  
dzia acz podziemia solidarno-
ciowego S awomir Bugajski. 

W czerwcu 1982 r. wyszed  on 
z internowania i wraz z on , 
Barbar  Kowalczyk, która zo-
sta a zwolniona z o rodka od-
osobnienia na pocz tku lipca, 
kontynuowa  dzia alno  kon-
spiracyjn . Nie bez znaczenia 
dla dziejów katowickiej SW 
by o to, e jako naukowiec Uni-
wersytetu l skiego – Bugajski 
zajmowa  si  fizyk  teore-
tyczn . Przez bliskiego znajo-
mego, Zbigniewa Oziewicza, fi-
zyka z Uniwersytetu Wroc aw-
skiego, we wrze niu 1982 r. na-
wi za  kontakty z wroc awsk  
SW, a nast pnie wraz z Kowal-
czyk spotka  si  z za o ycielem 
organizacji, równie  fizykiem, 
Kornelem Morawieckim. Bu-
gajski wst pi  do SW i wspoma-
gany przez on , która formal-
nie nie zosta a nigdy zaprzysi

onym jej cz onkiem, przyst
pi  do tworzenia struktur regio-
nalnych organizacji – utworzo-
nego 1 lipca 1982 r. we Wroc a-
wiu Porozumienia Solidarno  

Walcz ca (PSW), w za o eniu 
stanowi cego lu n  federacj  
rozmaitych grup i rodowisk, 
które czy  jeden program 
i wspólna idea.   

 „Przyst puj c do PSW (…) 
wybieramy ycie pe ne wyrze-
cze  i niebezpiecze stw, ale 
za to godne, wolne i solidarne. 
Wst pujemy na drog  walki 
z obc  dominacj , drog , któr  
kroczy y pokolenia Polaków 
od czasów konfederacji barskiej 
do wspó czesno ci, drog , która 
musi doprowadzi  do obalenia 
nieludzkiego systemu rz dów 
narzuconego nam przemoc  
po II wojnie wiatowej” – dekla-
rowali za o yciele oddzia u ka-
towickiego PSW na amach 
pierwszego numeru miesi cz-
nika „WiS. Wolni i Solidarni”, 
datowanego na listopad 1982 r. 
Po przekszta ceniu w tym sa-

mym miesi cu PSW w jedno-
lit  kadrow  organizacj  
pod nazw  Solidarno  Wal-
cz ca, Oddzia  Katowice, który 
formalnie utworzono 8 pa
dziernika 1982 r. pozosta  jej in-
tegraln  cz ci , a za o ony i re-
dagowany przez Bugajskiego 
„WiS” a  do 1991 r. by  g ównym 
organem prasowym i progra-
mowym pismem l skiej SW.  

W 1983 r. Bugajski za o y  
kolejne pismo „PIK. Podziemny 
Informator Katowicki”. To 
przede wszystkim w oparciu 
o prace redakcyjne, druk i kol-
porta  tych pism rozwija y si  
struktury oddzia u. Pocz t-
kowo korzystano z kontaktów 
rodowiskowych na Uniwersy-

tecie l skim. Drukiem „WiS-a” 
zajmowa  si  m.in. matematyk 
W odzimierz Lesisz, socjolog 
Edward So tys by  jednym z au-

torów tekstów i kolporterem, 
podobnie jak inny matematyk, 
Jan Wojnar. cznikami od-
dzia u i wa nymi postaciami 
kolporta u by y osoby spoza 
uniwersytetu, Anna Gorgo  
i ukrywaj cy si  od grudnia 1981 
r. informatyk, Les aw Fr czek. 
Dzi ki znajomo ciom nawi za-
nym przez Bugajskiego w cza-
sie internowania, uda o si  
tak e rozci gn  kolporta  w re-
gionie na rodowiska robotni-
cze. Jeszcze w 1982 r. istotnym 
momentem dla rozwoju struk-
tur l skiej Solidarno ci Walcz
cej by o tak e nawi zanie kon-
taktów z ukrywaj c  si  Janin  
Jadwig  Chmielowsk , prze-
wodnicz c  za o onej przez sie-
bie Regionalnej Komisji Koordy-
nacyjnej NSZZ „Solidarno ” 
Regionu l sko-D browskiego.  

