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wskazująca na wagę spotkań i kontaktów międzyludzkich . ....................................
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z wezwaniem do bojkotu wyborów ..........................................................................
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w sprawie podwyżek cen ..........................................................................................
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dotyczące zasad ich sprzedaży . ................................................................................
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Nr 104. 1984 lipiec 29, [Wrocław] – Apel Solidarności Walczącej o wzięcie udziału
w manifestacjach upamiętniających rocznice podpisania porozumień sierpniowych
oraz brutalnej pacyfikacji wystąpień 31 sierpnia 1982 r. . ........................................
Nr 105. 1984 [sierpień, przed 12], [Wrocław] – „Solidaryzm – znaki szczególne”,
tekst Kornela Morawieckiego z propozycją wizji ustrojowej (solidaryzmu), w której
ważną rolę odgrywa związek zawodowy – władza pracownicza .............................
Nr 106. 1984 [sierpień, przed 12], [Wrocław] – „Łaska boska?”, artykuł Kornela
Morawieckiego na temat ostatniej amnestii . ............................................................
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Nr 108. 1984 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – „Czego chcą ludzie?”, artykuł
podpisany M.P., oceniający manifestacje w 4. rocznicę podpisania porozumień
sierpniowych i nawołujący władze podziemnej „Solidarności” do uważniejszego
wsłuchiwania się w nastroje i oczekiwania społeczne . ............................................
Nr 109. 1984 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – „Wrzesień”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” poświęcony 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej .........
Nr 110. 1984 [wrzesień, przed 18], [Wrocław] – „Słowo niepodległość”, artykuł
Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) podkreślający konieczność mówienia o niepodległości Polski i stawiania jej jako celu działań opozycyjnych ..........................
Nr 111. 1984 [wrzesień, przed 18], [Wrocław] – „Informuj, a będziesz poinformowany”, tekst redakcji „Solidarności Walczącej” oraz Agencji Informacyjnej Solidarności
Walczącej apelujący o nadsyłanie informacji z zakładów pracy ..............................
Nr 112. 1984 [wrzesień, przed 18], [Wrocław] – „Odmawiaj zeznań” (cz. 1), instrukcja dotycząca zachowania w śledztwie napisana przez Zofię Maciejewską
(„Janusza”) . ..............................................................................................................
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(„Janusza”) . ..............................................................................................................
Nr 115. 1984 [październik, przed 16], [Wrocław] – „SB-cji w 40. rocznicę zbrodniczej
działalności”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) na temat metod działania
Służby Bezpieczeństwa i sposobów przeciwdziałania jej poczynaniom ...................
Nr 116. 1984 październik 24, Wrocław – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej
wydane w związku z porwaniem ks. Jerzego Popiełuszki . ......................................
Nr 117. 1984 październik 28, Wrocław – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej wydane w związku z porwaniem ks. Jerzego Popiełuszki z zapowiedzią
poparcia każdej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ogłoszonej przez NSZZ „Solidarność” .................................................................................................................
Nr 118. 1984 [listopad, przed 13], [Wrocław] – „Zgiełk pytań i odzew świętości”,
artykuł Kornela Morawieckiego na temat zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki .........
Nr 119. 1984 [listopad, przed 27], [Wrocław] – „O skutecznym rad sposobie”, artykuł
Stanisława Piskorza („Stefana”) wskazujący na konieczność dalszego trwania przez
społeczeństwo w oporze ...........................................................................................
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w związku z podwyżkami cen ..................................................................................
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Nr 136. 1985 [marzec, przed 25], [Wrocław] – „Przed 1 Maja”, artykuł Andrzeja
Kisielewicza („Jana Maka”) apelujący do władz NSZZ „Solidarność” o wezwanie
do niezależnych manifestacji ulicznych 1 maja 1985 r. . ..........................................
Nr 137. 1985 kwiecień 3, [Wrocław] – Wezwanie Solidarności Walczącej i Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” do organizowania niezależnych
pochodów pierwszomajowych . ................................................................................
Nr 138. 1985 [kwiecień 6–23], [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z wezwaniem do udziału w niezależnych obchodach święta 1 Maja we Wrocławiu .........................................................................................................................
Nr 139. 1985 [kwiecień, przed 9], [Wrocław] – „Dlaczego i jak?”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” nawołujący do zainicjowania niezależnego pochodu
pierwszomajowego ...................................................................................................
Nr 140. 1985 [kwiecień, przed 23], [Wrocław] – „Plany walki ze społeczeństwem”,
opracowanie Andrzeja Kisielewicza („J.M.”) analizujące taktykę władz wobec
Kościoła i opozycji na rok 1985 ...............................................................................
Nr 141. 1985 [15 maja – 3 czerwca], Wrocław – Komunikat Agencji Informacyjnej
Solidarności Walczącej o włączeniu się Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”
Dolny Śląsk do Solidarności Walczącej ...................................................................
Nr 142. 1985 maj 15, Wrocław – Młodzieżowa Deklaracja Solidarności ogłoszona
przez Radę Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej” .....................
Nr 143. 1985 czerwiec 2, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej
z protestem przeciw planowanej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym . .....
Nr 144. 1985 [czerwiec, przed 3], [Wrocław] – „Podwyżki!”, artykuł od redakcji
„Solidarności Walczącej” informujący o stopniowym wzroście cen artykułów spożywczych oraz wzywający w związku z tym do strajków . ......................................
Nr 145. 1985 [czerwiec, przed 9], [Wrocław] – „O wspólnotę narodów i państw
demokratycznych”, artykuł Kornela Morawieckiego poddający krytyce Organizację
Narodów Zjednoczonych ..........................................................................................
Nr 146. 1985 [22 czerwca – 2 lipca], [Wrocław] – Komunikat ze spotkania Kornela
Morawieckiego i Macieja Frankiewicza („Stefana Bobrowskiego”) oraz kilku innych
przedstawicieli Oddziału Solidarności Walczącej w Poznaniu ................................
Nr 147. 1985 [lipiec 1–11], [Wrocław] – „Trójgłos o 1 lipca 1985”, artykuł składający się z komentarzy Wojciecha Jankowskiego („WUJ”), autora „Wujenka” oraz
redakcji „Solidarności Walczącej” na temat przebiegu protestu przeciw podwyżkom
cen wprowadzonym 1 lipca 1985 r. ..........................................................................
Nr 148. 1985 [sierpień, przed 12], Wrocław – „Święto”, oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z wezwaniem do spacerów po centrach miast 31 sierpnia 1985 r.,
a tam, gdzie to możliwe, do organizowania manifestacji i pochodów .....................
Nr 149. 1985 [sierpień, przed 31], [Wrocław] – Wypowiedź Kornela Morawieckiego
nawiązująca do rocznicy Sierpnia ’80, kilkakrotnie nadawana przez Radio SW we
Wrocławiu przed 31 sierpnia 1985 r. i w samą rocznicę ..........................................
Nr 150. 1985 sierpień 31, Toronto–Waszyngton–Winnipeg – Oświadczenie o powstaniu w Ameryce Północnej Misji Solidarności Walczącej, której zadaniem jest
m.in. reprezentowanie SW oraz organizowanie pomocy materialnej dla struktur
krajowych .................................................................................................................
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Nr 151. 1985 [wrzesień, przed 5], [Wrocław] – „Naszym wyborem – powszechny
bojkot”, wspólne oświadczenie Solidarności Walczącej i kilku innych ugrupowań
opozycyjnych z wezwaniem do nieuczestniczenia w wyborach do Sejmu PRL ......
Nr 152. 1985 [wrzesień, przed 5], [Wrocław] – „Wrześniowe memento”, artykuł
od redakcji „Solidarności Walczącej” nawiązujący do rocznicy wybuchu II wojny
światowej ..................................................................................................................
Nr 153. 1985 [wrzesień, przed 30], [Wrocław] – Wypowiedź Kornela Morawieckiego
dla Radia Solidarności Walczącej wzywająca do bojkotu zbliżających się wyborów
do Sejmu PRL ...........................................................................................................
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wraz z instrukcją, jak tego dokonać . ........................................................................
Nr 155. 1985 [październik, przed 15], [Wrocław] – „Wybory po »Wyborach«”,
artykuł Kornela Morawieckiego komentujący dane o frekwencji w wyborach do
Sejmu PRL ................................................................................................................
Nr 156. 1985 listopad 10, Wrocław – List otwarty Kornela Morawieckiego do prezydenta USA Ronalda Reagana w związku ze zbliżającym się spotkaniem prezydenta
z Michaiłem Gorbaczowem ......................................................................................
Nr 157. 1985 [listopad, przed 25], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej
z deklaracją poparcia dla niepodległościowych dążeń narodów Europy Wschodniej
oraz apelem do ich organizacji opozycyjnych o podjęcie współpracy .....................
Nr 158. 1985 [listopad, przed 25], [Wrocław] – „Nie nasza sprawa”, artykuł
Stanisława Piskorza „A.JAM”, komentujący zmiany personalne na szczytach
władz ................................................................................................................
Nr 159. 1985 grudzień 8, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie pozbawienia kierowniczych funkcji na uczelniach kilkudziesięciu pracowników
naukowych w całej Polsce ........................................................................................
Nr 160. 1985 grudzień 18, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
zwracające uwagę na fałszywe komentarze podpisane jego nazwiskiem pojawiające
się w mediach zachodnich ........................................................................................
Nr 161. 1985 [grudzień, przed 23], [Wrocław] – „Jeszcze Polska nie zginęła”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) nawołujący do pisania na murach słów
hymnu obok symboli „Solidarności” ........................................................................
Nr 162. 1985 grudzień 29, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
w sprawie listu do przewodniczącego SPD Willy’ego Brandta wystosowanego
w imieniu Solidarności Walczącej przez jej członków przebywających w RFN, bez
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Nr 163. 1985 grudzień, Wrocław – Oświadczenie o podjęciu współpracy między
Reprezentacją Zagraniczną Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej a Solidarnością
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Oporu Rolników, Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość” oraz Solidarność
Walczącą ...................................................................................................................
Nr 166. 1986 [styczeń, przed 13], [Wrocław] – „Zło walką zwyciężaj”, artykuł
Kornela Morawieckiego na temat wojny w Afganistanie . .......................................
Nr 167. 1986 [styczeń, przed 24], [Wrocław] – „Nie dłużej niż osiem godzin”,
artykuł redakcji i Jerzego Peiserta („K.W.”) zwracający uwagę na złą organizację
pracy w gospodarce socjalistycznej oraz nawołujący do niepracowania więcej niż
8 godzin ....................................................................................................................
Nr 168. 1986 styczeń 31, Wrocław – Apel o uczczenie rocznicy studenckiego protestu
w marcu 1968 r., wystosowany przez Międzyszkolny Komitet Oporu, Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarności Walczącej” oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego ...................................................................................
Nr 169. 1986 luty 1, Chicago–Wrocław – Komunikat Ruchu Społeczno-Politycznego
„Pomost” oraz Solidarności Walczącej deklarujący wzajemną współpracę . ...........
Nr 170. 1986 [luty, przed 7], [Wrocław] – „Lekcja z kosmosu”, artykuł Kornela
Morawieckiego dotyczący katastrofy promu kosmicznego „Challenger” ...............
Nr 171. 1986 luty 25, Wrocław – Oświadczenie wrocławskich środowisk opozycyjnych w obronie więzionego Władysława Frasyniuka . ........................................
Nr 172. 1986 [marzec, przed 7], [Wrocław] – Komunikat Komitetu Wykonawczego
Solidarności Walczącej o istnieniu Oddziału SW w Jeleniej Górze oraz grupy SW
w Zgorzelcu ..............................................................................................................
Nr 173. 1986 marzec 19, [Wrocław] – List Kornela Morawieckiego do Krystyny
Frasyniuk ze słowami wsparcia ................................................................................
Nr 174. 1986 [marzec, przed 21], [Wrocław] – „O Władysławie Frasyniuku”, artykuł
Kornela Morawieckiego opisujący działalność Władysława Frasyniuka . ...............
Nr 175. 1986 [luty–marzec], [Wrocław] – „Dokąd pełzniemy”, artykuł Andrzeja
Kisielewicza („Jana Maka”) opisujący trudną sytuację gospodarczą PRL ..............
Nr 176. 1986 kwiecień 4, Wrocław – Apel Solidarności Walczącej i Regionalnego
Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk do rządów państw demokratycznych oraz zagranicznych związków zawodowych o podjęcie akcji w obronie
więzionego Władysława Frasyniuka ........................................................................
Nr 177. 1986 kwiecień 4, Wrocław – Komunikat ze wspólnego spotkania przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk Marka Muszyńskiego i przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela
Morawieckiego .........................................................................................................