Z czasem cz  kolejnych 
osób w ró nym stopniu powi
zanych z RKK wst pi a do SW 
lub z ni  wspó pracowa a, nie 
przerywaj c dotychczasowej 
aktywno ci. Tak  postaci  by  
jeden z czo owych dzia aczy gli-
wickiej opozycji, Tadeusz Drza-
zgowski, który wspó pracowa  
ze zwi zanym z SW Tadeuszem 
Be zem. Drzazgowski szkoli  
drukarzy i pomaga  w zak ada-
niu konspiracyjnych drukarni 
Solidarno ci Walcz cej nie tylko 
na Górnym l sku, ale równie  
we Wroc awiu. Do SW wst pi a 
z kolei sama Chmielowska, 

obejmuj c w 1985 r. po Bugaj-
skim funkcj  przewodnicz
cego oddzia u katowickiego, 
podczas gdy on nadal kierowa  
redakcj  „WiS-a”, pisa  i publi-
kowa  teksty programowe. Po-
przez studenta prawa U l., 
Marka elaznego, l ska SW do-
tar a do rodowisk odradzaj
cego si  od 1986 r. Niezale nego 
Zrzeszenia Studentów.  

W kolejnych latach nast
powa  wyra ny wzrost wp y-
wów organizacji w l sko-d
browskim podziemiu. Jej 
wspó pracownikami byli m.in. 
dzia acze struktur podziem-
nych w Jastrz biu-Zdroju, Ma-
rek Bartosiak i Lech Osiak. Z ko-
lei Chmielowska po aresztowa-
niach Morawieckiego, a nast p-
nie Andrzeja Ko odzieja, oraz 
ich przymusowym wyje dzie 
z kraju (30 IV 1988 r.), obj a kie-
rownictwo krajowe organizacji 
jako przewodnicz ca Komitetu 
Wykonawczego Solidarno ci 
Walcz cej. Prze omem w roz-
woju l skiej SW okaza  si  okres 
po sierpniowych strajkach gór-
niczych w 1988 r. Zacz y wów-
czas m.in. powstawa  struktury 
zak adowe w kopalniach, ale 
nie tylko. We wrze niu 1988 r. 
kierowana przez Jerzego Gorze-
lika katowicka grupa M odzie-

owy Ruch Oporu „Niepodle-
gli”, skupiaj ca uczniów z kilku 
miejscowych szkó  rednich, 
zacz a dzia a  w ramach SW 

jako M odzie owy Ruch Oporu 
„Solidarno ci Walcz cej”. Orga-
nem prasowym struktury by o 
pismo „Przebojem”. l ska SW 
by a szczególnie widoczna rok 
pó niej w ród rodowisk i ugru-
powa  radykalnych, niegodz
cych si  na kompromis z w a-
dzami komunistycznymi. Jej 
przedstawiciele wzi li m.in. 
udzia  w zorganizowanym 25 
lutego 1989 r. w Jastrz biu- 
-Zdroju Kongresie Opozycji An-
tyustrojowej. Dzia acze i wspó
pracownicy SW wspó animo-
wali i aktywnie uczestniczyli 
w wielu demonstracjach ulicz-
nych, wzywali do bojkotu roz-
mów z w adzami, a nast pnie 
bojkotu wyznaczonych na 4 
czerwca 1989 r. wyborów parla-
mentarnych. Zdecydowanie de-
monstrowali tak e swój sprze-
ciw wobec wyboru gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego na prezy-
denta. 

Znaczenie SW w l sko-d
browskiej opozycji lat 80. pole-
ga o m.in. na tym, e dzia acze 
tej organizacji lub osoby z nimi 
ci le wspó pracuj ce jednocze-
nie uczestniczyli w innych nur-

tach dzia alno ci niezale nej 
w regionie. Rygorystyczne prze-
strzeganie zasad konspiracji 
skutkowa o tym, e aden 
z czo owych dzia aczy katowic-
kiego oddzia u SW nie zosta  
aresztowany jako cz onek tej or-
ganizacji. 