Nr 178. 1986 kwiecień 5, [Wrocław] – Odezwa Rady Solidarności Walczącej nakłaniająca do udziału w niezależnych manifestacjach 1 maja 1986 r. . ....................
Nr 179. 1986 [kwiecień, przed 18], [Wrocław] – Przemówienie Kornela Morawieckiego z okazji święta 1 Maja nagrane dla Radia SW ..............................................
Nr 180. 1986 [kwiecień, przed 18], [Wrocław] – „Nauczka dla terrorysty, przestroga
dla szantażysty”, artykuł Kornela Morawieckiego na temat amerykańskiego nalotu
na cele w Libii ..........................................................................................................
Nr 181. 1986 kwiecień 26, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do Natalii
Gorbaniewskiej z prośbą o objęcie funkcji honorowego członka redakcji „Biuletynu
Dolnośląskiego” . ......................................................................................................
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Nr 182. 1986 kwiecień 28, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do prezydenta
USA Ronalda Reagana w sprawie Władysława Frasyniuka i innych więźniów politycznych ....................................................................................................................
Nr 183. 1986 kwiecień 28, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do ustępującego
prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego . .........................................
Nr 184. 1986 kwiecień 30, [Wrocław] – List kondolencyjny skierowany na ręce
Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwolenia z powodu katastrofy w Czarnobylu .........
Nr 185. 1986 [maj, przed 4], [Wrocław] – „Nuklearna awaria w imperium kłamstwa”,
artykuł Kornela Morawieckiego na temat katastrofy w Czarnobylu ........................
Nr 186. 1986 czerwiec 1, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej
w związku z aresztowaniem Zbigniewa Bujaka .......................................................
Nr 187. 1986 czerwiec 12, Klempicz – Apel ekologiczny wydany wspólnie przez
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, Komitet Oporu Społecznego i Solidarność
Walczącą w związku z katastrofą w Czarnobylu ......................................................
Nr 188. 1986 [czerwiec, przed 13], [Wrocław] – „30 rocznica wypadków poznańskich”, tekst Kornela Morawieckiego przypominający bunt robotniczy w Poznaniu
w czerwcu 1956 r. .....................................................................................................
Nr 189. 1986 czerwiec 26, Warszawa – Komunikat ze spotkania przedstawicieli
Solidarności Walczącej, Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego oraz
Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” .................................
Nr 190. 1986 [lipiec, przed 11], [Wrocław] – „Czy można bez przemocy?”, artykuł od
redakcji „Solidarności Walczącej” omawiający akcje „non violence” organizowane
w obronie Władysława Frasyniuka ...........................................................................
Nr 191. 1986 [lipiec, przed 25], Wrocław – „Rocznica ostatniej bitwy o niepodległość”, tekst od redakcji „Solidarności Walczącej” na temat powstania warszawskiego ........................................................................................................................
Nr 192. 1986 [lipiec, przed 25], [Wrocław] – „Młodzi za wolną Polskę”, wywiad
z przedstawicielami Rady Regionalnej Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”
Dolny Śląsk . .............................................................................................................
Nr 193. 1986 [sierpień, przed 8], [Wrocław] – „Kto rządzi PRL-em”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) na temat uzależnienia Polski od ZSRS ............
Nr 194. 1986 sierpień 25, Wrocław – Komunikat o powstaniu Studia Video Solidarności Walczącej, agendy SW rozpowszechniającej filmy niedopuszczone przez
cenzurę do oficjalnego obiegu ..................................................................................
Nr 195. 1986 [wrzesień, przed 2], [Wrocław] – „Rocznice 1 i 17 września”, tekst
od redakcji „Solidarności Walczącej” w związku z 47. rocznicą napaści Niemiec
i Związku Sowieckiego na Polskę ............................................................................
Nr 196. 1986 [wrzesień, przed 14], [Wrocław] – „Po amnestii. Konspiracja – zabawa
czy konieczność?”, artykuł Kornela Morawieckiego uzasadniający potrzebę działań
opozycyjnych prowadzonych w podziemiu . ............................................................
Nr 197. 1986 [wrzesień, przed 26], [Wrocław] – „Dlaczego bomby wybuchają
w Paryżu?”, artykuł Kornela Morawieckiego analizujący przyczyny ataków terrorystycznych wymierzonych we Francję . ..................................................................
Nr 198. 1986 październik 5, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej
popierające nowo utworzoną Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność” . .................
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Nr 199. 1986 [październik, przed 9], [Wrocław] – „Jawnie i w podziemiu”, tekst
od redakcji „Solidarności Walczącej” komentujący powstanie jawnej Tymczasowej
Rady NSZZ „Solidarność” . ......................................................................................
Nr 200. 1986 październik 23, Warszawa – „Pozostajemy w podziemiu”, komunikat
wydany przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny, Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” oraz Solidarność Walczącą informujący o pozostaniu
w konspiracji . ...........................................................................................................
Nr 201. 1986 [październik, przed 24], [Wrocław] – „Po zwolnieniu więźniów”,
artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) analizujący różne warianty dalszego
rozwoju sytuacji w Polsce ........................................................................................
Nr 202. 1986 listopad 9, [Wrocław] – List Kornela Morawieckiego do Kazimierza
Sabbata, prezydenta rządu RP na uchodźstwie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości ......................................................................................................................
Nr 203. 1986 [listopad, przed 7], [Wrocław] – Artykuł od redakcji napisany z okazji
rocznicy odzyskania niepodległości .........................................................................
Nr 204. 1986 [listopad, przed 7], [Wrocław] – Artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana
Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” odnoszący się do powołania jawnej Tymczasowej
Rady NSZZ „Solidarność” . ......................................................................................
Nr 205. 1986 [listopad, przed 21], [Wrocław] – List redakcji „Solidarności Walczącej” do redakcji „Tygodnika Mazowsze” ze sprostowaniem informacji na temat
stosunku Solidarności Walczącej do nowo powstałej Tymczasowej Rady NSZZ
„Solidarność” ............................................................................................................
Nr 206. 1986 listopad 24, Sandomierz – „Witamy Tymczasową Radę Ruchu Ludowego” – komunikat o powołaniu Tymczasowej Rady Ruchu Ludowego ................
Nr 207. 1986 [grudzień, przed 14], [Wrocław] – „Wczorajsze analogie i dzisiejsze
szanse”, tekst Kornela Morawieckiego z cyklu „Jaka Polska?”, w którym autor
poddaje analizie sytuację wewnętrzną i położenie międzynarodowe Polski oraz
uzasadnia decyzję o pozostaniu Solidarności Walczącej w podziemiu ....................
Nr 208. 1986 [grudzień, przed 19], [Wrocław] – „Środkiem, przeciw komunie” (tytuł
pochodzący od redakcji), fragment listu Andrzeja Zaracha („Mea”) przedstawiający
podstawowe założenia programowe organizacji ......................................................
Nr 209. 1986 [grudzień, przed 19], [Wrocław] – Artykuł Andrzeja Kisielewicza
(„Jana Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” komentujący fakt ujawniania się niektórych czołowych działaczy „Solidarności” oraz krytykujący linię prezentowaną przez
„Tygodnik Mazowsze” .............................................................................................
Nr 210. 1986 grudzień, [Wrocław] – „Po 5 latach”, oświadczenie Solidarności
Walczącej w związku z 5. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego ......................
Nr 211. 1986 grudzień, Katowice – Warszawa – Wrocław – Gdańsk – Wspólne
oświadczenie kilku ugrupowań opozycyjnych (w tym Solidarności Walczącej) przeciw dalszemu pogarszaniu się stopy życiowej . ........................................................
Nr 212. 1987 [styczeń, przed 2], [Wrocław] – „Wciąż trzeba iść”, wywiad z Kornelem Morawieckim na temat aktualnej sytuacji w opozycji . .................................
Nr 213. 1987 [styczeń, przed 16], [Wrocław] – Artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana
Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” komentujący wizytę gen. Wojciecha Jaruzelskiego
we Włoszech .............................................................................................................
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Nr 214. 1987 [styczeń, przed 16], [Wrocław] – „Namiestnik Moskwy u namiestnika
Chrystusa”, artykuł Kornela Morawieckiego krytycznie odnoszący się do spotkania
Jana Pawła II z gen. Wojciechem Jaruzelskim .........................................................
Nr 215. 1987 [styczeń, przed 30], [Wrocław] – Komunikat informujący o podpisaniu porozumienia o współdziałaniu między Solidarnością Walczącą a Konfederacją
Polski Niepodległej . .................................................................................................
Nr 216. 1987 styczeń, [Wrocław] – Apel do młodzieży wystosowany przez młodzieżowe ugrupowania opozycyjne z Wrocławia i Górnego Śląska o wzięcie udziału
w obchodach rocznicy wydarzeń Marca ’68 ............................................................
Nr 217. 1987 [luty, przed 13], [Wrocław] – Informacja o sfałszowaniu nr. 1/145
„Solidarności Walczącej” wraz z porównaniem fragmentów oryginalnych i fałszywych . ........................................................................................................................
Nr 218. 1987 [luty, przed 13], [Wrocław] – „Odwilż?”, artykuł Kornela Morawieckiego na temat początków odwilży w ZSRS zapoczątkowanej przez Michaiła
Gorbaczowa ..............................................................................................................
Nr 219. 1987 luty 22, [Wrocław] – „Nasze zdanie”, oświadczenie Solidarności
Walczącej w sprawie zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych przez USA na
PRL po wprowadzeniu stanu wojennego . ................................................................
Nr 220. 1987 [luty, przed 26], [Wrocław] – „Nie wierzymy w kompromis z komuną”, fragment listu „Andrzeja Lesowskiego” do kierownictwa Konfederacji Polski
Niepodległej w skrótowy sposób przedstawiający strategię i najważniejsze cele
Solidarności Walczącej .............................................................................................
Nr 221. 1987 [luty, przed 26], [Wrocław] – Komunikat kolportażowy Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej na temat zasad sprzedaży wydawnictw Solidarności
Walczącej ..................................................................................................................
Nr 222. 1987 [luty, przed 26], [Wrocław] – „W rocznicę Marca ’68”, artykuł
Stanisława Piskorza (A. Jam) przypominający studenckie protesty z marca 1968
roku ......................................................................................................................
Nr 223. 1987 marzec 24, Warszawa – Apel kilku ugrupowań opozycyjnych (w tym
Solidarności Walczącej) skierowany do pracowników fabryk zatruwających środowisko oraz do międzynarodowej opinii publicznej o podejmowanie działań na rzecz
ograniczenia emisji zanieczyszczeń . ........................................................................
Nr 224. 1987 [marzec, przed 27], [Wrocław] – „Lewica-Prawica”, artykuł Andrzeja
Kisielewicza („Jana Maka”) na temat nurtów ideowych obecnych w opozycji . .....
Nr 225. 1987 [kwiecień, przed 10], [Wrocław] – „Do strajków jeden krok…”, artykuł
Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” na temat napiętej
sytuacji w związku z kolejnymi podwyżkami cen . ..................................................
Nr 226. 1987 kwiecień 10, [Wrocław] – Wezwanie Solidarności Walczącej do udziału
w manifestacjach ulicznych w święto 1 Maja ..........................................................
Nr 227. 1987 [marzec, przed 14], [Wrocław] – „Amerykańskie propozycje w sowieckim opakowaniu”, artykuł Kornela Morawieckiego będący analizą możliwości
redukcji arsenału nuklearnego w Europie . ...............................................................
Nr 228. 1987 [kwiecień, przed 24], [Wrocław] – „Trochę zimnej wody”, artykuł
Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” krytykujący ekipę
rządzącą ....................................................................................................................

366
368
369
370
372
373

374
375
376

378
379
381
382
383
385
19

Nr 229. 1987 [kwiecień, przed 24], [Wrocław] – „Solidarni z Afganistanem”, oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej, Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” i Solidarności Walczącej, wzywające niezależne organizacje do włączenia
się w akcje na rzecz walczących Afgańczyków . ......................................................
Nr 230. 1987 [maj, przed 8], [Wrocław] – „Metody kłamców – fałszywki”, artykuł
od redakcji „Solidarności Walczącej” na temat fałszowania pisma „Solidarności
Walczącej” przez Służbę Bezpieczeństwa ................................................................
Nr 231. 1987 [maj, przed 22], [Wrocław] – „Białe i Czerwone Plamy”, artykuł od
redakcji „Solidarności Walczącej” na temat niektórych niewyjaśnionych kwestii
w historii stosunków polsko-sowieckich ..................................................................
Nr 232. 1987 maj 23, [Wrocław] – List wystosowany przez Solidarność Walczącą
do papieża Jana Pawła II w związku z jego trzecią pielgrzymką do Polski .............