Katowickie struktury Solidarno ci Walcz cej, obok pozna skich i trójmiejskich,  
zalicza y si  do najwi kszych oddzia ów SW w kraju.

KATOWICKI ODDZIA   
SOLIDARNO CI WALCZ CEJ

Janina Jadwiga Chmielowska S awomir Bugajski

„PIK. Podziemny Informator Katowicki” i „WiS. Wolni i Solidarni” – najwa niejsze pisma l skiej SW
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PIOTR BRZEZI SKI 
Oddzia  IPN w Gda sku 

P
atrz c chrono-
l o g i c z n i e ,  
do najstarszych 
struktur SW 
w Trójmie cie 
zaliczy  mo na 

grup  Ryszarda Andersa i Ro-
mana Jankowskiego, którzy 
ju  latem 1982 r. zdo ali nawi
za  kontakt z wroc awsk  SW. 
Wspó praca jednak nie rozwi-
n a si , a kontakt z Wroc a-
wiem szybko zosta  zerwany. 
Mimo to, Anders, Jankowski 
i ich wspó pracownicy konse-
kwentnie odwo ywali si  
do symboliki SW, nazywaj c 
swoj  organizacj  Solidar-
no  Walcz ca Gda sk. 
Z grup  t  zwi zani byli te  
mi dzy innymi Leszek Bycz-
kowski, Tadeusz Cieszewski 
i Henryk Piec.  

Do drugiej po owy 1983 r. 
trudno jednak mówi  o bli
szych kontaktach trójmiej-
skiego podziemia z wroc aw-
skimi strukturami SW. Dopiero 
w ko cu 1983 r. w Gda sku po-
wsta a  struktura o nazwie So-
lidarno  Walcz ca Oddzia  
Trójmiasto. W przeciwie
stwie do SW Gda sk by a ona 
mocno zwi zana z wroc aw-
sk  SW. Jej wspó za o ycie-
lami byli: Ewa Kubasiewicz, 
Andrzej Ko odziej, Zofia 
Kwiatkowska i Stanis aw Ko-
walski. Do dzia aczy SW Od-
dzia  Trójmiasto nale eli te  
Marek Czachor (syn Ewy Ku-
basiewicz) i jego ona Magda-
lena (córka Stanis awa Kowal-
skiego). Z grup  t  zwi zana 
by a tak e znana gdy ska 
dziennikarka i badaczka Grud-
nia ’70 Wies awa Kwiatkow-
ska. Kierownictwo SW Oddzia  
Trójmiasto spoczywa o w r
kach Kubasiewicz i Ko odzieja. 
SW Oddzia  Trójmiasto i SW 
Gda sk funkcjonowa y nieza-
le nie.  

Pod koniec 1984 r.  w dzia-
alno  SW Oddzia  Trójmiasto 

zaanga owa  si  Roman Zwier-
can, który w du ej mierze wzi  
na siebie kwestie zwi zane 
z drukiem i poligrafi . Wraz 

z Edwardem Frankiewiczem 
w styczniu 1986 r. za o y  tak e 
trzeci  trójmiejsk  struktur  
SW – Grup  Zak adow  Solidar-
no ci Walcz cej w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Grupa ta równie  wydawa a 
w asne pismo, prowadzi a dzia-
alno  ulotkow , a nawet 

stworzy a w asny oddzia  dy-
wersyjny. Stoczniowa SW, 
w przeciwie stwie do SW 
Gda sk, ci le wspó pracowa a 
z SW Oddzia  Trójmiasto.  

SW Oddzia  Trójmiasto 
wydawa a pismo „Solidarno  
Walcz ca Trójmiasto”. Jego re-
dakcj  pocz tkowo zajmowa  

si  Stanis aw Kowalski, 
a po jego mierci w 1987 r. obo-
wi zki redakcyjne przej o 
ma e stwo Czachorów. 
Pod koniec lat 80. rol  redak-
tora obj  Zbigniew Mielew-
czyk. Pismo ukazywa o si  
od kwietnia 1985 r. do grudnia 
1989 r. cznie wydano 59 nu-
merów normalnych i kilka nu-
merów specjalnych. Jednym 
z nich by  np. angloj zyczny 
numer po wi cony wizycie 
prezydenta USA George’a Bu-
sha w Polsce w 1989 r. W sk ad 
redakcji wchodzili mi dzy in-
nymi: Ewa Kubasiewicz i An-
drzej Ko odziej (za o yciele), 