Nr 233. 1987 [czerwiec, przed 3], [Wrocław] – „Opozycja niepodległościowa wita
Ojca Świętego na ziemi polskiej”, oświadczenie kilku ugrupowań opozycyjnych,
w tym Solidarności Walczącej, wydane w związku z trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski ............................................................................................................
Nr 234. 1987 czerwiec, [Wrocław] – „Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej” . .....................................................................................................................
Nr 235. 1987 [14 czerwiec – 3 lipiec], [Wrocław] – „Coś niezwykłego!”, relacja
z niezależnych obchodów w Rydze poświęconych rocznicy deportacji Bałtów na
Syberię ......................................................................................................................
Nr 236. 1987 czerwiec 19, [Wrocław] – Podziękowania dla Jana Pawła II od Solidarności Walczącej za pielgrzymkę do Polski ..........................................................
Nr 237. 1987 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – Pismo Kornela Morawieckiego,
w którym domaga się on wyjaśnienia powodów usunięcia jego podpisu pod deklaracją „Krąg Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej” . ............................
Nr 238. 1987 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – „W rocznicę sierpnia”, oświadczenie
Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Porozumienia Struktur „Solidarności” Warszawy oraz Solidarności Walczącej .......................
Nr 239. 1987 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – Komunikat o współpracy Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Solidarności Walczącej ..............................................
Nr 240. 1987 sierpień 30, [Wrocław] – List otwarty Solidarności Walczącej do
Kongresu Stanów Zjednoczonych w kwestii zagospodarowania miliona dolarów
przeznaczonych przez Kongres dla „Solidarności” ..................................................
Nr 241. 1987 [po 31 sierpnia], [Wrocław] – Gratulacje Kornela Morawieckiego
skierowane na ręce laureatów Dolnośląskich Nagród Solidarności .........................
Nr 242. 1987 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – Informacja o przebiegu obchodów
7. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych . ..................................................
Nr 243. 1987 wrzesień 25, [Wrocław] – List otwarty Solidarności Walczącej do
wiceprezydenta USA George’a Busha . ....................................................................
Nr 244. 1987 [przed 9 listopada], [Wrocław] – Dwa ostatnie wywiady udzielone
przez Kornela Morawieckiego przed jego aresztowaniem 9 listopada 1987 r. ........
Nr 245. 1987 [listopad, przed 13], [Wrocław] – „Czekanie”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” na temat referendum w sprawie
reformy gospodarczej ...............................................................................................
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Nr 246. 1987 [listopad, przed 13], [Wrocław] – „Przewodniczący aresztowany”,
oświadczenie Solidarności Walczącej w związku z aresztowaniem Kornela Morawieckiego ..................................................................................................................
Nr 247. 1987 [listopad, przed 13], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej
informujący o objęciu przewodnictwa w Komitecie Wykonawczym przez Andrzeja
Kołodzieja .................................................................................................................
Nr 248. 1987 listopad, Wrocław – List otwarty Romualda Lazarowicza („Jana
Ewarysta”), skierowany do środowisk dysydenckich przebywających na Zachodzie
z prośbą o podejmowanie akcji na rzecz Kornela Morawieckiego ..........................
Nr 249. 1987 grudzień 9, Wrocław – Wspólne oświadczenie Regionalnego Komitetu
Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz Solidarności Walczącej, wyrażające protest przeciw postawieniu Kornelowi Morawieckiemu zarzutu kryminalnego
(przemyt) . .................................................................................................................
Nr 250. 1987 [grudzień, przed 10], [Wrocław] – Wspólny komunikat Regionalnego
Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz Solidarności Walczącej
informujący o deklaracji współpracy . ......................................................................
Nr 251. 1987 grudzień 16, [Wrocław] – Oświadczenie Andrzeja Kołodzieja dementujące oskarżenia o tworzenie grupy terrorystycznej oraz organizowanie przemytu
do Polski sprzętu poligraficznego .............................................................................
Nr 252. 1987 [grudzień, przed 17], [Wrocław] – Komunikat o powołaniu Dolnośląskiego Funduszu Wydawniczego ..............................................................................
Nr 253. 1988 styczeń 1, [Wrocław] – Komunikat o powołaniu Biura Informacyjnego
Solidarności Walczącej w Toronto . ..........................................................................
Nr 254. 1988 styczeń 1, [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej przedstawiający sylwetkę Jadwigi Chmielowskiej kierującej Oddziałem Solidarności
Walczącej w Katowicach ..........................................................................................
Nr 255. 1988 [styczeń, przed 21], [Wrocław] – „Uwagi do stanowiska »Kultury« na
temat sposobu rozdzielania pieniędzy dla polskiej opozycji płynących z Zachodu”,
oświadczenie Andrzeja Kołodzieja i „Andrzeja Lesowskiego” ...............................
Nr 256. 1988 styczeń 25, Wrocław – Komunikat Solidarności Walczącej informujący
o aresztowaniu Andrzeja Kołodzieja kierującego pracami Komitetu Wykonawczego
SW ............................................................................................................................
Nr 257. 1988 [luty, przed 4], [Wrocław] – List Hanny Łukowskiej-Karniej pisany
z więzienia ................................................................................................................
Nr 258. 1988 [luty, przed 4], [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej wyrażające solidarność z narodem rumuńskim w walce z dyktaturą Nicolae Ceauşescu ......
Nr 259. 1988 [16 luty – 3 marzec], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej
informujący o aktualnej sytuacji w kraju i w organizacji oraz zawiadamiający o objęciu kolegialnego przewodnictwa Solidarności Walczącej przez Komitet Wykonawczy
SW (do czasu uwolnienia Kornela Morawieckiego) ................................................
Nr 260. 1988 marzec 3, [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej potwierdzający
zwierzchnictwo Ewy Kubasiewicz nad zagranicznymi strukturami organizacji . .........
Nr 261. 1988 [marzec, przed 17], [Wrocław] – „Pielgrzymka w intencji więźniów
politycznych”, artykuł od redakcji przedstawiający sylwetkę Andrzeja Kołodzieja
i Kornela Morawieckiego oraz informujący o innych więźniach politycznych .......
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Nr 262. 1988 kwiecień 9, Wrocław – Oświadczenie Hanny Łukowskiej-Karniej po
wyjściu na wolność z podziękowaniami za działania w jej obronie i prośbą o dalszą
walkę na rzecz pozostałych więźniów politycznych ................................................
Nr 263. 1988 kwiecień 12, Warszawa – List do gen. Wojciecha Jaruzelskiego wystosowany przez Kornela Morawieckiego, wyrażający protest przeciw próbie oskarżenia
go o czyn kryminalny (przemyt) . .............................................................................