Stanis aw Kowalski, Marek 
Czachor i Magdalena Czachor, 
Zbigniew Mielewczyk, Bar-
bara Mielewczyk (Formella) 
i Andrzej Leszczy ski. Dru-
kiem zajmowali si : Jerzy Ka-
niku a, Jacek Parzych, Roman 
Zwiercan i Piotr Komorowski. 
Pismo ukazywa o si  w nak a-
dzie od 2 tys. do 10 tys. egzem-
plarzy. Kolportowano je g ów-
nie na terenie Trójmiasta 
i Wroc awia.   

SW Oddzia  Trójmiasto or-
ganizowa a te  w asny wywiad. 
W ramach jego dzia alno ci pro-
wadzono regularny nas uch ra-
diowy cz stotliwo ci wykorzy-
stywanych przez MO i SB oraz 
analizowano tre  meldunków. 
Dzia alno ci  t  kierowa  Ko o-
dziej, a wspó pracowali z nim 
mi dzy innymi: Piotr Jagielski, 
Wojciech Pytel i Piotr Bagi ski. 
SW Oddzia  Trójmiasto by a 
do  blisko zwi zana z Andrze-
jem Gwiazd , a jej cz onkowie 
nie kryli swojego sceptycyzmu 
wobec dzia alno ci Lecha Wa-

sy. W sporze ideowym, jaki 
ju  na pocz tku lat 80. zrodzi  
si  pomi dzy Wa s  
a Gwiazd , dzia acze SW Od-
dzia  Trójmiasto stan li po stro-
nie tego drugiego. Najlepszym 
tego dowodem by  fakt, e orga-

nizacja ta przez kilka lat wyda-
wa a redagowane przez Joann  
i Andrzeja Gwiazdów pismo 
„Poza Uk adem”.  

Pocz wszy od 1987 r. SW 
Oddzia  Trójmiasto nadawa a 
w asne audycje radiowe. Ich 
zasi g by  ograniczony, a emi-
sja nieregularna. Samo ich po-
jawienie si  wiadczy o jednak 
o du ej sprawno ci organiza-
cyjnej trójmiejskiej struktury 
SW. Przez ca y czas organizo-
wano te  ró nego typu akcje 
ulotkowe i plakatowe.  

Wed ug niektórych rela-
cji, SW Oddzia  Trójmiasto na-
wi za a wspó prac  z grup  
trójmiejskich chemików. Z ich 
pomoc  zdobywano materia y 
pirotechniczne, przeznaczone 
do wykorzystania w planowa-
nych akcji sabota owych. 
Jedn  z nich by o zdetonowa-
nie niewielkiego adunku wy-
buchowego pod budynkiem 
Komitetu Miejskiego PZPR 
w Gdyni w lutym 1987 r.  

Mimo oficjalnie og oszonej 
we wrze niu 1986 r. amnestii SB 
wci  ciga a cz onków SW.  

W marcu 1987 r. areszto-
wano Romana Zwiercana. Ko-
lejnym wstrz sem dla trójmiej-
skiej organizacji SW by o aresz-
towanie w styczniu 1988 r.  

Andrzeja Ko odzieja i jego – 
sprokurowany przez w adze 
PRL – wyjazd z Polski wiosn  
tego samego roku. Przez kilka 
nast pnych miesi cy obo-
wi zki szefa SW Oddzia  Trój-
miasto sprawowa  Marek Cza-
chor. Pod jego kierownictwem 
przeprowadzona zosta a akcja 
polegaj ca na wys aniu na do-
mowe adresy oficerów WP pi-
sma „ o nierz Solidarny”. 
By a to wspólna akcja SW i Li-
beralno-Demokratycznej Par-
tii „Niepodleg o ” (LDPN). Pi-
smo rozes ano po ca ym kraju.  

W 1988 r. Ewa Kubasie-
wicz wyemigrowa a do Fran-
cji, obejmuj c tam funkcj  
emisariuszki SW na Zacho-
dzie. SW Oddzia  Trójmiasto 
aktywnie uczestniczy a w or-
ganizacji strajków w maju 
i sierpniu 1988 r. Jesieni   
1988 r. kierownictwo SW Trój-
miasto przej , wypuszczony 
z wi zienia, Roman Zwiercan. 
W czerwcu 1989 r. organizacja 
wezwa a do bojkotu cz
ciowo wolnych wyborów par-

lamentarnych, odrzucaj c za-
razem ustalenia „okr g ego 
sto u” i krytykuj c t  cz  
opozycji, która zdecydowa a 
si  podj  wspó prac  z komu-
nistami.  

SOLIDARNO  WALCZ CA 
W TRÓJMIE CIE

W latach 80. XX w. Trójmiasto by o jednym z wa niejszych o rodków  
dzia alno ci Solidarno ci Walcz cej. W ró nym okresie czasu funkcjonowa o  

tu kilka podziemnych struktur, lu no zwi zanych lub blisko wspó pracuj cych 
 z dolno l sk  central  tej organizacji. Wydawano te  w asne pisma,  

z których najwa niejszym by a ukazuj ca si  w latach 1985–1989  
„Solidarno  Walcz ca Trójmiasto”. 

Dzia acze SW z Trójmiasta w czasie jednego z protestów
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Marsz protestacyjny z udzia em przedstawicieli Oddzia u Trójmiasto Solidarno ci Walcz cej

Ulotka trójmiejskiego Oddzia u Solidarno ci Walcz cej 

Manifestacja w Gda sku, widoczni reprezentanci 
trójmiejskiej SW z transparentem 



15CZWARTEK, 9 CZERWCA 2022 
GAZETA WROC AWSKA

MICHA  SIEDZIAKO, 
Oddzia  IPN w Szczecinie, 
 Uniwersytet Szczeci ski  

O
r g a n i z a c j a  
Kornela Mo-
rawieckiego 
pojawi a si  
w stolicy Po-
morza Za-

chodniego za spraw  Stani-
s awa Janusza i Krzysztofa 
Korczaka oraz skupionej wo-
kó  nich grupy opozycjoni-
stów, którzy od 1982 r. wyda-
wali podziemne pismo „Jed-
no ”, pomy lane jako konty-
nuacja tygodnika szczeci
skiej „Solidarno ci” sprzed 
wprowadzenia stanu wojen-
nego. Jesieni  1985 r. 
o „zwrot” tytu u upomnia  si  
Marian Jurczyk – szef „przed-
wojennego” Zarz du Regionu 
NSZZ „Solidarno ”. By o to 
na r k  dotychczasowym wy-
dawcom, którzy od kilku mie-
si cy konkretyzowali ju  inne 
plany na dalsz , opozycyjn  
dzia alno . 

 Janusz za po rednic-
twem swojej znajomej Izabeli 
Ratajczak, która zna a z kolei 
blisk  wspó pracownic  przy-
wódcy SW - Hann  ukow-
sk -Karniej, nawi za  w tym 
okresie kontakty z wroc aw-
sk  central  SW. Poniewa  
szczeci ska grupa spe nia a 
podstawowe kryterium, które 
organizacja stawia a przed no-
wymi oddzia ami – zdolno  
do ci g ego, regularnego wy-
dawania podziemnej prasy 
i jej kolportowania – ze strony 
H. ukowskiej-Karniej poja-
wi a si  propozycja, aby po-
wo a  Oddzia  SW w Szczeci-
nie. Jako pierwsi szczecinia-
nie – w grudniu 1985 r. – przy-
si g  organizacyjn  z o yli: S. 
Janusz, K. Korczak i I. Rataj-
czak, za  nied ugo potem 
Henryk Trybu a, Leszek Do-
brzy ski, Mariusz Bogdano-
wicz, Teodozja Szwed i Kry-
styna Borowska. W kolejnych 
latach grono osób czynnie an-
ga uj cych si  na rzecz orga-
nizacji rozrasta o si , cho  nie 
wszyscy decydowali si  na za-
przysi enie. Trudno o precy-
zyjne dane, ale w szczytowym 
okresie by o to co najmniej kil-
kadziesi t osób. 