Nr 264. 1988 [kwiecień, przed 14], [Wrocław] – „Wyciągnięta pięść do… Porozumienia”, artykuł od redakcji na temat represyjnych działań władz wobec
opozycji ................................................................................................................
Nr 265. 1988 [17–28 kwiecień], [Wrocław] – „Solidarność Walcząca w Radio Wolna
Europa”, artykuł od redakcji odnoszący się do wywiadu udzielonego przez Ewę
Kubasiewicz (przedstawicielkę SW na Zachodzie) w RWE oraz przedstawiający
wizję nowego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej . ...........................................
Nr 266. 1988 kwiecień 27, Warszawa – List Kornela Morawieckiego pisany z więzienia do członków i sympatyków Solidarności Walczącej .....................................
Nr 267. 1988 kwiecień, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej wydane
w związku z nadchodzącym świętem 1 Maja ...........................................................
Nr 268. 1988 maj 1, [Wrocław] – Komunikat informujący o wyjeździe do Rzymu
Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja .......................................................
Nr 269. 1988 maj 5, Katowice–Wrocław–Wiedeń – Apel Solidarności Walczącej
o wszczęcie strajków solidarnościowych w związku z pacyfikacją strajku w Nowej
Hucie .........................................................................................................................
Nr 270. 1988 maj 8, [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej na temat Poczty
SW oraz powstania Towarzystwa Kursów Społecznych ..........................................
Nr 271. 1988 [maj, przed 12], [Wrocław] – „Dlaczego wyjechali?”, artykuł podpisany
„Jarl”, na temat słuszności decyzji o wyjeździe Kornela Morawieckiego i Andrzeja
Kołodzieja na Zachód ...............................................................................................
Nr 272. 1988 maj 13, Wiedeń – Oświadczenie Kornela Morawieckiego po wyjściu
na wolność, wyrażające podziękowania za działania w jego obronie i prośbę o dalszą
walkę na rzecz pozostałych więźniów politycznych ................................................
Nr 273. 1988 [17–26 maj], [Wrocław] – „Czy strajki nas zjednoczą?”, artykuł od
redakcji na temat sytuacji opozycji po majowych strajkach robotników .................
Nr 274. 1988 [17–23 czerwiec], [Wrocław] – „Jak czekista z czekistą”, artykuł
Antoniego Lenkiewicza („A.L.”) na temat aktualnej sytuacji w kraju . ...................
Nr 275. 1988 czerwiec 18, Nowy Jork – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
wydane po jego przybyciu do Stanów Zjednoczonych ............................................
Nr 276. 1988 [18 czerwiec – 7 lipiec], [Wrocław] – Informacja od redakcji „Solidarności
Walczącej” o pierwszych tygodniach pobytu Kornela Morawieckiego w USA ...........
Nr 277. 1988 [przed 23 czerwca], [Wrocław] – Wystąpienie Kornela Morawieckiego
w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej ......................................................
Nr 278. 1988 [lipiec, przed 7], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej
informujący o objęciu opieką więźniów politycznych w Czechosłowacji – Viktora
Dedery i Ondreja Hocha ...........................................................................................
Nr 279. 1988 [lipiec, przed 7], [Wrocław] – „Nie dajmy o nich zapomnieć”, artykuł
Hanny Łukowskiej-Karniej postulujący podjęcie solidarnych działań na rzecz Viktora
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Dedery i Ondreja Hocha, czechosłowackich więźniów politycznych, nad którymi
Solidarność Walcząca objęła patronat ......................................................................
Nr 280. 1988 lipiec 30, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie legalizacji NSZZ „Solidarność” jako warunku podjęcia wstępnych rozmów
przedstawicieli opozycji z władzami ........................................................................
Nr 281. 1988 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Rozmowa z Janiną Jadwigą Chmielowską na temat aktualnej sytuacji w opozycji . .......................................................
Nr 282. 1988 sierpień 19, Nowy Jork – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
wydane w związku ze strajkami w Polsce ................................................................
Nr 283. 1988 sierpień 25, Wrocław – List przedstawicieli Solidarności Walczącej
do Dalaj Lamy XIV, wyrażający solidarność z narodem tybetańskim .....................
Nr 284. 1988 sierpień 26, Toronto – Oświadczenie Kornela Morawieckiego wydane
w związku z powrotem do kraju ...............................................................................
Nr 285. 1988 sierpień 28, USA – Komunikat Solidarności Walczącej informujący
o udanym powrocie do Polski Kornela Morawieckiego . .........................................
Nr 286. 1988 sierpień, [Wrocław] – „W ósmą rocznicę”, oświadczenie Solidarności
Walczącej na temat aktualnej sytuacji w kraju .........................................................
Nr 287. 1988 wrzesień 9, Wrocław – „Solidarność Walcząca nie zaakceptuje żadnych
rozwiązań polegających na rezygnacji z NSZZ »Solidarność«. Bieżący komentarz
Kornela Morawieckiego”, oświadczenie w sprawie perspektyw negocjacji umiarkowanej opozycji z władzami . .................................................................................
Nr 288. 1988 wrzesień 12, [Wrocław] – „Solidarność – tak, wypaczenia – nie”,
artykuł Kornela Morawieckiego na temat okoliczności i perspektyw negocjacji
przedstawicieli „Solidarności” z władzami ..............................................................
Nr 289. 1988 wrzesień, [Wrocław] – Wywiad z Józefem Teligą na temat rozmów kierownictwa „Solidarności”, skupionego wokół Lecha Wałęsy, z władzami
PRL ......................................................................................................................
Nr 290. 1988 [11–27 październik], [Wrocław] – „Roman na wolności”, informacja
o zwolnieniu z więzienia Romana Zwiercana ..........................................................
Nr 291. 1988 październik 11, Warszawa – Oświadczenie przedstawicieli kilku grup
opozycyjnych, w tym Solidarności Walczącej, kontestujących rozmowy przy okrągłym stole, w sprawie Komisji Przygotowawczej powołanej w celu opracowania
zasad i form wzajemnej współpracy .........................................................................
Nr 292. 1988 [październik, przed 12], Wrocław – „Kanty okrągłego stołu”, artykuł
podpisany „Ł. Martyński”, krytycznie odnoszący się do rozmów z przedstawicielami
władz .........................................................................................................................
Nr 293. 1988 [13–27 październik], [Wrocław] – Komunikat ze spotkania delegacji
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami kilku
grup opozycyjnych, w tym Solidarności Walczącej, kontestujących rozmowy przy
okrągłym stole ..........................................................................................................
Nr 294. 1988 [13–27 październik], [Wrocław] – „Dwa spotkania”, relacja Wojciecha Myśleckiego ze spotkania z przedstawicielami innych ugrupowań kontestujących rozmowy przy okrągłym stole (11 października 1988 r.) oraz ze spotkania
z delegacją Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” (13 października
1988 r.) .................................................................................................................
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Nr 295. 1988 październik 23, [Wrocław] – „Nie grać z szulerami”, artykuł Kornela
Morawieckiego, krytycznie oceniający możliwość uzyskania realnych ustępstw ze
strony władz w wyniku rozmów przy okrągłym stole ..............................................
Nr 296. 1988 [listopad, 11–25], [Wrocław] – „11 listopada we Wrocławiu”, artykuł
od redakcji na temat niezależnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości
zorganizowanych we Wrocławiu ..............................................................................
Nr 297. 1988 listopad 13, [Wrocław] – „Brak danych” (część I), artykuł polemiczny
„Andrzeja Lesowskiego” z „Panoramą Wrocławia”, artykułem zamieszczonym na
łamach „Tygodnika Mazowsze”, marginalizującym rolę SW podczas sierpniowych
strajków . ...................................................................................................................
Nr 298. 1988 [listopad, przed 25], [Wrocław] – Apel Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Socjalistycznej o wzięcie udziału w manifestacji 13 grudnia 1988 r. ......
Nr 299. 1988 [grudzień, przed 12], [Wrocław] – „Most na rzece Kwai”, artykuł podpisany „Ł. Martyński”, przedstawiający argumenty za tym, że rozmowy okrągłego
stołu prowadzą do umocnienia komunizmu .............................................................
Nr 300. 1988 [13–18 grudzień], [Wrocław] – Opis przebiegu manifestacji zorganizowanej przez Solidarność Walczącą i Polską Partię Socjalistyczną 13 grudnia 1988 r. ...
Nr 301. 1988 [grudzień, przed 18], [Wrocław] – „Brak danych” (część II), artykuł
polemiczny „Andrzeja Lesowskiego” z artykułem „Mniej i bardziej pryncypialnie”,
zamieszczonym na łamach „Tygodnika Mazowsze”, krytykującym Andrzeja Kołodzieja .........................................................................................................................
Nr 302. 1988–1989 [23 grudzień – 5 styczeń], [Wrocław] – Nekrolog Anieli Steinsbergowej zamieszczony w „Solidarności Walczącej” ..............................................
Nr 303. 1988 grudzień 30, Warszawa – Oświadczenie Solidarności Walczącej,
Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” oraz Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność” w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce . ...............................
Nr 304. 1988 grudzień 30, Warszawa – Stanowisko Liberalno-Demokratycznej
Partii „Niepodległość” i Solidarności Walczącej w sprawie powołania Komitetu
Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie .......
Nr 305. 1989 [styczeń, przed 5], [Wrocław] – „Reformować system czy obalać?”,
artykuł Zbigniewa Jagiełły („Bogdana Zaremby”) krytykujący ugodową postawę
kierownictwa „Solidarności” ....................................................................................
Nr 306. 1989 [styczeń, przed 19], [Wrocław] – Stanowisko Wojciecha Myśleckiego
(„Jerzego Lubicza”) w sprawie polityki Lecha Wałęsy ............................................
Nr 307. 1989 [20 styczeń – 2 luty], [Wrocław] – Nekrolog ks. Stefana Niedzielaka
zamieszczony w „Solidarności Walczącej” ..............................................................
Nr 308. 1989 styczeń 22, [Wrocław] – Oświadczenie „Solidarność Walcząca wobec
bieżących problemów politycznych” . ......................................................................
Nr 309. 1989 styczeń 27, [Wrocław] – „Uwarunkowania i stan polskiej gry”, artykuł
Kornela Morawieckiego na temat aktualnej sytuacji w kraju . .................................
Nr 310. 1989 [28 styczeń – 2 luty], [Wrocław] – Nekrolog ks. Stanisława Suchowolca
zamieszczony w „Solidarności Walczącej” ..............................................................
Nr 311. 1989 [luty, przed 2], [Wrocław] – Uwiarygodnienie przez Kornela Morawieckiego, jako przewodniczącego Grupy Solidarności Walczącej Ziemi Kłodzkiej
działacza o pseudonimie „Julian” .............................................................................
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Nr 312. 1989 [luty, przed 2], [Wrocław] – „Oczyma władzy”, artykuł od redakcji
„Solidarności Walczącej” na temat aktualnej sytuacji w kraju i prawdopodobnej
strategii władz ...........................................................................................................
Nr 313. 1989 luty 6, Warszawa – Oświadczenie Liberalno-Demokratycznej Partii
„Niepodległość” i Solidarności Walczącej w sprawie negocjacji opozycji z władzami ....................................................................................................................
Nr 314. 1989 luty 25, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie
aktualnej sytuacji w kraju .........................................................................................
Nr 315. 1989 marzec 7, [Wrocław] – Oświadczenie Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej w sprawie wypowiedzi Lecha Wałęsy na temat Kornela Morawieckiego . ......................................................................................................................
Nr 316. 1989 marzec 14, [Wrocław] – „Więcej prawdy!”, artykuł Kornela Morawieckiego krytykujący stronę solidarnościową za sposób prowadzenia negocjacji
okrągłostołowych . ....................................................................................................
Nr 317. 1989 [marzec, przed 15], [Wrocław] – „Trudny czas wyboru”, artykuł od
redakcji „Solidarności Walczącej” odpierający zarzuty sformułowane pod jej adresem
po zamieszczeniu na łamach pisma krytyki wobec polityki Lecha Wałęsy .............
Nr 318. 1989 kwiecień 7, [Wrocław] – Apel Solidarności Walczącej o wzięcie udziału
w manifestacji pierwszomajowej oraz o uczczenie święta Konstytucji 3 maja .......
Nr 319. 1989 kwiecień 9, [Wrocław] – „Pokonać komunizm!”, artykuł Kornela
Morawieckiego wyrażający niezadowolenie z efektów negocjacji przy okrągłym
stole oraz wzywający do dalszej walki o całkowite odebranie władzy PZPR . ........