Pierwszy okres aktywno-
ci szczeci skiego Oddzia u 

SW to przede wszystkim wy-
dawanie podziemnego perio-
dyku „Gryf”, z podtytu em: 
„Pismo Organizacji Solidar-
no  Walcz ca Oddzia  Pomo-
rze Zachodnie”, którego 

pierwsze wydanie ukaza o si  
w styczniu 1986 r. Numer 
otwiera  krótki manifest pro-
gramowy – Dlaczego Solidar-
no  Walcz ca? Punkt wyj cia 
stanowi o w nim porównanie 
komunizmu do wyniszczaj
cej Polsk  choroby nowotwo-
rowej. „Wydajemy wi c – 
og aszano – tej chorobie 
walk ” [podkre lenie w orygi-
nale – przyp. M.S.]. 

Pismo ukazywa o si  re-
gularnie (zazwyczaj raz 
w miesi cu) do 1990 r. „Dzia-
alno  wydawnicza – wspo-

mina  Dobrzy ski – by a jed-
nym z priorytetowych zada  
Solidarno ci Walcz cej. […] 
Drukowali my »Gryfa« (z re-
gu y w nak adzie 1500–2000 
egzemplarzy), ulotki, plakaty, 
naklejki, »Gazetk  Uliczn  
SW« i pismo »AB«”. Wspo-
mniane dwa ostatnie tytu y 
szczeci ska SW wydawa a ju  
w ko cowym okresie swojej 
dzia alno ci. Dwustronicowa 
„Gazetka Uliczna” by a dru-
kowana od sierpnia 1989 r. 
do lipca 1990 r. Ukaza o si  
dziewi  lub dziesi  nume-

rów, w których prezentowano 
podstawowe za o enia pro-
gramowe SW, zach cano 
do przyst pienia do organiza-
cji i do udzia u w organizowa-
nych przez ni  manifesta-
cjach ulicznych. Z kolei „AB” 
(tytu  by  skrótem od s ów 
„Akcja Bezpo rednia”; 
pod koniec 1989 i na pocz tku 
1990 r. wydrukowano cznie 
pi  numerów) mia o by  
z za o enia pismem skupio-
nej wokó  SW m odzie y. 
Do katalogu pism sygnowa-
nych przez SW w Szczecinie 
trzeba te  doliczy  wydane 
w 1988 r. dwa jednostroni-
cowe numery pisma pt. „G os 
Wolno ci”, oraz drukowany 
od grudnia tego roku 
do kwietnia 1990 r. miesi cz-
nik „Wici”. Inicjatorem tych 
tytu ów by  Eugeniusz Jani-
szewski, który dopiero po wy-
drukowaniu pierwszych nu-
merów „Wici” pozna  Kor-
czaka i Dobrzy skiego, którzy 
przyj li od niego przysi g  or-
ganizacyjn . 

Szczeci scy wspó pra-
cownicy Morawieckiego stali 
si  szczególnie widoczni 
w drugiej po owie 1989 r. Otó  
- 23 sierpnia tego roku na uli-
cach Szczecina odby a si  ma-
nifestacja pod has em „So-
wieci do domu”, do której we-
zwa y wspólnie SW i Federa-
cja M odzie y Walcz cej. Ma-
nifestanci, w liczbie kilku ty-
si cy, zebrali si  na pl. Grun-
waldzkim. Nast pnie próbo-
wali przej  pod KW PZPR. 
Na pl. Lotników drog  zagro-
dzi  im kordon milicyjny. Naj-
pierw funkcjonariuszy obrzu-
cono bilonem, nast pnie do-
sz o do star , które w ró nych 
cz ciach miasta trwa y 
do wieczora.  