Nr 320. 1989 kwiecień 10, [Wrocław] – „Po obradach okrągłego stołu”, artykuł
Kornela Morawieckiego przedstawiający stanowisko Solidarności Walczącej wobec
ustaleń negocjacji przy okrągłym stole . ...................................................................
Nr 321. 1989 [kwiecień, przed 12], [Wrocław] – „Odpolitycznić gospodarkę – pieniądze później!”, artykuł Kornela Morawieckiego uzasadniający konieczność głębszych zmian politycznych w Polsce przed udzieleniem jej kredytu przez USA ......
Nr 322. 1989 kwiecień 13, [Wrocław] – Kondolencje Kornela Morawieckiego
w związku z ofiarami niepodległościowej manifestacji w Tbilisi ............................
Nr 323. 1989 [30 kwiecień – 10 maj], [Wrocław] – „Gramy o los Polski”, artykuł polemiczny Kornela Morawieckiego z tekstem Stefana Bratkowskiego
„Gramy o swój los”, zamieszczonym w „Tygodniku Powszechnym” 1989, nr 18
(2079) ...............................................................................................................
Nr 324. 1989 maj, [Wrocław] – „Poprzyj mnie!”, artykuł Kornela Morawieckiego
zawierający jego krótką biografię i apel o bojkot wyborów do sejmu kontraktowego ..............................................................................................................................
Nr 325. 1989 maj 1, [Wrocław] – Oświadczenie wrocławskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej-Rewolucja Demokratyczna oraz
Solidarności Walczącej w sprawie przebiegu manifestacji w dniu 1 maja 1989 r. we
Wrocławiu . ...............................................................................................................
Nr 326. 1989 [maj, przed 5], [Wrocław] – „Twórzmy związek”, artykuł od redakcji
„Solidarności Walczącej” nawołujący do zakładania struktur „Solidarności” .........
Nr 327. 1989 maj 7, [Wrocław] – Odezwa Solidarności Walczącej do strajkujących
górników w Zagłębiu Miedziowym . ........................................................................
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Nr 328. 1989 maj 24, [Wrocław] – „Solidarni ze studentami”, artykuł Kornela Morawieckiego zawierający wyrazy poparcia Solidarności Walczącej dla Niezależnego
Zrzeszenia Studentów ...............................................................................................
Nr 329. 1989 maj 30, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie
zgłoszenia kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta ...........
Nr 330. 1989 [maj, przed 31], [Wrocław] – Propozycja Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej podjęcia akcji „Adoptuj żołnierza!” polegającej na dostarczaniu
zawodowym wojskowym prasy niezależnej . ...........................................................
Nr 331. 1989 czerwiec 4, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
w sprawie masakry manifestantów na pl. Tian’anmen w Pekinie ............................
Nr 332. 1989 czerwiec 5, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
w sprawie wyników wyborów do parlamentu ..........................................................
Nr 333. 1989 czerwiec 8, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do nowo wybranych posłów i senatorów z list Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta ...................
Nr 334. 1989 czerwiec 8, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do Jerzego Giedroycia zawierający prośbę o zgłoszenie swojej kandydatury na urząd prezydenta ....
Nr 335. 1989 czerwiec 19, [Wrocław] – „Naród przeciw – Wałęsa z komunistami”,
artykuł Kornela Morawieckiego krytykujący „Solidarność” za niedostateczne wykorzystanie wyborczego zwycięstwa . ......................................................................
Nr 336. 1989 [czerwiec, przed 22], [Wrocław] – Informacja o ustanowieniu jawnych
przedstawicieli Solidarności Walczącej ....................................................................
Nr 337. 1989 lipiec 6, [Wrocław] – List Kornela Morawieckiego do prezydenta
USA George’a Busha przekazany podczas jego wizyty w Polsce . ..........................
Nr 338. 1989 [lipiec, przed 20], [Wrocław] – List Solidarności Walczącej do I Krajowego Zjazdu Węgierskiej Partii Października .......................................................
Nr 339. 1989 lipiec 20, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie
wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd rezydenta . .....................................
Nr 340. 1989 lipiec 31, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej i Ruchu
Młodzieży Niezależnej w sprawie udziału w manifestacjach we Wrocławiu i w Wałbrzychu w 9. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych ..................................
Nr 341. 1989 sierpień 1, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie aktualnej sytuacji politycznej . ...........................................................................
Nr 342. 1989 sierpień 2, Nowy Jork – „Bujanie polską łódką”, artykuł Andrzeja
Myca na temat przemian politycznych w Polsce (1988–1989) ................................
Nr 343. 1989 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Kondolencje Kornela Morawieckiego
z powodu śmierci prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata ...................
Nr 344. 1989 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Gratulacje Kornela Morawieckiego
złożone w imieniu własnym oraz Solidarności Walczącej Ryszardowi Kaczorowskiemu z powodu objęcia przez niego urzędu prezydenta RP na uchodźstwie ........
Nr 345. 1989 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – „Wykorzystać szansę”, wywiad
z Wojciechem Myśleckim na temat aktualnej sytuacji w Polsce . ............................
Nr 346. 1989 [sierpień, przed 16], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej
w sprawie otrzymania pomocy finansowej od National Endowment for Democracy ...........................................................................................................................
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Nr 347. 1989 sierpień 20, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie objęcia stanowiska premiera przez Tadeusza Mazowieckiego ..........................
Nr 348. 1989 sierpień 28, [Wrocław] – List otwarty Kornela Morawieckiego do
premiera Tadeusza Mazowieckiego ..........................................................................
Nr 349. 1989 wrzesień 1, [Wrocław] – Oświadczenie w sprawie 50. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej . ...................................................................................
Nr 350. 1989 wrzesień 18, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej
w sprawie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego z przedstawicielami PZPR
w składzie .................................................................................................................
Nr 351. 1989 październik 6, [Wrocław] – List gratulacyjny Kornela Morawieckiego
do Dalaj Lamy XIV w związku z przyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla . ....
Nr 352. 1989 październik 30, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego
w sprawie poparcia wolnościowych dążeń Niemców w Niemieckiej Republice
Demokratycznej ........................................................................................................
Nr 353. 1989 październik 31, [Wrocław] – Wezwanie Solidarności Walczącej do
udziału w manifestacji przed ambasadą Rumunii w Warszawie w Międzynarodowy
Dzień Akcji na rzecz Rumunii ..................................................................................
Nr 354. 1989 [listopad, przed 23], [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie przeprowadzenia całkowicie wolnych wyborów oraz usunięcia
przedstawicieli PZPR od władzy ..............................................................................
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