Kolejna demonstracja 
uliczna z udzia em SW odby a 
si  17 wrze nia. Jej uczestnicy 
przeszli z pl. Grunwaldzkiego 
pod konsulat ZSRS. Za okala-
j ce placówk  ogrodzenie po-
lecia  deszcz drobnych monet, 
mur wymalowano antyso-
wieckimi has ami. Z kolei 11 li-
stopada manifestowano 
pod has em „Wolno  Polsce”, 
13 grudnia – „Ukara  zbrodnia-
rzy stanu wojennego”, 27 
stycznia 1990 r. – „Do  pak-
tów z komun ”, a w lutym 
urz dzono manifestacj  prze-
ciwko prezydenturze gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego – 
„Ostatni ledzik genera a”. 
By y to jednak tak e ostatnie 
akcenty dzia alno ci szczeci
skiego oddzia u SW. 

W styczniu 1990 r. jego 
cz onkowie powo ali Klub Po-
lityczny „Wolni i Solidarni” 
i zaanga owali si  w organiza-
cj  szerokiej koalicji wybor-
czej przed nadchodz cymi 
wyborami samorz dowymi. 
Przybra a ona nazw  Forum 
Demokratycznego, które two-
rzy o, obok SW, kilkana cie in-
nych ugrupowa . Ów szeroki 
alians nie osi gn  jednak suk-
cesu wyborczego, zdobywa-

j c w wyborach do szczeci
skiej Rady Miasta zaledwie 
6,6% g osów, co zniech ci o 
wielu dzia aczy do dalszej ak-
tywno ci.  

Najwytrwalsi – w tym 
Korczak i Dobrzy ski – zaan-
ga owali si  jeszcze w zbiera-
nie podpisów pod listami po-
parcia dla kandydatury Kor-
nela Morawieckiego w wybo-
rach prezydenckich jesieni  
1990 r. Mimo e w skali kraju 

zebrano ich wymagan  ilo , 
zosta y one zakwestiono-
wane przez Pa stwow  Ko-
misj  Wyborcz , co za-
mkn o przed Morawieckim 
drog  do kandydowania. 
Przypiecz towa o to zanik 
aktywno ci rodowiska jego 
sympatyków w stolicy Pomo-
rza Zachodniego. Upad  te  
jednak system komuni-
styczny, przeciwko któremu 
wyst powali.  

SOLIDARNO  WALCZ CA W SZCZECINIE
Cho  szczeci ski oddzia  Solidarno ci Walcz cej powsta  dopiero pod koniec 1985 roku,   

zd y  zaznaczy  swoj  obecno  na mapie rodowisk opozycyjnych PRL. 
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Wizyta Kornela Morawieckiego w Szczecinie (1990 r.). Za sto em prezydialnym od lewej: 
Krzysztof Korczak, NN, Kornel Morawiecki

FO
T.

 JA
RO

S
AW

 K
AC

ZO
RO

W
SK

I

 Manifestacja 11 listopada 1989 r. w Szczecinie wspó organizowana przez SW

Stanis aw Janusz

Krzysztof Korczak
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10 czerwca 2022 r.

Dolnośląskie Centrum Filmowe, Sala Polonia 
ul. J. Piłsudskiego 64a, Wrocław

 jewodoraN icęimaP ututytsnI jewocinzcor ijcakilbup ajcatnezerP   00:81
„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

 atnedyzerP uineimi w ogeikcorwaN aloraK .rd jewodoraN icęimaP ututytsnI asezerP zezrp einezcęrW  00:9
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

 00:01 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.

16  | Solidarno  Walcz ca CZWARTEK 
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PROGRAM WYDARZE   
ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

ODDZIA  IPN WE WROC AWIU  
W ZWI ZKU Z 40. ROCZNIC  POWSTANIA 

SOLIDARNO CI WALCZ CEJ

DODATEK SPECJALNY  
Dodatek przygotowany  
wraz z Oddzia em IPN  
we Wroc awiu 

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 Wroc awiu)  
– koordynacja i koncepcja  
merytoryczna

Zdj cie ok adkowe: Barykada wzniesiona na skrzy owaniu ulicy Pereca z ulic  Lwowsk   
we Wroc awiu w czasie manifestacji w dniu 13 VI 1982 r.   Fot. Witold Szwebs 
Ilustracje zamieszczone w dodatku pochodz  ze zbiorów IPN oraz ze zbiorów Archiwum 
Pa stwowego w Szczecinie
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